
stale przybywa w naszych zasobach. Wigilia 
jest jednym z wa¿niejszych wydarzeñ 
w naszym kalendarzu dzia³alnoœci spo³eczno – 
wychowawczej, poniewa¿ staramy siê, by te 
samotne osoby mog³y podzieliæ siê kilka dni 
przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia op³a-
tkiem, by mog³y zjeœæ ciep³y posi³ek 
i poœpiewaæ wspólnie kolêdy. Wiemy, ¿e nie 
zast¹pi to rodzinnego spotkania, ale staramy 
siê, by ta atmosfera w³aœnie taka by³a – 
rodzinna i ciep³a. Dodatkowo organizujemy 
konkurs na najpiêkniejsz¹ bombkê bo¿o-
narodzeniow¹ – by nastêpnie dostarczone do 
JSM prace przekazaæ w³aœnie podczas 
wspomnianej Wigilii i nasi mieszkañcy – 
uczestnicy konkursu, wiedz¹ o tym szczytnym 
celu, a co za tym idzie, coraz chêtniej zg³aszaj¹ 
siê do wykonania bombek i podarowania ich 
samotnym mieszkañcom. W mijaj¹cym roku Dlaczego zdecydowa³ siê Pan na roz-
uda³o nam siê tak¿e przy wspó³pracy szerzenie w JSM dzia³alnoœci spo³eczno – 
z Ogniskiem TKKF „Zabobrze” przy JSM kulturalnej i na czym ta dzia³alnoœæ polega? 
pozyskaæ œrodki z Jeleniogórskiego Bud¿etu Dzia³alnoœæ spo³eczno – wychowawcza od 
Obywatelskiego, dziêki którym zorganizowali-zawsze zajmowa³a wa¿ne miejsce w dzia-
œmy ró¿nego rodzaju zajêcia dla seniorów ³alnoœci Spó³dzielni. Pierwsz¹ placówk¹ by³a 
z Jeleniej Góry. Skorzysta³ na tym tak¿e œwietlica „Dziupla”, która w latach 1970 – 1990 
prowadzony przez nas wspomniany Klub dzia³a³a przy ulicy Kar³owicza. W latach 
Seniora. Zajêcia odbywa³y siê przez ca³y nastêpnych funkcjonowa³y tak¿e: harcówka, 
tydzieñ i wiele osób mog³o znaleŸæ te,  œwietlica kuratorska, klub seniora, klub osie-
odpowiednie dla siebie. dlowy czy modelarnia, a nawet pracownia 

Oferta dzia³alnoœci spo³eczno – kulturalnej fotograficzna i biblioteka osiedlowa. Spó³dziel-
stale roœnie i staramy siê dostosowywaæ j¹ do nia wspó³pracowa³a w tym zakresie z ró¿nymi 
potrzeb mieszkañców. Nasz¹ dzia³alnoœæ instytucjami, a z niektórymi wspó³pracuje do 
spo³eczno – wychowawcz¹ postanowi³em dziœ, np. z Towarzystwem Krzewienia Kultury 
rozszerzyæ, by ka¿dy cz³onek JSM móg³ Fizycznej, czy z zabobrzañskimi szko³ami. 
znaleŸæ w niej coœ dla siebie, a to wymaga³o W 1987 roku, po prawie dziesiêciu latach 
dodatkowej pracy. I tak, w 2019 roku powsta³ budowy, zosta³ oddany do u¿ytku Osiedlowy 
dzia³ oœwiatowo – kulturalny, który przej¹³ Dom Kultury, mieszcz¹cy siê do dnia dzisiej-
wszystkie inicjatywy organizowane przez szego przy ulicy Krzysztofa Komedy Trzciñ-
Spó³dzielniê i zacz¹³ rozbudowywaæ nasz¹ skiego 12, w którym umiejscowiono wszystkie 
ofertê. Podczas Walnego Zgromadzenia dzia³alnoœci spo³eczno – wychowawcze, 
Cz³onków w roku 2019, uda³o nam siê kulturalne oraz wprowadzono nowe inicjatywy. 
przekonaæ mieszkañców do wnoszenia ODK zosta³ powo³any jako placówka wspólna 
symbolicznej op³aty na rzecz wspomnianej Spó³dzielni i Miasta Jeleniej Góry. Z uwagi na 
dzia³alnoœci, co spowodowa³o, ¿e mogliœmy opory cz³onków Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
zacz¹æ dzia³aæ prê¿niej. Poszerzyliœmy liczbê Mieszkaniowej w ponoszeniu kosztów dzia³al-
konkursów. Oprócz konkursów dla doros³ych, noœci spo³eczno – wychowawczej, koszty 
wprowadziliœmy tak¿e szerok¹ ofertê konkur-utrzymania ODK w 2011 roku przejê³o Miasto 
sów dla dzieci. Dodatkowo organizujemy Jelenia Góra.
dzieciom ró¿nego rodzaju akcje, takie jak: Spó³dzielnia Mieszkaniowa jednak nie 
„Wakacje z pi³k¹ i pomponem”, czy warsztaty zrezygnowa³a z dzia³alnoœci spo³eczno – wy-
artystyczne „Dotyk Radoœci”, które premierê chowawczej, która mia³a na celu integrowanie 
mia³y w tym roku i mamy nadziejê, ¿e dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Od 2014 roku 
w przysz³y roku bêd¹ cieszyæ siê takim samym dzia³alnoœæ by³a finansowana ze œrodków 
du¿ym zainteresowaniem. Dwa lata temu z nadwy¿ki bilansowej oraz œrodkami 
wprowadziliœmy tak¿e now¹ atrakcjê rodzinn¹ pozyskanymi od sponsorów. Zale¿a³o nam na 
- „Zabobrzañskie kino letnie”, na które przy-prowadzeniu dzia³alnoœci, która nie bêdzie 
chodzi bardzo du¿o osób, zarówno m³odzie¿y, konkurowa³a z ODK, ale bêdzie wspiera³a 
jak i doros³ych, czy seniorów. I muszê przy-tê dzia³alnoœæ. Wyszliœmy z inicjatyw¹ 
znaæ, ¿e informacje zwrotne od uczestnicz¹-zorganizowania festynów osiedlowych, które 
cych w tych wydarzeniach mieszkañców s¹ przyjête zosta³y bardzo dobrze. Wspó³praca 
bardzo pozytywne. Tego typu dzia³aniami z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej 
pragniemy zbli¿yæ mieszkañców do siebie, aby rozszerza³a siê. Dziêki temu zaczê³y odbywaæ 
poznali siê i wspólnie integrowali. W dzisiej-siê turnieje: gry w bule, pi³ki no¿nej, czy biegi 
szych czasach jest to oczywiœcie bardzo znane pod nazw¹ „Zabobrzañska Mila”. 
trudne, poniewa¿ wiêkszoœæ z nas pêdzi do Zale¿a³o nam tak¿e na opiece nad najstar-
przodu. Uwa¿amy jednak, ¿e warto zatrzymaæ szymi cz³onkami Spó³dzielni, dlatego oprócz 
siê na chwilê i rozejrzeæ dooko³a, kto obok nas powsta³ego Klubu Seniora, gdzie mieszkañcy 
mieszka, kto mo¿e potrzebuje pomocy. mog¹ skorzystaæ z oferty artystyczno – 

Musimy pamiêtaæ, ¿e Spó³dzielnia to nie edukacyjnej, organizujemy tak¿e Wigiliê dla 
Dokoñczenie na str. 3samotnych mieszkañców, poniewa¿ tych osób 
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Na temat dzia³alnoœci spo³eczno – kulturalnej w Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
Mieszkaniowej rozmawiamy z Prezesem Zarz¹du – Miros³awem Garbowskim.
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Za BOBREM
GAZETA JELENIOGÓRSKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bo¿e Narodzenie to czas piêkny i magiczny, 
czas spe³nionych marzeñ i poczucia bezpieczeñstwa. 
Niepowtarzaln¹ atmosferê tworz¹ przyjazne gesty, 
ciep³e s³owa, którymi dzielimy siê z najbli¿szymi. 

Bo¿e Narodzenie niesie nam zawsze dobro i nadziejê.

Z wielk¹ radoœci¹ dzielimy siê z Pañstwem 
serdecznoœci¹ tych wyj¹tkowych Œwi¹t. 

Niech bêd¹ niezapomnianym czasem spêdzonym bez poœpiechu, 
trosk i zmartwieñ wœród rodziny i przyjació³.  

Nadchodz¹cy zaœ rok  2021 niech bêdzie czasem spokoju, 
¿yczliwoœci i uœmiechu oraz realizacji osobistych zamierzeñ.

Weso³ych Œwi¹t 

¿ycz¹

Rada Nadzorcza, Rady Nieruchomoœci, Zarz¹d i Pracownicy 
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

Szanowni Pañstwo,
Jeleniogórska Spó³dzielnia Mieszkaniowa informuje, 

¿e 24 grudnia 2020 roku – Wigilia Bo¿ego Narodzenia, 
jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzieñ œwi¹teczny, 

który wypada w sobotê 26 grudnia br.
W tym dniu wszystkie biura JSM bêd¹ zamkniête.

Zarówno dzia³alnoœæ spo³eczna, jak i oœwiatowa, 
czy kulturalna stanowi¹ bardzo istotny element 
naszego spó³dzielczego ¿ycia, element czêsto 

niedoceniany, a bardzo potrzebny.

U nas oferty 15 TOWARZYSTW
Ubezpieczeniowych w JEDNYM MIEJSCU
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budowa nowych  bezpoœrednich przy³¹czy, z 2018 roku, tegoroczne  zmiany dotycz¹ i podejmowania uchwa³ z wykorzystaniem 
czy budowa nowej hydroforni; jedynie trzech kwestii. Po pierwsze wprowa- œrodków bezpoœredniego porozumiewania siê 
8)wdra¿anie do realizacji - na wniosek dzono nowy przedmiot dzia³alnoœci Spó³- na odleg³oœæ, w formie pisemnej oraz mie-
zainteresowanych nieruchomoœci - programu dzielni. �ród³em tej zmiany by³y zg³aszane szanej. W zasadniczej czêœci przyjête 

W dniach 3, 4, 7, 8, 9, 10 wrzeœnia bie¿¹- dzia³alnoœci Zarz¹du i Rady Nadzorczej budowy/dobudowy wind w budynkach z klatk¹ przez Mieszkañców potrzeby korzystania uzupe³nienia, s¹ przeniesieniem do regula-
cego roku obradowa³o Walne Zgromadzenie wyra¿aj¹c pozytywn¹ opiniê poprzez zatwier- schodow¹ typu „studnia” jako przeciwdzia³anie z dodatkowego zakresu us³ug œwiadczonych minu Rady Nadzorczej, zapisów ustawowych.
Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, dzenie (uchwa³ami nr 1/2020 i 2/2020) wykluczeniu osób starszych i osób niepe³no- przez Spó³dzielniê. Aby by³o to mo¿liwe Uchwa³¹ nr 12/2020 Walne Zgromadzenie 
które podsumowa³o i oceni³o dzia³alnoœæ sprawozdañ z dzia³alnoœci tych organów. sprawnych poprzez znoszenie barier archite- z formalnego punktu widzenia konieczna by³a oznaczy³o kwotê 14 mln z³otych, jako naj-
Spó³dzielni w 2019 roku, przyjê³o kierunki Uwzglêdniaj¹c pozytywn¹ opiniê bieg³ego ktonicznych. Program oparty o mo¿liwoœæ zmiana statutowa. Dodano wiêc zapis wy¿sz¹ sumê zobowi¹zañ, jak¹ Spó³dzielnia 
dzia³añ i podjê³o decyzje istotne dla jej rewidenta, Walne Zgromadzenie podjê³o wspó³finansowania realizacji ze œrodków mówi¹cy o wykonywaniu przez Spó³dzielniê mo¿e zaci¹gn¹æ do Walnego Zgromadzenia 
dalszego funkcjonowania w roku 2020 uchwa³ê nr 3/2020 zatwierdzaj¹c¹ sprawozda- programu rz¹dowego Dostêpnoœæ Plus, innej dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli odbywanego w 2021 roku. 
i latach nastêpnych. Tegoroczne Walne nie finansowe JSM za 2019 rok. Cz³onkowie tj. ubiegania siê o bezzwrotne dofinansowanie dzia³alnoœæ ta zwi¹zana jest z realizacj¹ celu W uchwale nr 13/2020 w sprawie wyboru 
Zgromadzenie wybra³o te¿ now¹ Radê przyjêli równie¿ uchwa³ê w sprawie oceny z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób okreœlonego w § 2 ust.2 statutu. Realizacja cz³onków Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej 
Nadzorcz¹ na kadencjê 2020 – 2023. polustracyjnej (uchwa³a nr 4/2020). Przypo- Niepe³nosprawnych i niskooprocentowany tego przedmiotu dzia³alnoœci mo¿liwa jest Spó³dzielni Mieszkaniowej na kadencjê 
Organizacyjnie by³o ono inne od dotych- mnieæ nale¿y, ¿e na tle ustaleñ zawartych kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego; poprzez œwiadczenie odp³atnych us³ug na 2020 – 2023, po podsumowaniu iloœci 
czasowych, a to oczywiœcie za spraw¹ w protokole lustracji oraz oceny zawartej 9)wdra¿anie do realizacji - na wniosek za- rzecz mieszkañców zasobów mieszkaniowych oddanych g³osów na kandydatów na cz³onków 
panuj¹cej epidemii koronawirusa. w liœcie polustracyjnym, Zwi¹zek Rewizyjny interesowanych nieruchomoœci - programu Spó³dzielni. Rady Nadzorczej na wszystkich szeœciu 

W³aœnie ze wzglêdu na stan epidemii oraz stwierdzi³, ¿e dzia³alnoœæ Spó³dzielni w okresie rozbudowy portfenetrów i logii do istniej¹cych Drugi zakres zmian – to zmiany porz¹dku- czêœciach Walnego Zgromadzenia, wskazana 
obowi¹zuj¹ce re¿imy sanitarne, obrady objêtym lustracj¹ by³a prowadzona prawid³o- piêciokondygnacyjnych budynków jako j¹ce, które zwi¹zane s¹ z liczebnoœci¹ zosta³a iloœæ g³osów uzyskana przez 
wszystkich szeœciu czêœci  Walnego wo, w zwi¹zku z czym Zwi¹zek nie sformu³o- poprawa komfortu zamieszkiwania; Zarz¹du Spó³dzielni. Jak Pañstwo pamiêtacie poszczególnych kandydatów. Wskazane 
Zgromadzenia odby³y siê w hali widowiskowo wa³ ¿adnych wniosków polustracyjnych. 10)modernizacja systemu zasilania w ciep³o, statut JSM okreœla, ¿e organ ten  mo¿e liczyæ zosta³y równie¿ osoby, które po uwzglêdnieniu 
– sportowej przy ulicy Z³otniczej w Jeleniej W podsumowaniu powy¿szych ustaleñ, likwidacja wêz³ów grupowych i sieci miêdzy od 1 do 3 cz³onków, natomiast zgodnie tych wyników g³osowania zosta³y przez Walne 
Górze. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo uznaj¹c dzia³ania Zarz¹du za prawid³owe, budynkowej na rzecz indywidualnych wêz³ów z ustaw¹ Prawo spó³dzielcze - w zale¿noœci od Zgromadzenie wybrane do sk³adu Rady 
uczestników i organizatorów, Walne Walne Zgromadzenie udzieli³o absolutorium cieplnych; tego, czy zarz¹d jest jedno czy wieloosobowy Nadzorczej na kadencjê 2020-2023.
Zgromadzenie zosta³o przeprowadzone za 2019 rok Prezesowi Zarz¹du i jego 11)prowadzenie inwestycji budownictwa zmienia siê organ, który jest kompetentnym Uchwa³y podjête przez Walne Zgroma-
z uwzglêdnieniem wymaganych œrodków zastêpcy (uchwa³y 5/2020, 6/2020). mieszkaniowego wielorodzinnego na dzia³- w sprawach cz³onkowskich. Nale¿a³o wiêc dzenie wesz³y w ¿ycie z dniem ich autoryzacji 
ostro¿noœci oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Tegoroczne Walne Zgromadzenie kach Spó³dzielni; odpowiednie zapisy statutowe - zgodnie i podliczenia wyników g³osowania przez 
wymogami i ograniczeniami okreœlonymi wybra³o now¹ Radê Nadzorcz¹ na kadencjê 12)prowadzenie dzia³añ na rzecz rozwoju z regulacj¹ ustawow¹ - zmodyfikowaæ kolegium Walnego Zgromadzenia, które od-
w przepisach prawa, wprowadzonymi i aktywizacji lokalnej spo³ecznoœci spó³dziel- i przypisaæ uprawnienia zarz¹dowi lub radzie by³o siê w dniu 22 wrzeœnia 2020 roku, przy 2020-2023. 
w zwi¹zku z epidemi¹ COVID-19. Mówimy czej, prowadzenie dzia³alnoœci spo³ecznej nadzorczej, w zale¿noœci od liczebnoœci czym uchwa³a w sprawie zmiany statutu Zgodnie ze statutem, g³osowanie na 
tu miêdzy innymi o obowi¹zkowej dezynfekcji i kulturalno - oœwiatowej na rzecz cz³onków sk³adu zarz¹du. obowi¹zywaæ bêdzie od dnia jej zarejestro-Walnym Zgromadzeniu odbywa siê w sposób 
r¹k, koniecznoœci zas³aniania ust i nosa, Spó³dzielni i ich rodzin; Trzeci aspekt, to zmiana dotycz¹ca wania w S¹dzie Rejestrowym we Wroc³awiu.jawny z kilkoma wymienionymi w statucie 
zachowaniu dystansu spo³ecznego. Organi- 13)prowadzenie dzia³añ na rzecz starszych, tworzonych przez Spó³dzielniê funduszy. Dziêkujemy wszystkim Cz³onkom naszej wyj¹tkami. Wyj¹tkiem od tej zasady s¹  m.in. 
zatorzy zadbali, aby miejsca siedz¹ce niepe³nosprawnych mieszkañców zasobów Rozszerzenie statutowych zapisów pozwoli Spó³dzielni, którzy wziêli udzia³ w tegorocznym wybory do Rady Nadzorczej. Wybory odby³y 
rozlokowane by³y w odpowiednich odleg³o- Spó³dzielni oraz osób zagro¿onych wyklu- na utworzenie, w razie potrzeby, funduszu Walnym Zgromadzeniu. Jak co roku, by³a to siê wiêc w sposób tajny, przy pomocy 
œciach (co oczywiœcie umo¿liwia³ rozmiar sali) czeniem. z którego bêdzie mo¿na sfinansowaæ okazja bezpoœredniego zaprezentowania kart wyborczych. Prezentacja kandydatów, 
oraz o bie¿¹c¹ dezynfekcjê. Kierunki rozwoju dzia³alnoœci Spó³dzielni np. budowê œrodków trwa³ych s³u¿¹cych Pañstwu informacji i sprawozdañ z dzia³al-podobnie jak w roku 2017, odby³a siê w formie 

Mimo tych wyj¹tkowych okolicznoœci i zwi¹- zaprezentowa³a Prokurent Zarz¹du Agnieszka gospodarce zasobami mieszkaniowymi. noœci Spó³dzielni oraz jej organów za audiowizualnej - tak¹ formu³ê prezentacji 
zanych z nimi utrudnieñ, dziêki zrozumieniu Winiarska-Roman. Uchwa³a w sprawie zmiany statutu Jelenio- poprzedni rok. Podjêliœcie Pañstwo wiele przewiduje statut naszej Spó³dzielni. Walne 
i otwartoœci jak¹ wykazywali siê uczestnicy Podejmuj¹c uchwa³ê nr 8/2020, Walne górskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej zosta³a wa¿nych uchwa³. Obrady Walnego Zgroma-Zgromadzenie ustali³o sk³ad nowej Rady 
wszystkich czêœci obrad, Walne Zgromadze- Zgromadzenie Cz³onków zdecydowa³o o prze- podjêta wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów jako uchwa³a dzenia da³y te¿ mo¿liwoœæ dyskusji nad wybieraj¹c jej 11 cz³onków spoœród 15 
nie przebieg³o bardzo sprawnie i bezpiecznie. znaczeniu nadwy¿ki bilansowej osi¹gniêtej nr 10/2020. istotnymi dla Spó³dzielni sprawami i z³o¿enia kandydatów zg³oszonych przez cz³onków 
Epidemia COVID-19 odmieni³a organizacyjn¹ z dzia³alnoœci Spó³dzielni za 2019 rok, Ponadto uchwa³¹ 11/2020 Walne Zgroma- wniosków w kwestiach wa¿nych dla Pañstwa. Spó³dzielni.
stronê Walnego Zgromadzenia, ale nie mia³a w wysokoœci netto 940.260,18 z³. Œrodki dzenie dokona³o zmian w regulaminie Rady Tegoroczne Walne Zgromadzenie, ze Rada Nadzorcza JSM kadencji 2020-2023 
¿adnego wp³ywu na jego merytoryczny przeznaczono na: Nadzorczej. S¹ one przede wszystkim wzglêdu na epidemiê, w trosce o bezpie-po ukonstytuowaniu – przedstawia siê 
przebieg. 1)dofinansowanie dla cz³onków Spó³dzielni konsekwencj¹ zmian wprowadzonych do czeñstwo nas wszystkich, odbywa³o siê nastêpuj¹co:

Zgodnie z postanowieniami statutowymi, Prawa spó³dzielczego ustawa z 31 marca w szczególnych warunkach, z zastosowa-
o czasie, miejscu i porz¹dku obrad cz³onkowie 2020 o zmianie ustawy o szczególnych niem wymaganych re¿imów sanitarnych. 
zostali poinformowani poprzez umieszczenie rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, Pañstwa zrozumienie i przychylnoœæ pozwo-
zawiadomieñ w budynkach mieszkalnych, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19. li³y na sprawne przeprowadzenie obrad 
w siedzibie Spó³dzielni, w siedzibach admini- Wprowadzone przepisy ustawowe reguluj¹ wszystkich czêœci Walnego Zgromadzenia.
stracji „Jedynka” i „Dwójka" oraz na stronie g³ównie aspekty organizacyjne oraz dodatko- Mamy nadziejê, ¿e na kolejnym Walnym 
internetowej Spó³dzielni. Zgodnie ze statutem we uprawnienia cz³onków organu do zwo³y- Zgromadzeniu spotkamy siê w szerszym 
wys³ano równie¿ zawiadomienia na wskazane wania posiedzeñ, sposobu odbywania tych gronie, aby podsumowaæ kolejny okres 
adresy do korespondencji, tym cz³onkom posiedzeñ i podejmowania uchwa³ oraz funkcjonowania  naszej Spó³dzielni i wspólnie 
Spó³dzielni, którzy wczeœniej pisemnie poin- obliczania kworum. Regulacja ta uwzglêdnia decydowaæ o wa¿nych dla nas sprawach.
formowali o innym adresie do korespondencji m.in. mo¿liwoœæ odbywania posiedzeñ Beata Grabowiec
oraz cz³onkom – osobom prawnym. Dodatko-
wo informacje te zosta³y zamieszczone 
w sierpniowym numerze gazety „Za Bobrem”. 
Zawiadomienia zawiera³y dodatkow¹, 
szczegó³ow¹ informacjê na temat procedur 
przyjêtych w zwi¹zku z epidemi¹, jakie 
bêd¹ obowi¹zywa³y podczas obrad wszystkich 
czêœci Walnego Zgromadzenia.
 Sprawozdanie finansowe za rok 2019, przedsiêwziêcia wymiany wodomierzy mie-Po podsumowaniu i rozliczeniu dzia³alnoœci 
sprawozdania Zarz¹du oraz Rady Nadzorczej szkaniowych, oraz wodomierzy budynkowych za rok ubieg³y, Walne Zgromadzenie podjê³o 
z dzia³alnoœci tych organów w minionym w zwi¹zku z up³ywem terminu ich legalizacjidecyzje dotycz¹ce funkcjonowania Spó³-
roku, a tak¿e listy polustracyjne wy³o¿ono w 2021 roku- w wysokoœci 500 000,00 z³,dzielni w roku 2020 i latach nastêpnych. 
w siedzibie Spó³dzielni oraz zamieszczono na 2)wymianê pionów zimnej wody i ciep³ej wody  Uchwa³¹ nr 7/2020 przyjêto kierunki rozwoju 
naszej stronie internetowej, daj¹c wszystkim na osiedlu Zabobrze III - w wysokoœcidzia³alnoœci Jeleniogórskiej Spó³dzielni 
cz³onkom mo¿liwoœæ zapoznania siê z tymi 60 000,00 z³,Mieszkaniowej. W zdecydowanej wiêkszoœci 
dokumentami. Równie¿ w ten sam sposób 3)dofinansowanie funduszu zasobowego wskazane kierunki, to kontynuacja programów 
podano do wiadomoœci treœæ projektów uchwa³ z przeznaczeniem na zakup licytowanychi zamierzeñ wdro¿onych i realizowanych 
objêtych porz¹dkiem obrad. Ponadto, zad³u¿onych lokali mieszkalnych wed³ug w ostatnich latach. Walne Zgromadzenie 
w sierpniowym wydaniu gazety „Za Bobrem” zasad okreœlonych przez Radê Nadzorcz¹ postanowi³o, ¿e wiod¹cymi kierunkami 
omówiono sytuacjê ekonomiczno – finansow¹ - w wysokoœci 300 000,00 z³,w dzia³alnoœci Spó³dzielni bêd¹:
Spó³dzielni wg stanu na 31 grudnia 2019 4)remont pomieszczeñ w budynku Ró¿y-1)realizacja przedsiêwziêæ zwi¹zanych ze 
roku oraz zaprezentowano koszty eksploatacji ckiego 19 (czêœæ J.S.M.) - w wysokoœcizwiêkszeniem bezpieczeñstwa u¿ytkowania 
i utrzymania lokali mieszkalnych, w tym 20 000,00 z³,zasobów (remonty traktów pieszych ogólno-
zestawienia tabelaryczne kosztów, przycho- 5)przebudowê sieci wodoci¹gowej w rejonie dostêpnych, oœwietlenie) wg zasad okreœlo-
dów oraz wyników z eksploatacji i utrzymania budynków Moniuszki 1, 3, 5, 7 wraz z budow¹ nych przez Radê Nadzorcz¹ w oparciu 
poszczególnych nieruchomoœci w zasobach hydroforni - w wysokoœci 60.260,18 z³.o œrodki, które pozosta³y z lat poprzednich;
JSM. Na ³amach sierpniowego numeru Podejmuj¹c uchwa³ê nr 9/2020, Walne 2)kontynuacja programu termomodernizacji 
kwartalnika „Za Bobrem” dzia³alnoœæ Spó³- Zgromadzenie zdecydowa³o równie¿ o zmia-budynków w zasobach Spó³dzielni w zakresie 
dzielni w roku 2019 podsumowa³ równie¿ nie przeznaczenia czêœci nadwy¿ki bilansowej realizacji nowych dociepleñ jak i remontów, 
Prezes Zarz¹du Miros³aw Garbowski. z dzia³alnoœci za 2018 rok. Prezentuj¹ca dociepleñ wykonanych przed laty. Realizacja 

Wszystkie czêœci Walnego Zgromadzenia  projekt uchwa³y Agnieszka Winiarska-Roman, nast¹pi w oparciu o indywidualny plan przy-
realizowa³y ten sam porz¹dek obrad. Zebrani wyjaœni³a, ¿e w uchwale zmieniaj¹cej zapro-jêty przez Radê Nadzorcz¹;
wys³uchali sprawozdania z dzia³alnoœci ponowano, aby zysk w wysokoœci 50 000,00 z³ 3)kontynuacja programu zwi¹zanego 
Zarz¹du, które prezentowa³ Prezes Miros³aw przyznany ju¿ przez WZ 2018, przeznaczyæ z gromadzeniem œrodków finansowych na 
Garbowski oraz sprawozdania z dzia³alnoœci nie tylko, jak okreœlono pierwotnie, na instala-funduszu remontowym budynków celem 
Rady Nadzorczej, które omówili jej wyzna- cje stacji (naprawy) rowerów oraz zakup modernizacji instalacji przeciwpo¿arowej 
czeni przedstawiciele. Tematem tegoro- schodo³azów, ale równie¿ na czêœciowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a tak¿e 
cznego Walnego Zgromadzenia by³a równie¿ pokrycie kosztów eksploatacji tych schodo-sukcesywna realizacja zadañ z zakresu 
prezentacja ustaleñ lustracji pe³nej dzia³al- ³azów, przeznaczonych do udostêpnienia przystosowania budynków do obowi¹zuj¹cych 
noœci Spó³dzielni za okres od 01.01.2016 do mieszkañcom z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu. przepisów bezpieczeñstwa po¿arowego;
31.12.2018 roku, przeprowadzonej przez Przypominamy, ¿e urz¹dzenie to umo¿liwia 4)dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy miejsc 
Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni Mieszkanio- pokonanie barier architektonicznych osobom postojowych dla samochodów osobowych;
wych RP w 2019 roku. Podsumowanie ustaleñ poruszaj¹cym siê na wózkach inwalidzkich, 5)kontynuacja programu napraw g³ównych 
lustracji oraz ocenê polustracyjn¹ przedsta- przeciwdzia³a wiêc wykluczeniu i mo¿e dŸwigów z dodatkowym przystankiem na 
wione przez Zwi¹zek, zgodnie z wymogami uczyniæ nieco ³atwiejszym ¿ycie osoby poziomie wejœcia do budynku;
ustawowymi, prezentowa³ na wszystkich niepe³nosprawnej, jej bliskich i opiekunów. 6)realizacja programu wymiany pionów 
czêœciach Walnego Zgromadzenia cz³onek O schodo³azie pisaliœmy w sierpniowym z.w. i c.w. na Osiedlu Zabobrze III, program 
Rady Nadzorczej – przewodnicz¹cy komisji numerze kwartalnika ”Za Bobrem”, informacja obejmuje tylko osiedle Zabobrze III, które nie 
rewizyjnej Zdzis³aw Ciechanowski. znajduje siê równie¿ na naszej stronie interne-bra³o udzia³u w programie zmiany sposobu 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz towej. Wiêcej informacji mo¿e Pañstwu przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej 
ze sprawozdaniem niezale¿nego bieg³ego udzieliæ Daria Pacewicz-Gerstenstein pod (wspó³finansowanego ze œrodków  z zysku);
rewidenta z badania rocznego sprawozdania numerem telefonu 75 767 48 32 w.56.7) likwidacja wyeksploatowanych d³ugich 
finansowego przedstawi³a i omówi³a Ma³go- Tegoroczne Walne Zgromadzenie dokona³o przy³¹czy wodoci¹gowych stanowi¹cych 
rzata Kaczmarczyk – g³ówna ksiêgowa JSM. równie¿ zmian w statucie Spó³dzielni. wewnêtrzn¹ instalacjê Spó³dzielni wraz 
Cz³onkowie Spó³dzielni dokonali oceny W porównaniu do obszernych modyfikacji z realizacj¹ koniecznej infrastruktury, jak 
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Kuchnia Dolnego Œl¹ska jest spotkaniem ró¿nych kultur kulinarnych. NajwyraŸniej widaæ to
w okresie Œwi¹t, kiedy przygotowuje siê tradycyjne potrawy. W wielu domach króluje 
oczywiœcie barszcz, ale mo¿na spotkaæ siê tak¿e z zup¹ grzybow¹, która jest podawana 
jednoczeœnie z tradycyjnym barszczem wigilijnym. Mi³oœnicy grzybobrania mieli w tym roku 
szansê zgromadziæ pokaŸne zbiory. Tegoroczny sezon trwa³ wyj¹tkowo d³ugo i cieszy³ siê 
ogromn¹ popularnoœci¹. Grzybiarze t³umnie wybierali siê w jesienne weekendy na wycieczki 
do lasu. Kto nazbiera³ pe³ne kosze grzybów, ma teraz znakomit¹ okazjê, by je wykorzystaæ. 
Nie mo¿e ich zabrakn¹æ na wigilijnej kolacji!
Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu przepis na wigilijn¹ zupê grzybow¹ z makaronem, która 
mamy nadziejê urozmaici Pañstwa menu wigilijne. 
¯yczymy smacznego.

       Sk³adniki:

Przygotowanie:
Suszone grzyby moczymy przez noc. Œwie¿e grzyby dok³adnie oczyszczamy i kroimy
w plasterki. Wielkoœæ najlepiej dobraæ wed³ug w³asnych upodobañ – wiêksze kawa³ki 
wygl¹daj¹ ³adniej na talerzu.
Cebulê kroimy w drobn¹ kostkê, czosnek drobno siekamy. Pozosta³e warzywa kroimy w 0,5 
centymetrow¹ kostkê. W garnku rozgrzewamy odrobinê oleju. Dodajemy cebulê z czosnkiem 
i podsma¿amy. Wrzucamy warzywa oraz grzyby i sma¿ymy oko³o 5 minut. Wszystko 
zalewamy bulionem, dorzucamy liœæ laurowy, 2 ³y¿eczki soli. Gotujemy a¿ warzywa bêd¹ 
miêkkie. Na koniec dodajemy œmietanê, zagotowujemy zupê. Doprawiamy do smaku sol¹ 
i pieprzem. Zupê podajemy z makaronem i dekorujemy koperkiem.
Przepis i zdjêcie: Dawid Gerstenstein

WALNE ZGROMADZENIE CZ£ONKÓW 2020
Podsumowanie i plany na przysz³oœæ 

przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

zastêpca przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
cz³onek komisji inwestycyjno-remontowej

sekretarz Rady Nadzorczej

cz³onek komisji rewizyjnej

przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej

przewodnicz¹cy komisji inwestycyjno-remontowej

przewodnicz¹cy komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi

cz³onek komisji rewizyjnej

cz³onek komisji rewizyjnej

cz³onek komisji inwestycyjno-remontowej

cz³onek komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi

cz³onek komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Zbigniew S³owik

Edmund B³aszczyk

El¿bieta Wojtyna

Zdzis³aw Ciechanowski

Grzegorz Bielecki

Józef Szlachta

Marek To³kacz

Jan Szpinda

Danuta Noszczyñska

Anna Jankowiak

Andrzej Gorza³czyñski

2 z¹bki czosnku
2 liœcie laurowe
koperek œwie¿y
sól morska
pieprz czarny
100 gram œmietany kremówki

70 gram suszonych grzybów leœnych
250 gram œwie¿ych grzybów
3 litry bulionu warzywnego 
2 marchewki
1 pietruszka
1 ³odyga selera naciowego
1 cebula

Staropolskie
Specja³y Wigilijne
Staropolskie
Specja³y Wigilijne
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plakatów umieszczanych na klatkach Wydarzenie by³o jednoczeœnie zakoñczeniem ¿ycia. Serdecznie do tego zachêcam. 
schodowych. Bêdziemy przypominaæ na „Zabobrzañskiego kina letniego”, które ju¿ Jakiœ czas temu dyskutowaliœmy w ramach 
³amach Gazety oraz przy ka¿dej mo¿liwej drugi raz mieliœmy przyjemnoœæ realizowaæ powsta³ego dzia³u kulturalno – oœwiatowego, 
sposobnoœci. Ju¿ dziœ powinniœmy pamiêtaæ na terenie boiska sportowego przy ulicy by zorganizowaæ akcjê, czy pewnego rodzaju 
o tym, ¿e za rok musimy oddaæ g³os na Noskowskiego 7 - 8. Tego typu wydarzenia konkurs na najpiêkniejszy projekt muralu, 
Jeleniogórski Bud¿et Obywatelski 2022. bardzo spodoba³y siê mieszkañcom i mamy który w ramach nagrody zostanie zamie-
Grajmy w jednej dru¿ynie! Wygrajmy kolejne zamiar je kontynuowaæ w latach nastêpnych. szczony na jednym z budynków naszych 

Dokoñczenie ze str. 1 projektu, którzy oddali swoje g³osy, poniewa¿ fundusze na poprawê tego, co na Zabobrzu Z wielkim smutkiem przysz³o nam niestety zasobów. Mam nadziejê, ¿e tego typu konkurs 
tylko budynki, ale tak¿e spo³ecznoœæ, bez zobaczyli, jak wiele zyskuj¹. Pozosta³e mo¿emy poprawiæ dziêki oddaniu wa¿nego odwo³aæ Wigiliê dla samotnych mieszkañców, dojdzie do skutku. Marzy mi siê tak¿e nowe 
której byœmy nie osi¹gnêli tego, co mamy dziœ. projekty zdoby³y zbyt ma³¹ liczbê g³osów, by g³osu! w której uczestniczy³o co roku kilkadziesi¹t miejsce dla uczestników naszego Klubu 
Moj¹ misj¹ jest integracja tej spo³ecznoœci, aby mog³y zostaæ zrealizowane. Obecny rok by³ bardzo ciê¿ki jeœli osób. Zale¿y nam by samotne osoby wie- Seniora. Teraz mieszkañcy spotykaj¹ siê 
nie zamykaæ siê w swoich czterech œcianach, Jak Pan ocenia zaanga¿owanie spo³e- chodzi o dzia³alnoœæ kulturaln¹ ze wzglêdu dzia³y, ¿e pamiêtamy o nich, zw³aszcza w tak w lokalu przy ulicy Noskowskiego 10, ale jest to 
ale wyjœæ i spêdziæ wspólnie czas, który cznoœci naszego Osiedla w realizowane na panuj¹c¹ epidemiê Covid - 19, czy szczególnym czasie, jakim jest okres Œwi¹t doœæ ma³e pomieszczenie. Chcia³bym, aby 

Bo¿ego Narodzenia. W tym miejscu zwracamy w przysz³oœci Spó³dzielnia mia³a do zaofero-zawsze zaowocuje, czy to wspania³ymi przyja- przez JSM projekty. Jaki jest odbiór tego, Spó³dzielnia z powodu zagro¿enia 
Ÿniami, czy nawet tylko zwyk³¹, ¿yczliw¹ siê do naszych mieszkañców, którzy byæ mo¿e wania wiêksz¹ salê i co za tym idzie wiêksze co JSM proponuje mieszkañcom? epidemiologicznego musia³a odwo³aæ 
pomoc¹ s¹siedzk¹, co w dzisiejszych czasach wiedz¹, ¿e obok mieszka taka samotna osoba mo¿liwoœci. Taki Klub móg³by s³u¿yæ nie tylko Spó³dzielnia zainwestowa³a w druk plaka- czêœæ zaplanowanych imprez?
jest naprawdê potrzebne. W tym miejscu i czeka na ten mi³y gest, by zaprosiæ j¹ do seniorom, ale tak¿e m³odzie¿y. Oczywiœcie tów oraz ulotek, które ka¿dy mieszkaniec Tak, niestety nie jest to ³atwy czas dla kultury 
chcia³bym tak¿e zaapelowaæ do naszych wigilijnego sto³u. Pamiêtamy o tych, którzy nie mamy teraz kilka domów kultury na terenie otrzyma³ prosto do skrzynki, wiêc wydawaæ by i edukacji, bo taki nasza dzia³alnoœæ ma cel – 
mieszkañców o to, by nie zamykali siê w do- maj¹ rodzin i przyjació³ i nie pozwólmy by Jeleniej Góry, w tym Osiedlowy Dom Kultury, siê mog³o, ¿e na tak ogromn¹ iloœæ osób rozwijaæ w mieszkañcach zami³owanie do 
mach. Spó³dzielnia zorganizowa³a w listo- spêdzali ten wyj¹tkowy dzieñ w roku jakim jest który ma bardzo szerok¹ ofertê dla dzieci zamieszkuj¹cych nasze zasoby – ³atwo bêdzie ró¿nego rodzaju aktywnoœci artystycznych, 
padzie akcjê „Pomoc s¹siedzka”, do której Wigilia Bo¿ego Narodzenia w samotnoœci. i m³odzie¿y, a tak¿e seniorów. Jednak im wygraæ projekty, które powinny byæ nam kulturalnych. Staramy siê organizowaæ 
zg³osi³o siê zaledwie kilka osób. Uwa¿am, ¿e Zaproœmy te osoby do domu, nawet na te kilka wiêcej tego typu miejsc mo¿emy zapewniæ bliskie. Dodatkowo informacje o g³osowaniu ró¿nego rodzaju atrakcje dla dzieci, doros³ych, 
na ponad siedem tysiêcy mieszkañ, to godzin, niech tak¿e poczuj¹ magiê Œwi¹t. mieszkañcom, tym chêtniej na pewno wyjd¹ pojawia³y siê na naszej stronie internetowej jak i seniorów. Na pocz¹tku mijaj¹cego w³aœnie 
zadziwiaj¹co ma³a liczba osób, które wyrazi³y Mimo utrudnieñ zwi¹zanych z epidemi¹ z domów. Chcia³bym tak¿e, aby to mieszkañcy oraz na Facebooku. Niestety, iloœæ oddanych roku ruszy³y nasze dzia³ania na rzecz 
sw¹ chêæ w pomocy starszym osobom. i nak³adanych na nas restrykcjami, bardzo przedstawiali pomys³y, które byæ mo¿e g³osów rozczarowuje. Wci¹¿ zadajemy sobie seniorów w ramach projektu „Integracja 
Dlatego proszê Pañstwa jeszcze raz. Nawet cieszy mnie fakt, ¿e nasza dzia³alnoœæ uda³oby siê nam zrealizowaæ. Jeœli nasze pytanie, dlaczego tak niewielka iloœæ naszych Seniorów”, realizowanego ze œrodków 
jeœli nie chc¹ siê Pañstwo ujawniaæ, byæ spo³eczno – kulturalna mia³a mo¿liwoœæ dzia- propozycje chocia¿by projektów, które cz³onków jest zainteresowana Jeleniogórskim Jeleniogórskiego Bud¿etu Obywatelskiego. 
cz³onkami naszej grupy wolontariuszy, to ³ania i na pewno nie poddamy siê w przysz³ym startowa³y w Jeleniogórskim Bud¿ecie Bud¿etem Obywatelskim, który dotyczy bez- Zajêcia sportowe, artystyczne i edukacyjne 
bardzo proszê, by zwracali Pañstwo uwagê na roku. Bêdziemy staraæ siê, by organizowane Obywatelskim nie spe³ni³y oczekiwañ poœrednio miejsca, w którym mieszkamy. spotka³y siê z bardzo du¿ym zaintereso-
s¹siadów. Byæ mo¿e ktoœ obok akurat bêdzie przez nas akcje dostosowaæ do panuj¹cych mieszkañców, to warto by zaproponowali Pragniemy zwróciæ siê do Pañstwa waniem ze strony mieszkañców Jeleniej Góry, 
potrzebowa³ pomocy. Mamy sygna³y od wymogów. Pok³adamy te¿ nadziejê w zakoñ- w³asne. Jestem otwarty na propozycje. Jestem z ogromn¹ proœb¹, by w przysz³ym roku niestety bardzo szybko zosta³y wstrzymane 
mieszkañców, ¿e takich osób w naszych czeniu epidemii i powrocie do normalnego dla mieszkañców. Lubiê rozmawiaæ wesprzeæ nasze projekty jeszcze bardziej. z powodu panuj¹cej pandemii. W czerwcu 
zasobach jest kilkanaœcie, a mo¿e i nawet ¿ycia, które sprzyja integracji spo³ecznoœci, i otrzymywaæ nowe wyzwania. Jestem otwarty W naszych zasobach jest ponad siedem zajêcia powróci³y i trwa³y a¿ do po³owy 
kilkadziesi¹t, ale boj¹ siê poprosiæ o tê pomoc. poniewa¿ na tym nam bardzo zale¿y. na nowe dzia³ania, które sprawi¹ Pañstwu tysiêcy mieszkañ, a co za tym idzie kilkanaœcie grudnia, z mniejszymi lub wiêkszymi ograni-
Nie b¹dŸmy obojêtni. Jakie ma Pan marzenia zwi¹zane wiele radoœci i zaspokoj¹ oczekiwania. tysiêcy mieszkañców uprawnionych do czeniami, poniewa¿ jak wszyscy wiemy – rz¹d 

W poprzednim roku Spó³dzielni uda³o siê g³osowania, którym powinno zale¿eæ na z dzia³alnoœci¹ kulturalno – wychowawcz¹, Pracownicy Spó³dzielni i dzia³u kulturalno – obwieszcza³ co pewien czas ró¿nego rodzaju 
oœwiatowego zawsze chêtnie porozmawiaj¹ wygraæ œrodki z Jeleniogórskiego Bud¿etu wyremontowanych boiskach, aby nasze dzieci która coraz prê¿niej dzia³a w JSM. Czy jest restrykcje, do których musieliœmy siê stoso-
z Pañstwem na ka¿dy temat i wys³uchaj¹ Obywatelskiego na realizacjê dwóch zadañ mia³y mo¿liwoœæ bezpiecznego spêdzania waæ. Nie uda³o nam siê zrealizowaæ wycieczki jakiœ projekt, który koniecznie chcia³by 
sugestii, a jeœli tylko uda siê je zrealizowaæ, to miêkkich. Czy w tym roku tak¿e zosta³y na nich czasu, na estetycznych i bezpie- dla seniorów, a tak¿e zaplanowanego Pan zrealizowaæ na terenie zasobów 
bêdziemy bardzo szczêœliwi. Wspólnie z³o¿one projekty na rok nastêpny i czy cznych parkingach, by nasze samochody i wyczekiwanego Jarmarku Miko³ajkowego. Spó³dzielni?
mo¿emy osi¹gn¹æ bardzo wiele. Staramy siê nie ucierpia³y, a wysiadanie z samochodu Niektóre zajêcia uda³o nam siê przeprowadziæ W ubieg³ym roku og³osiliœmy konkurs uda³o siê pozyskaæ g³osy mieszkañców 
Pañstwa s³uchaæ i bierzemy pod uwagê ka¿dy nie odbywa³o siê wprost do ka³u¿y. Wszystkie on – line. W tym miejscu chcia³bym bardzo fotograficzny „Moje osiedle, moja dzielnica”. Jeleniej Góry? 
pomys³ i ka¿d¹ radê, a jeœli bêdzie ich wiêcej, projekty twarde sk³adamy z myœl¹ o Was podziêkowaæ Przystani Twórczej w Cieplicach, Nie wiem, czy to z powodu epidemii, czy Spó³dzielnia z³o¿y³a dwa projekty miêkkie – 
to pomo¿e nam taka wiedza w realizowaniu drodzy Pañstwo, o mieszkañcach Zabobrza która zdecydowa³a siê na tego typu z jakiegoœ innego powodu, zg³osi³o siê na ten „Kosmiczny Festyn Rodzinny” oraz „Integracja 
jeszcze ciekawszych projektów dla naszych i chcemy by nasze osiedle wygl¹da³o piêknie eksperyment – oczywiœcie udany. Musieliœmy konkurs tylko kilka osób i musieliœmy go Seniorów”, projekt który z³o¿yliœmy wspólnie 
mieszkañców. Spó³dzielnia jest dla Pañstwa i by³o bezpiecznym miejscem dla wszystkich. przerwaæ zajêcia rehabilitacyjne na basenie odwo³aæ. Zatrzymanie w kadrach fotografi-z Ogniskiem TKKF „Zabobrze” przy JSM, 
po to, by czuli siê Pañstwo w niej jak w domu. Prosimy tylko o oddanie g³osu, który zabiera w Termach Cieplickich. Te zajêcia cieszy³y siê cznych tego, co nas otacza,  mia³o pokazaæ a tak¿e trzy projekty twarde – modernizacjê 
Nie tylko we w³asnych czterech k¹tach. Takie jedynie kilka minut czasu, a który pomo¿e ogromnym powodzeniem i zamierzamy je miejsca,  byæ mo¿e czasem niewidoczne dla boiska sportowego przy ulicy Wi³komirskiego 
zreszt¹ by³y pierwotne za³o¿enia powsta-spe³niæ nasze wspólne marzenia, wyremonto- kontynuowaæ w przysz³ym roku w ramach innych. Zwyciêzcy konkursu mieli byæ oraz remont ulicy Ró¿yckiego 23 – 27 wraz
j¹cego osiedla, które swoje pocz¹tki mia³o waæ miejsca, które tego wymagaj¹, oraz projektu „Integracja Seniorów”. nagrodzeni podczas wernisa¿u, który mia³ z budow¹ miejsc postojowych, a tak¿e wspól-
ponad szeœædziesi¹t lat temu. Zabobrze mia³o zorganizowaæ ciekawe wydarzenia dla Odwo³anie naszej flagowej imprezy, jak¹ odbyæ siê w Biurze Wystaw Artystycznych nie z pani¹ Beat¹ Wójtowicz projekt twardy, 
byæ miejscem, gdzie oprócz zamieszkiwania, Pañstwa, dla mieszkañców Zabobrza. by³ coroczny Festyn rodzinny by³o dla nas w Jeleniej Górze. Nastêpnie prace mia³y dotycz¹cy kontynuacji remontu kompleksu 
bêdzie toczy³o siê tak¿e ¿ycie, a co za tym idzie Sprawy tak wa¿ne, jak Jeleniogórski Bud¿et bardzo smutnym czasem. Na szczêœcie uda³o zawisn¹æ w siedzibie JSM przy ulicy us³ugowego na tak zwanej "Górce" przy ulicy 
ró¿nego rodzaju dzia³ania artystyczne, Obywatelski powinny nasz¹ spo³ecznoœæ nam siê w zamian zorganizowaæ warsztaty Ró¿yckiego. Konkurs uzna³em za ciekawy, Kar³owicza.
kulturalne, edukacyjne. Kontakty nawi¹zane spó³dzielcz¹ jednoczyæ w d¹¿eniu do wspól- artystyczne „Dotyk radoœci”, które najm³odsze poniewa¿ w dzisiejszych czasach ka¿dy z nas Chcia³bym podziêkowaæ za wsparcie 
przy wspólnym œpiewaniu, malowaniu, czy nego sukcesu. Na pewno staæ nas na wiêcej. dzieci przyjê³y bardzo dobrze. Nie zabrak³o ma telefon i potrafi zrobiæ zdjêcie, a do tego tak i oddanie g³osów tym z Pañstwa, którzy 
nauce jêzyka procentuj¹ lepsz¹ wspó³prac¹ Oddajmy w przysz³y roku du¿o wiêcej g³osów tak¿e naszej sta³ej akcji „Wakacje z pi³k¹ wiele zak¹tków naszych zasobów czasem zag³osowali na nasze projekty twarde 
mieszkañców w innych sprawach dotycz¹cych i wygrajmy razem, zawalczmy o wspólne i pomponem” oraz realizowanego na zakoñ- pozostaje niewidoczne dla innych. W konkur-i miêkkie. Niestety uda³o nam siê zdobyæ 
dzia³alnoœci spó³dzielni (np. przy remontach, dobra! czenie wakacji zwi¹zanego z akcj¹ turnieju sie przewidziane by³y bardzo cenne nagrody, wystarczaj¹c¹ liczbê g³osów tylko w jednym 
budowie parkingu, placu zabaw, itp.). Taka Zapraszamy do aktywnego udzia³u „Liga mistrzów”. Chcia³bym siê tak¿e miêdzy innymi sesje fotograficzne ufundo-projekcie. „Integracja Seniorów”, która cieszy-
dzia³alnoœæ jest zatem swojego rodzaju w kolejnej ju¿ edycji Jeleniogórskiego Bud¿etu pochwaliæ nowym wydarzeniem, którego wane przez lokalnych fotografów, a tak¿e ³a siê w mijaj¹cym roku wielkim powodzeniem 
katalizatorem powstawania, ale równie¿ Obywatelskiego, tym razem na rok 2022. odbiór bardzo pozytywnie nas zaskoczy³, nagrody rzeczowe od firmy Foto Joker. Mam i mimo utrudnieñ zwi¹zanych z panuj¹c¹ wci¹¿ 
gwarantem stabilnoœci naszych „ma³ych O sk³adanych projektach bêdziemy Pañstwa a mianowicie – samochodowe kino plenerowe, nadziejê, ¿e w przysz³ym roku uda nam siê epidemi¹ i co siê z tym wi¹za³o nak³adanymi 
ojczyzn”.informowaæ za pomoc¹ ulotek umieszczanych które dziêki wspó³pracy z Galeri¹ Sudeck¹ zrealizowaæ ten konkurs, który jest przezna-ograniczeniami, przejdzie do realizacji. 
Rozmawia³a Daria Pacewicz – Gerstensteinw skrzynkach na listy oraz za pomoc¹ zorganizowaliœmy na pocz¹tku wrzeœnia. czony dla osób powy¿ej szesnastego roku Zawdziêczamy to miêdzy innymi uczestnikom

uwagê brane by³y dwie lokalizacje. Jedna przy pomiêdzy rzêdami miejsc postojowych, 
Noskowskiego 11, druga przy Noskowskiego zaplanowano jeszcze nasadzenia, co poprawi 
12. Ostatecznie po przeprowadzeniu estetykê otoczenia, jednak ostateczny 
wszystkich procedur i uzyskaniu pozwolenia efekt widoczny bêdzie dopiero wiosn¹.
na budowê podjêto realizacjê parkingu przy Czy nowy parking oka¿e siê inwestycj¹, która 

Rosn¹ca iloœæ samochodów, to coraz problem, poniewa¿ nie tylko brakuje miejsc wanych mieszkañców osiedla. Noskowskiego 11. O wyborze lokalizacji zaspokoi potrzeby wszystkich zmotoryzo-
powa¿niejszy problem z miejscami parkingo- postojowych, ale brakuje tak¿e miejsc, I tak oto jesteœmy ju¿ w przededniu* zdecydowa³ ostatecznie fakt, ¿e drugi teren wanych mieszkañców, którzy zamieszkuj¹ 
wymi nie tylko w naszym mieœcie. Miejsce w których mo¿na je wybudowaæ. oddania do u¿ytkowania nowo wybudo- poroœniêty jest zieleni¹, co stanowi po¿¹dan¹ pobliskie bloki? Z pewnoœci¹ nie, ale na 
postojowe to towar deficytowy, o który czêsto Lokalizacja przy Noskowskiego 11, 12, wanego parkingu przy ul. Noskowskiego 11. przeciwwagê dla wszystkich nawierzchni pewno wp³ynie na wzrost  bezpieczeñstwa. 
trzeba walczyæ w batalii „kto pierwszy ten gdzie w planie miejscowym przewidziano Inwestycjê realizowa³a firma MG-Tech, utwardzanych. Co wa¿ne, jest to parking Dot¹d mieszkañcy okolicznych bloków 
lepszy”. W latach kiedy powstawa³y nasze teren na tak¹ w³aœnie funkcjê, stanowi a zakoñczenie prac przewidziane by³o na otwarty z nawierzchni¹ a¿urow¹, dziêki parkowali swoje samochody w ka¿dym 
osiedla, kiedy posiadanie samochodu by³o wyj¹tek. Pal¹cy problem z brakiem miejsc po³owê grudnia br . Teren, na którym powsta³y czemu wody opadowe bêd¹ wsi¹ka³y mo¿liwym i dostêpnym miejscu, a to niekiedy 
czêsto luksusem,  nikt nie spodziewa³ siê, ¿e parkingowych na Zabobrzu II, a przede nowe miejsca postojowe, to teren g³ównie w glebê. Technologia ta uwzglêdnia budowê stwarza³o powa¿ne problemy z przejazdem
w niedalekiej przysz³oœci na samochód lub wszystkim mo¿liwoœci jakie da³ w³aœnie nale¿¹cy do JSM, a w niewielkiej czêœci tak¿e geologiczn¹ i warunki hydrologiczne tego i realne zagro¿enie bezpieczeñstwa. Mamy 
nawet dwa, bêdzie mog³a sobie pozwoliæ miejscowy plan zagospodarowania prze- do Miasta. W projekcie, zaplanowano 100 terenu. Konieczne by³o zastosowanie drena- nadziejê, ¿e nowy parking rozwi¹¿e ten 
niemal ka¿da rodzina. Projektowane wtedy strzennego dla tego obszaru, spowodowa³y, miejsc parkingowych – w tym 6 miejsc dla ¿u „francuskiego”, tj. elementu odwadniaj¹- problem. 
parkingi, zgodnie z faktycznymi potrzebami, ¿e Zarz¹d i Rada Nadzorcza Jelenio- niepe³nosprawnych, z czego Jeleniogórska cego, gdzie woda jest odprowadzana przy Daria Pacewicz – Gerstenstein
zajmowa³y jedynie  ma³e skrawki terenu pod górskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej podjê³y Spó³dzielnia Mieszkaniowa realizuje a¿ 79 u¿yciu rowu wype³nionego kruszywem, 

*w chwili pisania niniejszego artyku³u zakoñczone blokami. Nikt te¿ wówczas nie przewidzia³ dzia³ania, aby w porozumieniu z Miastem miejsc, w tym trzy miejsca parkingowe dla odizolowanego od otaczaj¹cego gruntu 
zosta³y prace budowlane i rozpoczê³y siê stosownych rezerw terenowych na dodatko- Jelenia Góra stworzyæ parking, który chocia¿ niepe³nosprawnych. geow³óknin¹, przykrytego warstw¹ przepu-
procedury zwi¹zane z odbiorem robótwe parkingi. Stwarza to obecnie dodatkowy w czêœci zaspokoi potrzeby zmotoryzo- Nale¿y te¿ przypomnieæ, ¿e pierwotnie pod szczalnego gruntu. W pasach zieleni 

Zarówno dzia³alnoœæ spo³eczna, jak i oœwiatowa, 
czy kulturalna stanowi¹ bardzo istotny element 
naszego spó³dzielczego ¿ycia, element czêsto 

niedoceniany, a bardzo potrzebny.

Nowy parking przy ulicy Noskowskiego 11. 
Wspólna inwestycja Jeleniogórskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej 
oraz Urzêdu Miasta Jelenia Góra dobieg³a koñca.
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Szanowni Pañstwo, Warsztaty artystyczne „Dotyk radoœci” popro- Wyró¿nienia: 
mijaj¹cy rok nie by³ przychylny dla dzia³añ wadzi³a Ewelina Wójtowicz, która swoj¹ Angelika Nowak 
spo³eczno – kulturalnych, które Jeleniogórska ³agodnoœci¹, wra¿liwoœci¹ i kreatywnoœci¹ Daria Kudlewska 
Spó³dzielnia Mieszkaniowa od kilku lat zaskarbi³a sobie serduszka najm³odszych Izabela Cetler - Lizoñ 
organizuje dla mieszkañców. uczestników, ale tak¿e rodziców, poniewa¿ Aneta Rataj 

Z powodu pandemii, która pojawi³a siê warsztaty by³y skierowane dla dzieci i rodziców Beata Wójtowicz 
w okolicach marca, musieliœmy odwo³aæ – mia³y na celu wspóln¹ zabawê i edukacjê Wszystkim zwyciêzcom jeszcze raz serde-
niektóre znane i lubiane przez Pañstwa artystyczn¹. Uczestnicy wykonywali wielko- cznie gratulujemy i mamy nadziejê, ¿e w przy-
imprezy – jak coroczny Festyn rodzinny, czy formatowe prace. Jedn¹ z nich – kolorow¹ sz³ym roku bêdziemy mogli spotkaæ siê 
wspóln¹ wigiliê dla samotnych mieszkañców. panoramê Karkonoszy mo¿emy podziwiaæ ponownie w wiêkszym gronie uczestników. 
Uda³o siê nam jednak zrealizowaæ kilka przy siedzibie JSM na ulicy Ró¿yckiego 19. Podczas Wakacji nie zabrak³o tak¿e 
konkursów oraz bardzo wa¿ne dla nas dwie Konkursy, które Spó³dzielnia od lat rozwija, konkursu dla dzieci pod nazw¹ „Wspomnienie 
akcje dla dzieci: ciesz¹ce siê wielkim powo- tak¿e uda³o nam siê przeprowadziæ. Miêdzy z wakacji”. Dzieci mia³y za zadanie przys³aæ do 
dzeniem „Wakacje z pi³k¹ i pomponem” oraz innymi ciesz¹cy siê od lat popularnoœci¹: „Mój Spó³dzielni samodzielnie zrobion¹ kartkê, 
po raz pierwszy warsztaty artystyczne „Dotyk piêkny balkon”. Jednak z powodu pandemii która obrazowa³a wspomnienia z minionych 
radoœci”. Obie akcje odbywa³y siê na terenie i zwi¹zanych z tym oszczêdnoœci – wielu mie- wakacji mogli Pañstwo obejrzeæ siedz¹c Ze wspomnianych zajêæ mogli korzystaæ wakacji. Wybór nie by³ ³atwy, ale uda³o nam siê 
placu rekreacyjno – sportowego przy ulicy szkañców nie zdecydowa³o siê w tym roku na wygodnie w fotelach w³asnych samochodów wszyscy mieszkañcy Jeleniej Góry.wy³oniæ zwyciêzców i wyró¿nionych. Ka¿de 
Noskowskiego. Podczas wakacji, które nie przyozdobienie balkonów kwiatami. Dla niektó- nagrodzony oskarami film pt. „Green Book”. Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê dziecko dosta³o nagrodê ufundowan¹ przez 
ka¿de dziecko mia³o mo¿liwoœæ spêdziæ rych by³ to zbyt du¿y wydatek. Cieszymy siê Kino samochodowe spotka³o siê z bardzo i udostêpnienie sal instytucjom, dziêki którym firmê Edukido Jelenia Góra i Jeleniogórsk¹ 
z rodzicami na wyjeŸdzie, obie akcje dla dzieci jednak, ¿e uda³o siê Pañstwu wys³aæ kilka przychylnym odbiorem i mamy nadziejê, ¿e mogliœmy przeprowadziæ dzia³ania dla Spó³dzielniê Mieszkaniow¹. A by³y to m.in. 
okaza³y siê strza³em w dziesi¹tkê. Zajêcia zg³oszeñ na konkurs i mogliœmy nagrodziæ w przysz³ym roku bêdziemy mogli kontynu- seniorów. Dziêkujemy: Przystani Twórczej zestawy klocków lego i vouchery na bezp³atne 
odbywa³y siê dwa razy w tygodniu – zarówno mieszkañców za pracê w³o¿on¹ na rzecz owaæ tego typu wydarzenia. w Cieplicach, Fundacji „CUD” w Jeleniej Górze, zajêcia z warsztatów lego oraz s³odycze.
„Wakacje z pi³k¹ i pomponem” jak i warsztaty estetyki naszego osiedla. Komisja konkursowa W trakcie wakacji prê¿nie dzia³a³ tak¿e nasz oraz Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Mimo panuj¹cej epidemii uda³o nam siê 
artystyczne „Dotyk radoœci”. Pierwsze zajêcia po burzliwych obradach przyzna³a nastêpuj¹ce Klub Seniora oraz odbywa³y siê ró¿nego Górze, a tak¿e „Dziennemu Domu „Senior+” zrealizowaæ wydarzenie szczególnie przez 
prowadzili niezawodni i profesjonalni jak nagrody i wyró¿nienia: rodzaju zajêcia dla seniorów na terenie Jeleniej w Jeleniej Górze. Pañstwa lubiane, tj. „Zabobrzañskie kino 
zawsze trenerzy z klubu sportowego „Lotnik” Góry. Œrodki pozyskane z Jeleniogórskiego Wspomniane wydarzenia odbywa³y siê letnie”, które swoj¹ premierê mia³o rok temu. 
z Je¿owa Sudeckiego oraz trenerki z klubu Bud¿etu Obywatelskiego pozwoli³y nam na zgodnie z wymogami i zaleceniami ustalonymi W tym roku oprócz dwóch pokazów plenero-I Nagroda: Krystyna Ledwoñ 
tanecznego „No Name Dance Studio” przeprowadzenie warsztatów artystycznych, przez G³ówny Inspektorat Sanitarny. Dbaliœmy wych, które odby³y siê na terenie boiska II Nagroda: Urszula Zwatrzko - Depta 
z Jeleniej Góry. Jak co roku – na zakoñczenie prelekcji fotograficznych, zró¿nicowanych form o zdrowie i bezpieczeñstwo naszych sportowego przy ulicy Noskowskiego, 

III Nagroda: Aleksandra Mazur wakacji odby³ siê Turniej „Liga mistrzów”, aktywnoœci ruchowych – w tym æwiczenia reha uczestników i prowadz¹cych. zrealizowaliœmy przy wspó³pracy z Galeri¹
w której wziê³a udzia³ ponad setka dzieci. -bilitacyjne na basenie w Termach Cieplickich. Daria Pacewicz – GerstensteinSudeck¹ kino samochodowe. Na zakoñczenie

INFORMACJA DLA MIESZKAÑCÓW 
– ORGANIZACJA PRACY W JSM

Drodzy Mieszkañcy,
uprzejmie informujemy, ¿e z uwagi na gwa³towne rozprzestrzenianie siê wirusa SARS-CoV-2, 
pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê epidemiczn¹ i wzrost zachorowañ na COVID-19 na terenie miasta 
Jelenia Góra i powiatu jeleniogórskiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeñstwo Pañstwa, ale 
tak¿e naszych Pracowników

OD DNIA 20 PA�DZIERNIKA 2020 ROKU DO ODWO£ANIA ZOSTA£A 
WSTRZYMANA BEZPOŒREDNIA OBS£UGA MIESZKAÑCÓW.

Podstawow¹ form¹ kontaktu i obs³ugi jest kontakt telefoniczny oraz kontakt za 
poœrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Korespondencja kierowana do 
Spó³dzielni, dostarczona osobiœcie przez Mieszkañców, mo¿e byæ wrzucana do skrzynek 
pocztowych zlokalizowanych przed wejœciem do budynku Spó³dzielni przy ul. Ró¿yckiego 19 
oraz przed wejœciem do budynku Administracji „Dwójka” przy ul. Sygietyñskiego 1. 
Zawieszone s¹ do odwo³ania dy¿ury pe³nione przez pracowników Administracji „Jedynka” 
i „Dwójka”. Administracje pracuj¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.00 do 15.00. 
Pracownicy dzia³u cz³onkowsko-mieszkaniowego i dzia³u czynszów pe³ni¹ dy¿ur telefoniczny 
w poniedzia³ki do godz. 16.00.

Do odwo³ania zawieszone s¹ tak¿e:
- osobiste dy¿ury cz³onka Zarz¹du, Pe³nomocników i Prokurenta. Dy¿ur telefoniczny 
pe³niony bêdzie przez w/w osoby w poniedzia³ki w godz. 12.00-15.00, pod nr telefonu 
75 76 74 836 do 37,
- osobiste dy¿ury cz³onków Rady Nadzorczej pe³nione w pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca.
Kontakt z cz³onkami  Rady Nadzorczej mo¿liwy jest za poœrednictwem poczty elektronicznej - 
pod adresem: radanadzorcza@jsmjg.pl, poprzez przekazanie korespondencji listem 
tradycyjnym lub do skrzynki znajduj¹cej siê przed wejœciem do budynku Spó³dzielni przy 
ul. Ró¿yckiego 19 lub telefonicznie po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu rozmowy pod 
nr telefonu 75 76 74 836 do 37 wewn. 64.

Mog¹ Pañstwo tak¿e kontaktowaæ siê telefonicznie z pracownikami Spó³dzielni, dzwoni¹c 
pod numer sekretariatu, sk¹d zostan¹ Pañstwo po³¹czeni z odpowiednim dzia³em, 
tel. 75 76 74 836 do 37.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumia³oœæ. To równie¿ 
dla nas jest trudna sytuacja, ale ka¿dego dnia staramy siê, aby ograniczenie kontaktu 
osobistego z naszymi pracownikami by³o dla Pañstwa jak najmniej uci¹¿liwe. Wszyscy 
liczymy na szybki powrót do normalnoœci. W tej chwili bezpieczeñstwo nas wszystkich jest 
jednak najwa¿niejsze. 
¯yczymy wszystkim zdrowia. 
Zarz¹d, Rada Nadzorcza i Pracownicy JSM

Turniej „Liga Mistrzów” „Dotyk radoœci” – warsztaty artystyczne   „Wakacje z pi³k¹ i pomponem”   
Wrêczenie nagród w konkursie „Mój piêkny balkon”   Wrêczenie nagród w konkursie „Wspomnienie z wakcji”

DZIA£ALNOŒÆ SPO£ECZNO – KULTURALNA W CZASACH PANDEMII
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