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Wizytówka 
„Tysiąclecia”

Wizytówka, której trudno nie dostrzec, przejeżdżając przez osiedle Tysiąclecie. Nowy znak rozpoznawczy najład-
niejszego, jak twierdzą jego mieszkańcy, osiedla w Katowicach, a może nawet i na Śląsku. Napis „Osiedle Tysiącle-
cie” wraz z logiem spółdzielni Piast – taką wizytówką od niedawna może pochwalić się „Tysiąclecie”.

Każda uznana i dobrze prosperująca firma 
chce stale potwierdzać swoją renomę. Od-
powiednie wykonywanie usług, oferowanie 
wysokiej jakości produktów, profesjonalna 
obsługa klientów – to warunki, które musi 
spełnić, by ta renoma nie upadła, a stale rosła. 
Dochodzi do tego także odpowiednia forma 
prezentacji firmy. Jednym z ważniejszych jej 
elementów jest wizytówka, która ją promu-
je i wyróżnia na tle innych. „Tysiąclecie” od 
kilku tygodni posiada taką i trzeba przyznać, 
że nie może powstydzić się tej oryginalnej 
formy swojej prezentacji.

 Na początku sierpnia spółdzielnia Piast 
zdecydowała, że przy rondzie Henryka 
Sławika na osiedlu stanie napis „Osiedle 
Tysiąclecia”. Będzie on pełnić funkcję in-
formacyjną i jednocześnie promować „Ty-
siąclecie”. Koszty przygotowania napisu 
pokrył „Piast” ze swoich środków, ale za-
mierza zrekompensować je przez profity 
płynące z reklam, które reklamodawcy będą 
mogli umieszczać pod nowym „szyldem”. 
Wizytówka, w postaci dużych, żółtych liter, 
które tworzą nazwę osiedla wraz z logiem 
spółdzielni Piast, skupia uwagę przechod-

niów i kierowców przejeżdżających samo-
chodów.

Dziś już nie mówi się tylko o rozległych 
przestrzeniach zieleni na „Tysiącleciu”, wie-
lu placach zabaw czy stale remontowanych 
blokach. Dziś mówi się przede wszystkim 
o tym, że osiedle nabrało nowego wymiaru 
w swoim wizerunku i zaznaczyło wyraźnie 
swoją lokalizację na mapie aglomeracji Ślą-
ska. „Tysiąclecie” zyskało nową wizytówkę, 
która dowodzi, że spółdzielnia to firma, któ-
ra stale dba o swoją renomę i ciągle chce ją 
poprawiać. 

Czasopismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Adres wydawcy: Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8,
tel. 32 254-65-05, www.smpiast.pl.
Redaguje zespół pracowników i społeczników SM „Piast”. Redaktor techniczny: Sergiusz Flanczewski.
Materiały kierowane do Redakcji prosimy składać pod ww. adresem lub w administracjach osiedlowych. Tekstów nie 

zamówionych, nie wykorzystanych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skrótu dostarczonych materiałów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zamówienia reklamy lub ogłoszenia do następnego numeru przyjmowane są w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.
Nakład 10.000 egzemplarzy. Redakcja, skład, typografia komputerowa, druk: Royal consulting corporation.
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Publiczna i partnerska dyskusja 
członków i władz spółdzielni

10 czerwca 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Kato-
wicach. Obrady miały charakter sprawozdawczo-wyborczy, a więc zaprezentowano sprawozdania z funkcjonowania 
poszczególnych organów oraz uzupełniono lub też na nowo wybrano ich skład. W trakcie zgromadzenia kilkakrotnie 
głos zabierał prezes Michał Marcinkowski, podkreślając dobrą kondycję finansową i inwestycyjną spółdzielni. Chęt-
nie odpowiadał też na  pytania kierowane przez zebranych członków. 

Pierwsze w tym roku Walne Zgromadzenie 
pod względem frekwencji było stosunkowo 
zadowalające. Odsetek osób, które przyby-
ły 10 czerwca do siedziby spółdzielni, był 
większy niż zazwyczaj. Co więcej, frekwen-
cja była na tyle wysoka, że przewyższała tę, 
która zwykle towarzyszy takim wydarzeniom 
w innych spółdzielniach. Wszystkie punkty 
mieszczące się w porządku obrad, które na 
początku przedstawiła przewodnicząca zebra-
nia, udało się zrealizować. 

Tradycyjnie zgromadzenie otworzyła prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej Małgorzata 
Tymińska-Ludian, która zaprezentowała spra-
wozdanie z działalności tego organu. Następ-
nie dokonano wyboru Prezydium. W jego 
składzie, w oparciu o decyzję zgromadzonych 
głosujących, znaleźli się: Kazimiera Wit-
kowska – przewodnicząca, Andrzej Obcow-
ski – asesor i Witold Szymoszek – sekretarz. 
W czasie dyskusji prowadzonej na zebraniu 
poruszono między innymi temat inwestycji. 
O tym, w jaki sposób inwestuje spółdzielnia 
i jakie plany inwestycyjne posiada, mówił 
prezes Michał Marcinkowski:

– Inwestycje, które stale podejmujemy na 
osiedlu, są częściowo finansowane z naszych 
źródeł, ale uzyskujemy także pomoc z ze-
wnątrz – w formie dotacji z samorządu. Du-
żym wsparciem, nie tylko finansowym, ale tak-
że organizacyjnym i partnerskim, jest Urząd 
Miasta Katowice. W ramach tej współpracy 
udało się już zrealizować projekt w postaci 
Strefy Aktywności Rodzinnej, a w planach jest 
też modernizacja i zagospodarowanie Stawu 
Maroko.

Prezes potrzebę prężnego i regularnego 
inwestowania w infrastrukturę osiedla ar-
gumentował faktem, iż każda inwestycja to 
korzyść płynąca dla pojedynczego mieszkań-
ca. Rozwój osiedla powoduje, że mieszkania 
stają się atrakcyjniejsze i droższe. Natomiast 
Tysiąclecie, przez coraz większą liczbę biur 
nieruchomości i innych podmiotów gospo-
darczych, zaczyna być postrzegane jako no-
woczesne i rozwijające się osiedle. Istotną 
kwestią, którą poddano dyskusji w trakcie 
obrad walnego zgromadzenia, było omówie-
nie sprawy zarządzania zasobami spółdzielni 
w przypadku wejścia w życie ustawy powołu-
jącej z mocy prawa wspólnoty mieszkaniowe. 
W tym punkcie głos ponownie zabrał prezes 
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Marcinkowski. Przypomniał, iż 3 400 człon-
ków w sporządzonym wcześniej wniosku 
jednoznacznie wypowiedziało się za sprawo-
waniem zarządu przez spółdzielnię – w mo-
mencie, gdyby powstały wspólnoty mieszka-
niowe. Analogicznie do poparcia wskazanego 
we wniosku, pojawiło się ono w czasie gło-
sowania nad uchwałą o zarządzaniu nierucho-
mością wspólną przez spółdzielnię Piast. 

W programie obrad również znalazły się 
wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej 
na lata 2007-2012. Następnie wybrano człon-
ków Rad Osiedlowych na lata 2011-2015. 
W dalszym toku obrad uchwałą zatwierdzo-
no sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia-
łalności w 2010 roku. Debatowano też nad 
przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz spra-
wozdania finansowego za rok obrachunkowy 
2010 wraz z informacją z badania bilansu 
i sprawozdania rocznego przez biegłego re-
widenta. Kwestie sprawozdania finansowego 
spółdzielni przedstawiła główna księgowa Jo-
lanta Ścibior. W swoim komentarzu zwróciła 
uwagę na stabilną sytuację finansową Piasta 
oraz brak istotnych zagrożeń wpływających 
na jego funkcjonowanie. Jolanta Ścibior za-
sygnalizowała również, iż rok 2010 sfinali-
zowano nadwyżką przychodów nad koszta-
mi eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
w wysokości 474 026,15 zł. Istotną informa-
cją, którą podała główna księgowa, był fakt, 
że miniony rok zakończył się zyskiem pły-
nącym z pozostałej działalności spółdzielni 
i wynosił on 1 852 526,80 zł. W czasie obrad 
uchwalono również podział nadwyżki bilan-
sowej. Zakłada on przeznaczenie 50 000 zł 
na pokrycie nadwyżki kosztów nad przycho-
dami gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
na nieruchomości nr 11, obejmującej zespół 
garażowy przy ul. Piastów wraz z prawem do 

wieczystego użytkowania gruntu. Analogicz-
na kwota skierowana będzie na zakup wypo-
sażenia dla Spółdzielczego Ośrodka Kultury. 
Pozostałą wartość nadwyżki bilansowej – 
1.752.526,80 zł, spółdzielnia przeznaczy na 
fundusz rezerwowy. Warto podkreślić także, 
że samo sprawozdanie finansowe zostało po-
zytywnie ocenione przez niezależnego bie-
głego rewidenta. W jego opinii dokument ten 
został sporządzony w jasny i rzetelny sposób, 
prezentując sytuację majątkową oraz finan-
sową spółdzielni. Uwzględniał on także obo-
wiązujące zasady rachunkowe oraz statut jed-
nostki – spółdzielni. W zakresie finansowych 
rozstrzygnięć, które zostały zatwierdzone 
przez zgromadzonych członków, znalazło się 
również oznaczenie najwyższej sumy zobo-
wiązań, jaką Zarząd może zaciągnąć w latach 
2011-2012. Wartości te w części odnoszą się 
do kredytów bankowych, pożyczek i poży-
czek celowych na planowane przedsięwzię-

cie, z których spółdzielnia może skorzystać. 
Natomiast druga część zobowiązań określa 
maksymalną wielkość środków finansowych, 
które Piast ma prawo przeznaczyć na zadania 
bieżące. 

Na koniec przystąpiono do udzielenia ab-
solutoriów. Pozytywną ocenę działalności 
otrzymał prezes Zarządu – dyrektor spółdziel-
ni Michał Marcinkowski, zastępca dyrektora 
spółdzielni ds. finansowych, główna księgo-
wa Jolanta Ścibior oraz zastępca dyrektora 
spółdzielni ds. eksploatacyjno-technicznych 
Ryszard Gajkiewicz.

W czasie obrad zebrani członkowie zgro-
madzenia zgłosili swoje wnioski odnośnie 
spraw, które wymagają zatwierdzenia, wy-
jaśnienia lub rozwiązania przez spółdzielnię. 
W sumie przyjęto ich siedemnaście. Wnioski 
te będą realizowane systematycznie przez od-
powiednie organy statutowe.

Dominika Tkocz

Sprawozdanie finansowe 
spółdzielni pod lupą biegłego

Sprawozdanie finansowe w języku ustawy o rachunkowości to nic innego, 
jak wyniki finansowe danego przedsiębiorstwa. Na podstawie takiej doku-
mentacji można określić kondycję środków pieniężnych każdego podmiotu 
gospodarczego. Jednak by mieć pewność, że sprawozdanie merytorycznie 
jest odpowiednio sporządzone, należy poddać je weryfikacji, której dokona 
niezależny biegły rewident...

Tak jak dzieje się to co roku, tak również 
rok 2010, pod kątem stanu finansowego 
spółdzielni i zarządzania przez nią środ-
kami pieniężnymi, trafił „pod lupę” odpo-
wiedniego organu kontrolnego. W ramach 
sprawozdania finansowego spółdzielni, 
które zostało zbadane przez niezależne-
go biegłego rewidenta, znalazły się takie 
dokumenty, jak: bilans, rachunek zysków 
i strat, zestawienie zmian w kapitale wła-
snym oraz rachunek przepływów pienięż-
nych. 

Celem działania biegłego rewidenta 
była ocena merytoryczna sprawozdania 
finansowego w ujęciu zarówno ustawy 
o rachunkowości, 
statutu spółdzielni, 
jak i przejrzystości 
i wiarygodności do-
kumentów. Opinia 
ta odwoływała się 
zarówno do wyryw-
kowej weryfikacji 
p o s z c z e g ó l n y c h 

pozycji sprawozdania, ale także do cało-
ściowej jego oceny. Zarówno Zarząd, jak 
i Rada Nadzorcza spółdzielni zobowiązane 
są do odpowiedniego przygotowania spra-
wozdania finansowego. 

 Wynik analizy dokumentów niezależne-
go biegłego rewidenta uwypuklił trzy waż-
ne kwestie. Pierwsza z nich potwierdziła 
rzetelne i jasne zaprezentowanie stanu 
majątkowego i finansowego spółdzielni za 
rok 2010. Po drugie, władze Piasta sporzą-
dzając dokumenty opierały się na obowią-
zujących zasadach wynikających z ustawy 
o rachunkowości. Po trzecie wreszcie, treść 
sprawozdania była zgodna z innymi regula-
cjami prawa i uwzględniła w nim wytyczne 
statutu spółdzielni.

SPRZEDAM MIESZKANIE
własnościowe na Dolnym 
Tysiącleciu po kapitalnym 

remoncie
3 pokoje - 45 m2

tel. 662-128-368

ZAMIENIĘ ZA DOPŁATĄ
(lub sprzedam)
mieszkanie 60m

na co najmniej 74m
lub kupię co najmniej 74m

tel. 601-646-956
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Społecznie zaangażowani
Spójnie współpracuje z Zarządem i Radą Nadzorczą. Regularnie współdziała z organami samorządu. Rzetelnie i fa-

chowo rozwiązuje skargi i problemy mieszkańców.

Rada osiedla to organ spółdzielni, który w swo-
ich decyzjach i postępowaniach stara się rozstrzy-
gać wszystkie pilne, ważne, czasem konfliktowe 
sytuacje, które bezpośrednio dzieją się lub też są 
związane z samym osiedlem. W „Piaście” funkcjo-
nują dwa takie organy – odpowiednio przypisane 
dla obu części osiedla Tysiąclecie. Dlatego też moż-
na mówić o Radzie Osiedla „Tysiąclecie Górne” 
oraz „Tysiąclecie Dolne”. Merytoryczny zakres ich 
obowiązków opiera się na statucie spółdzielni, ich 
regulaminie wewnętrznym, ale także na specyfice 
problemów danej części osiedla Tysiąclecie. 

 Podczas obrad Walnego Zgromadzenia – 10 
czerwca 2011 r., dokonano ponownego wyboru 
członków Rad Osiedla. Skład jednej rady obejmuje 
w sumie pięciu członków, którzy zamieszkują dane 
osiedle. Wybór ten dokonywany jest na okres czte-
rech lat. W przypadku Rady Osiedla „Tysiąclecie 
Górne” skład w pewnej części się nie zmienił...

– Okazuje się, że mieszkańcy chyba nam po 
raz kolejny zaufali – mówi Ryszard Dąbrowiecki, 
przewodniczący Rady Osiedla „Tysiąclecie Gór-
ne”. – Funkcję przewodniczącego piastuję kolejną 
kadencję z rzędu. Oczywiście pewna powtarzalność 
w pełnieniu tej roli nigdy nie wpływa na jakość jej 
wypełniania. Zawsze najważniejsze jest profesjo-
nalne podejście do swojej funkcji. Spośród człon-
ków rady, poza przewodniczącym, wybiera się tak-
że sekretarza. 

Rada Osiedla swoje prace realizuje zarów-
no w trybie plenarnym, jak i zwykłym. Pierwszy 
z nich – z udziałem wszystkich członków, odbywa 
się jednorazowo w pierwszy poniedziałek każdego 
miesiąca. Natomiast w trybie zwykłym, co tydzień 

wytypowany członek pełni dyżur, w trakcie którego 
przyjmuje wnioski mieszkańców, wysłuchuje ich 
bieżących problemów i służy radą. 

 W oparciu o swój regulamin Rada Osiedla speł-
nia szereg różnych zadań. Jest między innymi odpo-
wiedzialna za współdziałanie z administracją osie-
dla w zakresie gospodarki zasobami mieszkalnymi. 

– Z wielu spraw, które udało nam się rozwiązać 
pomyślnie, można wskazać na przykład przywró-
cenie zlikwidowanego Komisariatu Policji, wyre-
montowanie dróg i chodników oraz modernizację 
oświetlenia zewnętrznego na osiedlu. Jest to efekt 
wieloletnich działań i dobrej współpracy z Radą 
Nadzorczą, Zarządem spółdzielni oraz różnymi 
instytucjami, w tym Urzędem Miasta i prezyden-
tem Piotrem Uszokiem – wyjaśnia przewodniczący 
Rady Osiedla „Tysiąclecie Górne”.

 Rada Osiedla to także organ, który bierze udział 
w różnego typu komisjach. Zarówno we wspo-
mnianych już przez przewodniczącego komisjach 
zajmujących się przeglądem budynków i mieszkań 
oraz tych, które rozpatrują kwestie sporne miesz-
kańców. Rada współdziała też z Radą Nadzorczą 
oraz Zarządem odnośnie kontroli administracji 
osiedla, a także z organami samorządu. Opiniuje 
wnioski o powstanie nowych placówek socjalno-
gospodarczych czy też organizuje pomoc i opiekę 
społeczną. Ważnym zakresem funkcjonowania tego 
organu jest także sfera związana z bezpośrednimi 
problemami mieszkańców. 

– Często skargi mieszkańców wymagają do-
kładnego zbadania. Zwykle zaczyna się od wizji 
lokalnej danego mieszkania, z którym skarga jest 
związana. Bardzo ważna jest także rozmowa i spo-

kojne oraz ugodowe przeanalizowanie konkretne-
go problemu – tak rolę Rady Osiedla, jako media-
tora między skłóconymi mieszkańcami, wyjaśnia 
sekretarz RO „Tysiąclecie Dolne” Małgorzata 
Śmigielska.

 Obowiązek rozpatrywania wniosków i skarg 
mieszkańców, organizowania różnych form roz-
jemstwa i zapewniania odpowiedniego współży-
cia społecznego, zajmuje istotne miejsce pośród 
regulaminowych zadań tego organu. Jednak wła-
śnie bezpośrednia pomoc mieszkańcom sprawia 
członkom Rad Osiedla najwięcej satysfakcji.

– Kiedy udaje się rozwiązać sporną kwestię czy 
zrealizować wniosek odnośnie konkretnej sprawy, 
wtedy czujemy największe zadowolenie. Nasza 
praca ma charakter społeczny i celem jest właśnie 
komfort życia społeczności osiedla Tysiąclecie. 
Chcemy tylko zaapelować do mieszkańców, by 
mieli wobec siebie więcej wyrozumiałości, cier-
pliwości i wzajemnej tolerancji. W ten sposób 
niektóre spory można właściwie rozwiązać od ręki 
– tłumaczy sekretarz Rady Osiedla „Tysiąclecie 
Dolne”.

 Obustronne zrozumienie, kompromis, otwar-
tość i przejrzystość działania, to wyznaczniki 
współpracy obu Rad Osiedla, które funkcjonują 
na „Tysiącleciu”. To także credo, które narzuca 
formę i charakter kooperacji tych organów ze 
spółdzielnią. Te wyznaczniki powinny również 
stać się pewnym zbiorem zasad uniwersalnych, 
które mieszkańcy osiedla będą stosować w co-
dziennym współżyciu i tworzeniu społeczności 
„Tysiąclecia”. 

 Dominika Tkocz
Obecny skład Rady Osiedla „Tysiąclecie Górne” 

Przewodniczący
Ryszard Dąbrowiecki 

Sekretarz
Krystyna Czarkowska

Na zdjęciach Rady Osiedla ,,Tysiąclecie Górne” brakuje trzeciego członka pani Elżbiety Bujok.

Członek Rady
Henryk Frankowski

Członek Rady
Zbigniew Kowalczewski

Obecny skład Rady Osiedla „Tysiąclecie Dolne” 

Przewodnicząca
Danuta Lamch 

Sekretarz
Małgorzata Śmigielska

Członek Rady
Regina Olszewska

Członek Rady
Bożena Magnucka

Członek Rady
Witold Szymoszek
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– Nawet najlepiej zorganizowana i sumienna Rada Nadzorcza nie jest w stanie dobrze wypełniać swoich obowiąz-
ków, jeśli w swojej pracy nie opiera się na konstruktywnej współpracy z Zarządem. Na szczęście takie podejście od 
dawna dostrzegam i ze strony Rady, i Zarządu spółdzielni Piast – wyjaśnia przewodnicząca Rady Nadzorczej Małgo-
rzata Tymińska-Ludian.

Konstruktywnie 
i z zaufaniem

Rada Nadzorcza to organ, który przede wszyst-
kim powinien kontrolować i nadzorować szeroko 
pojętą działalność spółdzielni. W swoich pracach 
i decyzjach kieruje się uchwałami podjętymi przez 
Walne Zgromadzenie. W ostatnim czasie udało 
się zlikwidować TBS, odzyskać tereny zielone na 
osiedlu, podjąć decyzję o sukcesywnym instalo-
waniu domofonów w blokach w celu poprawienia 
bezpieczeństwa mieszkańców, a także zweryfi-
kować lub opracować większość regulaminów 
działalności rożnych jednostek spółdzielni. Jest 
to jednak tylko wycinek działań podejmowanych 
przez Radę Nadzorczą. Niezależnie od materii 
realizowanych przedsięwzięć, członkowie Rady 
Nadzorczej zawsze starają się wyjść naprzeciw 
potrzebom lokatorów. Potrzeby te najlepiej można 
zaspokajać w warunkach stabilizacji finansowej 
i efektywnej kooperacji poszczególnych organów 
spółdzielni.

– Rozwój spółdzielni, dobra kondycja finan-
sowa, inwestowanie w infrastrukturę mieszkalną 
i rekreacyjną, to wspólne osiągnięcie władz „Pia-
sta”. Mówiąc o „władzach” mam na myśli zarów-
no Zarząd, jak i Radę Nadzorczą. Relacje między 
tymi organami muszą opierać się na wzajemnym 
zaufaniu, gotowości do kompromisów i wsłuchi-
waniu się w argumenty drugiej strony. Te zasady 
scala jeszcze jeden cel – dobro mieszkańców – tłu-
maczy przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Rada między innymi, wspólnie z Zarządem, 
analizuje każdą inwestycję, która ma być pod-
jęta na osiedlu Tysiąclecia. Analiza ta przebiega 
w oparciu o kryterium rentowności, racjonalno-
ści czy w odniesieniu do zgłaszanych na bieżąco 

potrzeb mieszkańców. Zwykle te przedsięwzięcia 
to także efekt współpracy Rady Nadzorczej i Za-
rządu z Urzędem Miasta czy dyrekcją szkół, które 
mieszczą się na osiedlu. Przykładem skutecznej 
kooperacji organów Piasta z władzami Katowic 
jest oddane ostatnio do użytku boisko przy Strefie 
Aktywności Rodzinnej.

Organ kontrolujący spółdzielnię składa się, 
zgodnie z aktualnym statutem, z dziewięciu 
członków. Wybory uzupełniające odbyły się pod-
czas Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 
10 czerwca 2011 roku. Rada reprezentowana jest 
przez zróżnicowane pod względem zawodowych 
kompetencji grono doświadczonych w swojej 
dziedzinie specjalistów.

– Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają 
wykształcenie wyższe. W składzie dominuje do-
świadczenie techniczne i prawnicze, ale też peda-
gogiczne. Zróżnicowanie wykształcenia i szeroka 
wiedza w danej dziedzinie pozwalają na to, by 
poszczególne zadania Rady przydzielać członkom 
zgodnie z ich zawodowymi umiejętnościami – 
mówi przewodnicząca Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pracuje w oparciu o ramowe 
roczne plany pracy, które są zatwierdzane kwar-
talnie. Jej posiedzenia odbywają się przynajmniej 
raz w miesiącu. Uczestniczyć w nich, z głosem 
doradczym, mogą członkowie Zarządu oraz za-
proszeni goście. Z każdego posiedzenia sporządza 
się sprawozdanie. Niezależnie od posiedzeń ple-
narnych członkowie Rady spotykają się częściej, 
w zależności od potrzeb oraz pełnią cotygodnio-
we dyżury, podczas których mieszkańcy zgłaszają 
swoje bieżące problemy.

Działalność Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Piast dowodzi, że takie zasady 
funkcjonowania, jak racjonalność, rzetelność czy 
współpraca, nie istnieją tylko w statutowych sfor-
mułowaniach. Są one obecne także, a może przede 
wszystkim, w codziennym wypełnianiu obowiąz-
ków, które ustawodawca nałożył na ten organ. 
Racjonalne decyzje Rady Nadzorczej to decyzje, 
które ukierunkowane są na dobro mieszkańców. 
Rzetelność pracy tego organu, to respektowanie 
formalnych i prawnych wytycznych zarówno 
w odniesieniu do proceduralnych rozwiązań, jak 
i w kwestii wypełniania swoich zadań. Współ-
praca natomiast, która wraz z dwoma pierwszymi 
zasadami stanowi pewien trzon funkcjonowania 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Piast, to budowanie relacji z Zarządem w opar-
ciu o konstruktywną wymianę zdań, poglądów, 
otwartość na argumenty czy obustronne zaufanie.

Obecny skład Rady Nadzorczej
przedstawia się następująco:

Przewodnicząca Małgorzata Tymińska-Ludian
Sekretarz  Edmund Kulig
Członkowie: Barbara Bańska
  Stanisław Bębenek
  Stanisław Dróżdż
  Józef Pokojski
  Stanisław Przewieźlik
  Stefan Warzecha
  Jerzy Wieczorek

Dominika Tkocz

Członkowie Rady Nadzorczej od lewej: Edmund Kulig, Stanisław Bębenek, Małgorzata Tymińska-Ludian, Jerzy Wieczorek, Stanisław Przewieźlik, 
Stefan Warzecha, Barbara Bańska, Józef Pokojski (nieobecny Stanisław Dróżdż).
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– Była Pani cenionym pedagogiem, społecznikiem, potem samorządowcem z funkcją 
wiceprezydenta miasta. Po co Pani poszła do polityki, do Sejmu?

– Dla ludzi, dla Śląska. Z bagażem doświadczeń życiowych, społecznych i samorządo-
wych doszłam do wniosku, że polityka może być skutecznym narzędziem pomocy ludziom 
i mojemu regionowi. O sprawy Śląska trzeba wciąż walczyć. 

– Udało się?
– Ostateczna ocena należy do wyborców, ale w moim przekonaniu – tak, nawet wtedy, 

kiedy siedziałam w ławach opozycji. To dzięki poprawkom, które wówczas wprowadziłam 
do ustaw, skorzystali i ludzie, i region. Śląsk otrzymał 110 mln dofinansowania z budżetu 
państwa na modernizację Stadionu Śląskiego, gminy śląskie do 2012 roku nie muszą płacić 
tzw. janosikowego, ofiary szkód górniczych zostały zwolnione z kosztów sądowych. 

– Posłowi koalicji rządzącej jest łatwiej?
– Może i tak, co nie zwalniało z ciężkiej, rzetelnej pracy przez całe cztery lata. W opozycji 

byłam tylko dwa lata, do czasu rozpadu egzotycznej koalicji PiS-u z LPR i Samoobroną. 
W nowej, VI kadencji Sejmu RP, pracuję w Komisji Edukacji, Samorządu Terytorialnego, 
podkomisji stałej ds. jakości kształcenia, a także w wielu podkomisjach nadzwyczajnych, 
dzięki którym powstały m.in.: „mała konstytucja górnicza”, ustawa o pomocy powodzianom, 
ustawa o porządku i czystości w gminach, ustawa o szkolnictwie zawodowym. Trzy lata 
pracowałam w Komisji Specjalnej wyjaśniającej okoliczności śmierci Ślązaczki – Barbary 
Blidy. 

– Efekty?
– Dla ludzi i Śląska najbardziej wymierne wynikają z ustawy „Prawo geologiczne i górni-

cze”. To 65 mln rocznie wpływu do budżetu gmin górniczych z tytułu podatku od urządzeń i budowli podziemnych, które służą działalności gospodarczej. To 
zapisy ustawowe chroniące ludzi, którzy są ofiarami szkód górniczych. To dzięki tej ustawie Kompania Węglowa nie tylko może, ale musi wykupić domy nie 
nadające się do użytku i zapewnić mieszkańcom lokale zastępcze bądź zadośćuczynienie finansowe. To już nie łaska firmy, ale jej ustawowy obowiązek.

Cieszy mnie również „ustawa żłobkowa”, która stwarza szanse na większą ilość tak potrzebnych miejsc w żłobkach. 
Z wielu zmian w ustawie oświatowej najbardziej ucieszą się oczekujący niecierpliwie na zmiany w szkolnictwie zawodowym, tj. pracodawcy, rzemieślni-

cy, samorządy terytorialne i sami uczniowie. Udało się przed końcem kadencji zakończyć prace w podkomisji nadzwyczajnej, w której pracowałam. 

– Skoro mówimy o ustawach, proszę o zdanie na temat najbardziej interesującej nas ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Co stanie się ze 
spółdzielniami po zmianach, które dla nas są co najmniej kontrowersyjne?

– Na razie ustawa „stanęła w miejscu”, ponieważ rzeczywiście są w niej zapisy, choć nieliczne, które wywołują ostre spory posłów i liczne interwencje 
prezesów spółdzielni mieszkaniowych – wszystkie brane są pod uwagę. 

Uważam, że zmiany są potrzebne, bo nie każda spółdzielnia funkcjonuje tak dobrze jak wasza. Ponieważ mam na osiedlu Tysiąclecie i rodzinę, i wielu 
znajomych, bywam tu dość często i widzę zadbane skwery, rabaty kwiatowe, nowe place zabaw, boisko środowiskowe, estetyczne elewacje budynków, oraz 
to, co najważniejsze – niskie czynsze. To cieszy, ale są i takie spółdzielnie, gdzie rośnie tylko czynsz, a nie standard życia. Ustawa daje spółdzielcom prawo 
wyboru. Jeśli mieszkańcy są zadowoleni, zostaną przy spółdzielni, jeśli nic się nie dzieje albo jest tylko gorzej, mogą wybrać inne formy zarządzania, np. 
wspólnotę. Waszej Spółdzielni oczywiście to nie dotyczy. Pod względem zarządzania jesteście bezkonkurencyjni. Ta ustawa pobudzi natomiast wyobraźnię 
wielu innych prezesów. 

– Czy startuje Pani w zbliżających się wyborach, jeśli tak to, z jakimi planami?
– Staruję, ponieważ mam jeszcze kilka spraw do zamknięcia i kilka innych wartych pełnej determinacji w dalszej walce o sprawy Śląska. Od ponad dwóch 

lat walczę o DK-79 – drogę łączącą Bytom z Chorzowem i Katowicami. Jestem pewna, że w przyszłej kadencji, jeśli zaufają mi ponownie wyborcy, sprawa 
będzie sfinalizowana. Trzeba też będzie czuwać nad infrastrukturą wokół Stadionu Śląskiego, zabiegać skutecznie o środki finansowe na zaplanowane Cen-
trum Nauki – ma ono kosztować ok. 400 mln – żadne miasto nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć takiego ciężaru. 

Mimo zmiany algorytmu, korzystnego dla Śląska, wciąż brakuje środków na ochronę zdrowia w naszym regionie. Tu również trzeba trzymać rękę na 
pulsie. Chciałabym też pomóc szczególnie rodzinom wielodzietnym, aby ich dzieci mogły w szkole korzystać z podręczników starszego rodzeństwa, co 
wymaga standaryzacji użytkowanych podręczników. Oczekiwań i potrzeb jest wiele, o czym najczęściej informują mnie wyborcy. Za to i za wszystkie inne 
podpowiedzi serdecznie im dziękuję.

– I jeszcze ostatnie pytanie, czy znajdzie Pani czas na spotkanie z mieszkańcami osiedla Tysiąclecia?
– Ależ oczywiście! Zawsze wyznaję zasadę bezpośrednich spotkań z ludźmi, którzy są podmiotem moich działań. Dlatego też z całym zaangażowaniem 

postaram się porozmawiać z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecia, na temat ich Spółdzielni. Proszę tylko o wyznaczenie terminu, a na pewno zjawię się na 
takim spotkaniu.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z panią

DANUTĄ PIETRASZEWSKĄ
posłanką ziemi śląskiej.
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Smutna mina?
Tylko wtedy, gdy trzeba wracać do domu...

Dużo uśmiechu, wiele radości i sporo niezapomnianych atrakcji. Dużo uśmiechu na dziecięcych buziach. Wiele 
radości na twarzach młodszych i tych nieco starszych podopiecznych. Sporo niezapomnianych atrakcji we wspo-
mnieniach wszystkich uczestników półkolonii. 

Półkolonie to inicjatywa skierowana do 
młodych mieszkańców osiedla Tysiąclecie. 
To cykliczne przedsięwzięcie jest organizo-
wane przez Spółdzielczy Ośrodek Kultury od 
wielu lat. Co roku w okresie wakacji, przez 
cztery tygodnie, dzieci w przedziale wieko-
wym szkoły podstawowej mogą spędzić wa-
kacyjne chwile pod okiem opiekunów półko-
lonii. Inicjatywa realizowana jest w ramach 
„Akcji lato”, która chce zaoferować wszyst-
kim dzieciom mieszkającym na Tysiącleciu 
aktywne i ciekawe formy spędzenia wolnego 
czasu w okresie wakacji. Zajęcia prowadzo-
ne były codziennie od 4 do 29 lipca, od go-
dziny dziewiątej do czternastej. Tygodniowy 
pobyt pociechy na takich półkoloniach kosz-
tował pięćdziesiąt złoty, w nim zawarte było 
śniadanie dla dziecka i wszystkie atrakcje, 
np. wycieczki przewidziane w danym dniu. 
To rodzic decydował na jaki czas wakacji za-
pisuje swoją pociechę.

Tym, kto od podszewki zna się na organi-
zacji, przygotowaniu i przebiegu półkolonii, 
jest Alina Sobczak, która w Spółdzielczym 
Ośrodku Kultury pełni funkcję specjalisty 
ds. kulturalno-oświatowych. Nie tylko z obo-
wiązku, ale także z chęci i zamiłowania do 
kontaktów z dziećmi, co roku stara się stwo-
rzyć niesamowity i bogaty w atrakcje pro-
gram zajęć. 

 W tym roku uczestnicy półkolonii SOK 
„zaliczyli” dwie wyjątkowo oryginalne 
atrakcje. Najpierw zorganizowano wyjazd do 
Rud Raciborskich do „ zaczarowanej chaty”, 
gdzie dzieci bawiły się w klimacie baśni, le-
gend i mitów. W pomysł stworzenia takiego 
„magicznego miejsca” zostali zaangażowani 

aktorzy, którzy dla 
dzieci poprzebiera-
li się w baśniowe 
postacie. Na koniec 
odbyło się ogni-
sko z kiełbaskami, 
śpiewem i grą na 
gitarze. Innym ra-
zem organizatorzy 
półkolonii zabrali 
swoich podopiecz-
nych na wycieczkę 
kolejką wąskotoro-
wą – także w Ru-
dach Raciborskich. 
Po przejażdżce pociechy mogły postrzelać 
z łuku czy przebrać się za prawdziwego In-
dianina w „Indiańskiej wiosce”. W harmono-
gramie wakacyjnych półkolonii nie zabrakło 
także wypraw w nieco mniej odległe, ale 
równie ciekawe miejsca. Dzieci zwiedzi-

ły Stadion Śląski, były też 
w skansenie w Wojewódz-
kim Parku Kultury i Wypo-
czynku w Chorzowie.

 Przygotowanie i organi-
zacja półkolonii nie jest tak-
że obojętna władzom spół-
dzielni. Pracownicy „Piasta” 
chętnie wspierają każdą 
inicjatywę Spółdzielczego 
Ośrodka Kultury i sami za-
biegają o to, by odbywało się 
w nim wiele zróżnicowanych 
i interesujących zajęć, także 
w czasie wakacji. Również 
prezes spółdzielni nie potrafi 
oprzeć się urokowi małych, 
uśmiechniętych buzi. Dla-

tego też, jak tylko znajduje ułamek wolne-
go czasu lub przypadkiem spotka wracającą 
z wycieczki lub spaceru 
grupę półkolonistów, za-
wsze z radością ich wita 
i z nimi rozmawia. Okazu-
je się, że również rodzice 
uczestników półkolonii są 
zachwyceni wakacyjnymi 
propozycjami ośrodka. 
Zwykle już od kwietnia 
walczą o możliwość za-
pisu swojej pociechy na 
zajęcia.

– Co roku jest coraz 
więcej chętnych. Z jednej 

strony ogromnie nas to cieszy, bo czujemy, 
że nasze działania są potrzebne mieszkań-
com, z drugiej strony z bólem serca musi-
my odmawiać rodzicom zapisów, gdy lista 
uczestników jest pełna... W tym roku mie-
liśmy nawet listę rezerwowych – wyjaśnia 
Alina Sobczak. 

 Sami pracownicy ośrodka chcą przede 
wszystkim stwarzać ciepłą i miłą atmosferę 
w miejscu, w którym każdy maluch może 
wypocząć, nauczyć się czegoś nowego, po-
bawić, porozmawiać, a przy tym nie musi 
daleko chodzić... Daleko chodzić zdecydo-
wanie nie trzeba, bo rodzice zwykle idąc do 
pracy – po drodze mijają ośrodek i zosta-
wiają swoje pociechy na półkoloniach. 

 Półkolonie chyba na dobre przypadły 
do gustu nie tylko rodzicom, ale także sa-
mym dzieciom. Podopieczni z uśmiechem 
przychodzą na zajęcia, a smutne miny, jeśli 
pojawiają się na ich twarzach, to wyłącznie 
wtedy, gdy muszą wracać do domu. Alina 
Sobczak tłumaczy, że czasem trudno dziec-
ku wytłumaczyć, że zajęcia dobiegły końca 
i powinno iść grzecznie z mamą do domu.

Dominika Tkocz
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Metropolia Śląsk
to największe wyzwanie

- Jest pan posłem, jak ocenia pan koń-
czącą się kadencję Sejmu?

- Myślę, że to był dobry czas dla naszego 
kraju i to w każdej dziedzinie życia. Dobrze 
wykorzystujemy środki z Unii Europej-
skiej, m.in. na budowę dróg, nowoczesnych 
oczyszczalni ścieków i obiektów kultury. 
Wprowadziliśmy ułatwienia w zakładaniu 
i prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Młodzi ludzie nie muszą się bać, że zostaną 
powołani do wojska. Zbudowaliśmy orliki 
dla młodzieży i przygotowujemy kraj od Euro 
2012. Pozycja Polski w świecie wzrasta, pra-
cami Parlamentu Europejskiego kieruje Je-
rzy Buzek, a nasze wskaźniki gospodarcze są 
przedmiotem zazdrości innych państw w na-
szym regionie. To tylko przykłady, zmian jest 
o wiele więcej. Udaje się modernizować kraj 
pomimo światowego kryzysu gospodarczego 
i powodzi, która w zeszłym roku nas bardzo 
dotknęła.

- Co udało się zrobić dla Śląska i naszego 
miasta?

- W Sejmie uchwalamy prawo dotyczące 
całego kraju, ale oczywiście te lata to także 
czas dużych inwestycji w naszym mieście. 
Praktycznie zakończyła się budowa Biblio-
teki Akademickiej dla Uniwersytetu Śląskie-
go i Uniwersytetu Ekonomicznego (dawnej 
AE). Korzystamy już ze zmodernizowanego 
węzła Murckowska. Trwa remont Filharmo-
nii Śląskiej, rząd przeznaczył pieniądze na 
budowę nowej siedziby Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia. Trwają 
prace nad modernizacją Stadionu Śląskiego. 
Udało się przełamać wieloletni pat związany 
z katowickim dworcem kolejowym, nowy 
budynek już za chwile zacznie „wychodzić 
z ziemi”. Na Śląsku inwestycji, zwłaszcza  
drogowych jest wyjątkowo dużo.

- Niestety w tej kadencji nie udało się 
uchwalić ustawy metropolitalnej. Jakie są 
szanse, że uda się w następnej?

- To prawda. Rząd przygotował projekt  
ustawy, która miała rozwiązać problemy 
wszystkich obszarów metropolitalnych 
w Polsce. Nie udało się bo prace zabloko-
wały samorządy regionalne bojące się utraty 
swojej pozycji. Dlatego Klub PO powołał 
zespół posłów z naszej aglomeracji, którego 
zadaniem było przygotowanie ustawy tylko 
dla Śląska. Udało się, wspólnie z ekspertami 
z naszego regionu przygotowaliśmy projekt 
ustawy, który złożymy w Sejmie następnej 
kadencji, żeby uchwalić go bez presji two-
rzonej przez kampanię wyborczą.Metropolia 

Śląsk to obecnie największe wyzwanie dla 
przyszłości naszego regionu. 

- Co da nam ustawa metropolitalna?
- Metropolia na Śląsku istnieje, ale władza 

w niej jest podzielona pomiędzy kilkanaście 
miast. Dlatego trudno nam konkurować 
z Krakowem, czy Wrocławiem. Wykony-
wanie zadań związanych z organizowa-
niem transportu publicznego, zarzadzaniem 
i budową dróg przecinających aglomerację, 
zabieganiem o inwestycje oraz duże wyda-
rzenia kulturalne i sportowe trzeba powie-
rzyć samorządowi metropolitalnemu. To 
lekcja jaką wyciągnęliśmy m.in. z porażki 
w staraniach o zorganizowanie na Stadionie 
Śląskim meczów Euro 2012. Sam Chorzów 
był zbyt mały żeby konkurować o tak dużą 
imprezę np. z Wrocławiem. Na budowę sa-
morządu metropolitalnego mamy czas naj-
wyżej do 2014 roku, bo wtedy rozpocznie 
się kolejna perspektywa finansowa w Unii 
Europejskiej i metropolia będzie mogła 
skutecznie zabiegać o pieniądze dla naszej 
aglomeracji.

- Zabiegał pan o przekazanie należą-
cych do Skarbu Państwa akcji WPKiW 
samorządowi województwa. Warto 
było?

- To była słuszna decyzja.Teraz władza 
i odpowiedzialność za park są w jednym 
miejscu. Skończyły się ciągłe problemy 
z finansowaniem, a w parku odbywają się 
coraz ciekawsze imprezy kulturalne i spor-
towe. Dowodem na zmiany jest chociażby 
remont Planetarium Śląskiego. 

- Dobrze ocenia pan WPKiW, a co 
z osiedlem Tysiąclecia?

- Do 2005 roku byłem radnym Rady 
Miasta Katowice z okręgu obejmującego 
os. Tysiąclecia. Dobrze pamiętam proble-
my, z którymi wtedy zwracali się do mnie 
mieszkańcy. Dzisiaj osiedle jest bardzo za-
dbane, doinwestowane i bardziej bezpiecz-
ne. Zmiany widać gołym okiem. Ogromny-
mi zaletami mieszkania na Tysiącleciu jest 
bliskość WPKiW, dobra komunikacja z cen-
trum i pozostałymi miastami aglomeracji. 
Jesteście w centrum śląskiej metropolii.

Rozmowa z posłem Markiem Wójcikiem

Marek Wójcik – Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska, m.in. członek komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych, Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji Śledczej wyjaśniającej okoliczności 
śmierci Barbary Blidy. W latach 2002 – 2005 radny Rady Miasta Katowice z okręgu obejmującego 
os. Tysiąclecia.
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Prosportowo na osiedlu
Od siedemnastego roku życia uprawia wschodnie sztuki walki, a od dobrych paru lat stoi na czele Śląskiego 

Klubu Kyokushin Karate. Jest także tegorocznym mistrzem Europy w kyokushin karate – pełnokontaktowym stylu 
japońskiej sztuki walki. Każdą wolną chwilę spędza w kimonie, przekazując wiedzę i umiejętności swoim pod-
opiecznym. 

Krzysztofa Brzozowskiego 4 Dan najłatwiej 
spotkać w Spółdzielczym Ośrodku Kultury, 
który mieści się przy siedzibie spółdzielni 
Piast. Dzięki „prosportowemu” nastawieniu 
spółdzielni i jej otwartości na potrzeby loka-
torów oraz pasji Brzozowskiego, wielu mło-
dych mieszkańców osiedla Tysiąclecie rozwi-
ja swoje hobby „kilka kroków” od domu...

– Pana podopieczni niedawno wrócili 
z ogólnopolskich zawodów o Puchar Smo-
ka w Karate... z tarczą czy na tarczy był to 
powrót?

– To był bardzo owocny wyjazd. W sumie 
dzieciaki zajęły od pierwszego do trzeciego 
miejsca. Myślę, że także w tym roku dwóch 
zawodników weźmie udział w zawodach 
międzynarodowych. Odbędą się one w paź-
dzierniku w Sneek w Holandii. Jako sędzia 
uczestniczyłem w nich już pięć razy z rzędu, 

ale tym razem chcę na nie zabrać także moich 
podopiecznych. 

– Im wcześniej, tym lepiej – czy raczej 
dzieci powinny ukończyć odpowiedni wiek, 
by zacząć trenować?

– Karate to nie tylko sam wysiłek fizyczny, 
ale także psychiczny. Trenując sztuki walki 
należy przestrzegać odpowiednich reguł – jak 
na przykład sposobów zwracania się do in-
struktorów i do swoich rówieśników. Podsta-
wą jest szacunek. Tę wartość pielęgnuje się 
w trakcie zajęć, a potem dzieciaki przenoszą 
ją na relacje z rodzicami czy rówieśnikami. 

– Jak wygląda taki trening? 
– Na treningi z roku na rok przychodzi co-

raz więcej młodych mieszkańców osiedla Ty-
siąclecie, choć oczywiście pojawiają się także 
dzieci z innych lokacji. Na początku każdego 
treningu razem z uczestnikami wchodzimy do 
tzw. dojo, czyli miejsca, gdzie się ćwiczy. Po 
chwili wydaję odpowiednią komendę (Tada-
ima yori keiko o hajimemasu), która jest mo-
mentem rozpoczęcia treningu. Zanim przej-
dziemy do konkretnych ćwiczeń, instruktor 
i uczestnicy oddają sobie wzajemnie szacu-
nek, wykonując przy tym odpowiedni gest 
skrzyżowanymi rękami. 

– Ciekawa jestem jak przyjęli Pana pod-
opieczni informację o wygranej swojego in-
struktora na mistrzostwach Europy?

– Do mistrzostw przygotowywałem się 
z dużym wyprzedzeniem i właściwie równo-
legle do prowadzenia zajęć z dziećmi. Będąc 
już na Węgrzech w Szeged, bo właśnie tam 
w tym roku odbywały się mistrzostwa Euro-
py, na bieżąco informowałem je o przebiegu 
rozgrywek. Po pierwszym dniu wiedziałem, 
że jestem w czołówce, ale poza mną było jesz-
cze trzech porównywalnie dobrych zawodni-

ków. W związku z tym wynik końcowy był 
niewiadomą. Kiedy przyszedłem na zajęcia 
po zwycięstwie na mistrzostwach, dzieci były 
podekscytowane. Pokazałem im oczywiście 
dosyć spory w ich odczuciu puchar i medal. 
Mniejsze dzieci z pewnym zdziwieniem pyta-
ły: „ A to ty zdobyłeś? Taki wielki puchar?”.

– Ciężka praca przynosi efekty. A czy 
współpraca z Spółdzielczym Ośrodkiem 
Kultury i spółdzielnią, która nim kieruje, 
układa się równie efektywnie?

– Na relacje ze spółdzielnią Piast rzeczy-
wiście nie mogę narzekać. Kiedy tylko zwra-
camy się – jako sekcja karate, z jakąś prośbą 
do prezesa, zawsze otrzymujemy pozytywną 
odpowiedź. Pan Michał Marcinkowski sam 
jest fanem sportów walki, więc tym bardziej 
entuzjastycznie podchodzi do naszych przed-
sięwzięć. Z obserwacji widzę, że na osiedlu 
podejmuje się wiele inicjatyw prosportowych. 
Tworzy się obiekty czy organizuje zajęcia, 
które sprzyjają rekreacji i aktywności fizycz-
nej. 

– Często na różnych osiedlach można 
spotkać młodzież przesiadującą przed blo-
kiem – niekoniecznie z sokiem w ręce... Na 
Tysiącleciu nie ma takiej „tradycji”?

– To osiedle różni się znacznie od innych. 
Te różnice widać na wielu płaszczyznach – 
nie tylko bogata infrastruktura czy duża ilość 
zieleni rodzi te odmienności. Na niewielu 
osiedlach tak dobrze funkcjonują takie obiek-
ty, jak Spółdzielczy Ośrodek Kultury. Dorośli 
mieszkańcy mogą bez obaw oddać swoje po-
ciechy w dobre ręce i posłać je chociażby na 
lekcje karate, a w tym czasie załatwić pilne 
sprawy lub także skorzystać z ofert ośrodka 
przeznaczonych dla dorosłych. 

Rozmawiała Dominika Tkocz
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Elżbieta Pierzchała jest kobietą energiczną i pewną. 
Życie jej nie pieściło. Los chciał, że jej mąż zmarł  
w 1994 r. i od tego czasu sama wychowuje córkę 
Olę, dzisiaj już studentkę, z której jest szalenie dumna.  
W trakcie studiów na Politechnice Śląskiej podjęła 
pracę na kolei. Przeszła prawie wszystkie szczeble za-
rządzania. Kierowała przez wiele lat Śląskim Zakładem 
Przewozów Regionalnych w Katowicach. Wtedy była 
jedyną kobietą – Dyrektorem największego zakładu 
kolejowego. To stanowisko zawdzięczała nie polityce, 
lecz ciężkiej pracy. Aktywność polityczną rozpoczęła 
od NSZZ ”Solidarność”. Nim trafiła po raz pierwszy do 
sejmowych ław, była Radną Sejmiku Województwa 
Śląskiego (1998 – 2002). Jako Przewodnicząca Ko-
misji Infrastruktury nadzorowała prace inwestycyjne 
DTŚ i A4, z którymi były ciągłe problemy, ale za to 
dzisiaj mamy najlepsze rozwiązania drogowe w kraju. 
Zasłynęła również wprowadzeniem biletu ATP – jedne-
go, wspólnego biletu na autobus, tramwaj, pociąg.
W 2005 roku z list Platformy Obywatelskiej Elżbieta 
Pierzchała została wybrana na Posła na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej V Kadencji, ponownie w 2007 
roku wyborcy obdarzyli ją zaufaniem i została Posłem  
VI Kadencji. W trakcie sprawowania mandatu posel-
skiego kontynuowała prace w Komisji Infrastruktury.

Elżbieta Pierzchała skupia się na transporcie.
Jest jedyną parlamentarzystką PO, która przez lata 
bezpośrednio zajmowała się transportem, posiada 
więc duże doświadczenie. Wiele razy wypracowywała 
dobre rozwiązania w Komisji Infrastruktury, za którymi 
później na sali Sejmowej głosowała cała Platforma 
Obywatelska.  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przed-
stawić wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Infra-
struktury (…) dotyczące rządowego projektu ustawy  
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym... To cytat z 
mojego wystąpienia z 97. posiedzenia Sejmu 27 lipca 
tego roku. Byłam wówczas posłem sprawozdawcą 
Komisji Infrastruktury. Komisja ta w trakcie trwania  
VI kadencji Sejmu odbyła ponad 400 posiedzeń,  
w trakcie których pracowaliśmy nad projektami ponad 
200 ustaw. Sądzę, że efekty tej pracy będą procento-

wać już wkrótce. Ale jak to w infrastrukturze drogowej  
i kolejowej bywa, efekt końcowy jest widoczny dopiero 
po paru latach (np. DTŚ, A4) i przez cały czas trzeba 
projektów infrastrukturalnych pilnować, aby ich np. nowy 
rząd nie zahamował co wiele razy w historii się zdarzało. 
Odpowiednim przykładem niech tu będzie, wywalczo-
ne przeze mnie połączenie kolejowe Katowice – Pyrzo-
wice, tak ważne dla aglomeracji śląskiej. Cała prasa 
okrzyknęła, że projekt został zdjęty z POIiŚ i go nie 
będzie. Skutecznie walczyłam z Prezesem PKP PLK 
S.A. i Ministrem Infrastruktury, udało się. Projekt jest 
wykonywany. Ale to dopiero początek. Projekt kosztu-
je 52 mln zł, wkład własny PLK ok. 8 mln zł i z tym był 
problem, to co dopiero będzie z realizacją inwestycji 
według tego projektu. Budowa połączenia kolejowego 
aglomeracji z Portem Lotniczym w Pyrzowicach bę-
dzie kosztowała 1 mld 182 mln zł. Dofinansowanie bę-
dzie wynosiło 768 mln zł, a z Budżetu Państwa trzeba 
będzie przeznaczyć 314 mln zł. W przyszłej kadencji, 
ktoś musi nad tym czuwać, aby te pieniądze na bu-
dowę połączenia kolejowego się znalazły w budżecie. 
Jak ważna jest to inwestycja dla naszego Regionu, nie 
muszę Państwa przekonywać, ona jest dla mieszkań-
ców niezbędna.
Drugim przykładem ciężko wywalczonego przeze mnie 
projektu w PKP S.A. i u Ministra Infrastruktury jest Dwo-
rzec Katowice. Wrzód w centrum stolicy Śląska został 
zlikwidowany. Ale na tym sprawa się nie kończy. Dzięki 
ustawie przyjętej przez obecny Sejm umowie publiczno-
prywatnej została podpisana umowa pomiędzy PKP S.A. 
a Neinver Polska spółka z o.o., na mocy której będzie 
wybudowana część dworcowa obsługi podróżnych 
gdzie będą się mieściły kasy, informacja, automaty bi-
letowe itp., oraz dom handlowy. Niestety o peronach, 
wiatach, przejściach podziemnych i wyjściach od 
strony ulic Andrzeja i Kościuszki zapomniano. Dopil-
nowałam, aby PKP PLK S.A. uruchomiła projekt „Mo-
dernizacja infrastruktury kolejowej służącej do obsługi 
podróżnych w obrębie stacji Katowice”. Było to moż-
liwe, dzięki ustawie, nad którą osobiście pracowałam, 
która pozwala aby z Budżetu Państwa i Samorządów, 
mogły być finansowane remonty dworców. Moderni-
zacja ta będzie kosztowała 60 mln zł, w tym 59 mln 
991 tys. zł finansuje Budżet Państwa. 

Infrastruktura transportowa na Śląsku w aspekcie 
systemu transportowego całego kraju, ma niebaga-
telne znaczenie w transporcie międzynarodowym. 
Tutaj przecinają się korytarze kolejowe i drogowe 
północ-południe, wschód-zachód. Dlatego inwestycje 
infrastrukturalne to przepustka do dobrobytu naszego 
Regionu.

Aby inwestycje przyspieszyć – mówi Elżbieta Pierz-
chała – pracowałam w tej kadencji nad tzw. specu-
stawami skracającymi czas procesu wywłaszczania 
gruntów, oraz minimalizującymi czas uzyskania zgody 
jednostek zajmujących się ekologią i ochroną środo-
wiska. Jak potrzebne były te ustawy może świadczyć 
fakt, że budowanie odnogi na A1z Wojkowic do Pyrzo-
wic trwało 8 lat. Ustawy te dały również możliwości 
włączenia się finansowego Samorządów, i to zarówno 
do inwestycji kolejowych, drogowych, a także do do-
finansowywania  przewozów pasażerskich. Doprowa-
dziłam również do zapisów ustawowych, dzięki któ-
rym samorządy mogą przejmować dworce kolejowe. 
Zabiegam również o modernizację linii kolejowej Tychy 
– Bieruń Stary. Docelowo, po wybudowaniu bajpasu 
przy Kopalni Piast, do Bierunia Nowego i dalej na 

Oświęcim otworzy się perspektywa połączenia Tychy 
– Kraków. Będzie to alternatywa podróży podczas re-
montu drogi do Bielska Białej i drogi do Oświęcimia. 
Aby wypadki z grudnia 2010 roku na kolei nigdy więcej 
się nie powtórzyły, Poseł Elżbieta Pierzchała osobiście 
pracowała przy ustawie zwiększającej rolę Urzędu 
Transportu Kolejowego (UTK), regulatora kolejowego 
rynku przewozowego. W noweli tej uporządkowano 
proces przyznawania tras pociągów, oraz wprowadzo-
no nadzór UTK nad obowiązującym rozkładem jazdy. 
Pracowała również, między innymi nad poselskimi pro-
jektami ustaw poruszającymi tak ważne dla każdego  
z nas sprawy, jak własne mieszkanie lub własny dom. 
Prawo w naszym kraju nie chroniło klientów firm dewe-
loperskich. Często tracili oszczędności całego życia, 
wpłacając deweloperowi pieniądze na budowę wyma-
rzonego domu lub mieszkania, zostając z niczym lub  
z potężnymi kredytami do spłacenia na wiele lat. Ustawa  
„o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego” niweluje ponoszenie przez 
klienta –nabywcę ryzyka związanego z inwestycją 
deweloperską. Ustawa nakłada m.in. na dewelopera 
obowiązek stosowania rachunku powierniczego. Może 
to być rachunek powierniczy zamknięty, co oznacza że 
deweloper otrzymuje od nabywcy pieniądze dopiero po 
zakończeniu inwestycji, albo rachunek otwarty – kiedy 
nabywca przelewa pieniądze po zakończeniu określo-
nego etapu budowy. Natomiast w projekcie ustawy  
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego oraz o spółdzielniach mieszkaniowych, na 
który od dawna wszyscy czekają, dano szansę na-
jemcom lokali na wykupienie ich na własność. Tym 
bardziej, iż w przypadku budownictwa TBS, najemcy 
często partycypowali w kosztach budowy. 

W 2005 roku na remonty infrastruktury kolejowej 
SLD z Budżetu Państwa przeznaczyło tylko 50 mln zł. 
Obecny rząd rocznie przeznacza na remonty torów  
i wiaduktów przeszło miliard złotych. Liczby mówią 
same za siebie. 

Ale chciałoby się więcej – mówi Elżbieta Pierzchała 

Śląsk to najważniejszy region dla transportu kolejowe-
go w Polsce. Górnośląski Okręg Przemysłowy gene-
ruje ponad 45% masy towarowej przewożonej w skali 
kraju. Ze względu na tereny kopalniane i szkody gór-
nicze na Śląsku jest najwięcej ograniczeń prędkości 
(tzw. wąskich gardeł).
Na udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych 
linii kolejowych na Śląsku w latach 2007 – 2012 
obecny rząd przeznaczył 250 mln zł, to jednak kropla  
w morzu potrzeb, które wynoszą ok. 3 mld zł. Moder-
nizacja linii kolejowych na Śląsku to również szybszy 
czas przewozu pasażerów, to szybsza bezpieczna 
kolej, a przede wszystkim odciążenie dróg. Dużo zro-
biliśmy ,ale trzeba zrobić jeszcze więcej, by marzenia  
o szybkiej kolei na Śląsku się spełniły. 

Otrzymując mandat Posła na Sejm RP w 2007 roku 
podjęłam zobowiązanie, by pracować w Sejmie dla 
dobra Śląska i kraju, by nie zawieść zaufania wy-
borców.
Ludzie na Śląsku tak jak ja cenią przede wszystkim 
dobrą pracę. Wykorzystałam te 4 lata maksymal-
nie. Lecz wciąż istnieje potrzeba dalszych zmian  
i dokończenia już rozpoczętych. Dlatego kandyduję 
ponownie. 

www.pierzchala.slask.pl

Elżbieta Pierzchała:

Miejsce       na liście do Sejmu3 
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Infrastruktura - moc zadań do wykonania Infrastruktura - moc zadań do wykonania 
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tel. kom. 691 675 404

CZYSZCZENIE
DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI

tel. 503 592 364
32 254 37 46

MEBLE
NA WYMIAR

Kuchnie, szafy, wnęki
POMIAR I WYCENA

GRATIS
tel. 503 592 364

www.armarium.pl

Gabinet Masażu
ul. B. Chrobrego 2

666-85-88-82

Zapraszamy na masaże:
- klasyczny
- relaksacyjny
- wspomagający odchudzanie
- reflektoryczny stóp
- bańkami chińskimi
- i inne

www.gabinetmasazukatowice.eu

Lekcje hiszpańskiego
z wykwalifikowanym Native Speaker.

Wszystkie poziomy zaawansowania, własne materiały, 
przygotowanie do egzaminów językowych i certyfikatów.

40 zł/godz. Możliwy dojazd do ucznia.
tel. 665-647-851
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SPRZEDAŻ
MONTAŻ NAPRAWA

PIECYKÓW
ŁAZIENKOWYCH

Tel. 602 339 051

KUPIĘ MIESZKANIE
3 (lub 4) pokojowe przy

ul. Piastów w budynku 22
lub 44 lub 26

z oknami na zachód.
tel. 504-080-473

UBEZPIECZENIA I
DORADZTWO

W DOMU KLIENTA
OFE, UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, 
KOMUNIKACYJNE, MAJĄTKOWE 

Generali TU S.A.
TEL. 603258325
pn-pt 10:00-20:00

MEBLE NA WYMIAR
Kuchnie i inne - Specjalność
Lakierowanie - Połysk, Mat -

Odnawiamy także Fronty Mebli
we wszystkich kolorach -

Bezpłatne pomiary
Tel.: 501 254 491

507 006 816
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