
Z Ta De uSzeM Cho Cza jeM,
Pre ze sem Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„Pod zam cze” w Wał brzy chu
roz ma wia Łu kasz Osy piń ski.

– Pa�nie�Pre�ze�sie�jak�Pań�stwo�przy�-
ję�li�tak�do�brą�in�for�ma�cję?
Oczy�wi�ście�czu�je�my�ogrom�ną�sa�tys�-
fak�cję� z fak�tu,� iż� w pod�su�mo�wa�niu
5-le�cia�pro�gra�mu,�Spół�dziel�nia�Miesz�-
ka�nio�wa�„Pod�zam�cze''�oka�za�ła�się�jed�-
nym�z li�de�rów.�Jed�nak�oso�bi�ście�cie-
szą� mnie� przede� wszyst�kim� opi�nie,
ja�kie�sły�szy�my�na co�dzień.�Pro�szę�mi
wie�rzyć,�na�gro�dy�i wy�róż�nie�nia�nie�są
na�szym�ce�lem�wco�dzien�nej�pra�cy�jed�-
nak�tyl�ko�po�twier�dza�ją,�iż�ob�ra�ny�kie�-
ru�nek�jest�słusz�ny�i mam�na�dzie�ję,�iż
da�lej�bę�dzie�my�nim�po�dą�żać.
– Jak� oce�ni� Pan�mi�nio�ne� pięć� lat
w dzia�łal�no�ści�SM�Pod�zam�cze?�Jak
zmie�nia�ły�się�Pań�stwa�za�so�by�w tym
cza�sie?
– Mi�nio�ne� pięć� lat� moż�na� oce�nić
z pew�no�ścią�z kil�ku�per�spek�tyw.�Pa�-
trząc�na per�spek�ty�wę�zwią�za�ną�z re�-
ali�za�cją� pla�nów� mo�der�ni�za�cyj�nych
i re�mon�to�wych�uda�ło�nam�się�zre�ali�-
zo�wać� nie�mal� wszyst�kie� za�ło�że�nia.
Rok�rocz�nie�po�sze�rza�my�ofer�tę�w za�-
kre�sie�bar�dzo�waż�nej�dla��nas�dzia�łal�-
no�ści�spo�łecz�no�-kul�tu�ral�nej,�za na�mi
rów�nież�kil�ka�fe�sty�nów�z oka�zji�„Dni�
Pod�zam�cza”� cie�szą�cych� się� du�żym
za�in�te�re�so�wa�niem�na�szych�miesz�kań�-
ców.�Pro�szę�tyl�ko�spoj�rzeć�na na�sze
te�re�ny�zie�lo�ne,�od�no�wio�ne�skwe�ry�czy
pla�ce�za�baw.�My�ślę,�że�ostat�nie�pięć
lat,�mi�mo�iż�nie�jest�to�w ży�ciu�spół�-
dziel�ni�dłu�gi�okres,�moc�no�zmie�ni�ły
na�sze�za�so�by,�do�da�ło�im�ko�lo�ry�tu�oraz
ja�ko�ści,� a na�le�ży�pa�mię�tać� iż� nie� są
one�naj�młod�sze.
– Co�w Pa�na�opi�nii�jest�de�cy�du�ją-
cym�fak�to�rem�suk�ce�su�Spół�dziel�ni
Miesz�ka�nio�wej�„Pod�zam�cze”?

– My�ślę,� że� tych� czyn�ni�ków� jest� co
naj�mniej�kil�ka,�jed�nak�naj�waż�niej�szy�-
mi�są�nie�wąt�pli�wie�lu�dzie.�Chciał�bym
bar�dzo� ser�decz�nie� po�dzię�ko�wać� na-
szym� pra�cow�ni�kom,� człon�kom�Ra�dy
Nad�zor�czej�i Za�rzą�du.�Wszyst�kim�tym,
któ�rzy�są�moc�no�za�an�ga�żo�wa�ni�w ży-
cie�spół�dziel�ni�oraz�wszyst�kim�na�szym
miesz�kań�com�re�gu�lar�nie�opła�ca�ją�cym
czynsz.�Bez�ich�za�an�ga�żo�wa�nia�na�sze
dzia�ła�nia�z pew�no�ścią�nie�by�ły�by� tak
sku�tecz�ne.�My�ślę,�że�waż�ne�jest�rów-
nież�to,�iż�kon�se�kwent�nie�re�ali�zu�je�my
przy�ję�ty�pro�gram�dzia�ła�nia�spół�dziel�ni
wdłuż�szej�per�spek�ty�wie�cza�so�wej.�Wy�-
ra�zy�po�dzię�ko�wa�nia�kie�ru�je�my�do firm
współ�pra�cu�ją�cych� ze� spół�dziel�nią
na rzecz�po�pra�wy�wa�run�ków�za�miesz�-
ki�wa�nia�–�nie�tyl�ko�w ra�mach�za�war-
tych�umów,�ale�tak�że�wy�ko�nu�ją�ce�wie-
le�dzia�łań�spo�łecz�nych.�Wy�mie�nię�tyl�ko
kil�ka:�MA�STER�WRO�CŁAWSp.�zo.o.
(ro�bo�ty�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�ne),�EKO�-
BUD�AN�DRZEJ�UGO�LIK�SZPRO�-
TA�WA�(ro�bo�ty�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�ne),
IN�STAL�POL�ŚWID�NI�CA�(ro�bo�ty�in�-
sta�la�cyj�ne),�PHU�ZET�MI�CHAŁ�STRA�-
SZEW�SKI� WAŁ�BRZYCH� (ro�bo�ty
elek�trycz�ne),�IN�STEL��IN�STA�LA�TOR�-
STWO�PO�MIA�RY�ELEK�TRYCZ�NE
JA�RO�SŁAW� SCHO�DOW�SKI� Wał�-
brzych�(ro�bo�ty�elek�trycz�ne).

– Jak�Pan�my�śli,�w ja�kim�kie�run�ku
bę�dzie�po�dą�ża�ła�spół�dziel�nia�w cią-
gu�naj�bliż�szych�lat?
– Obec�nie� moc�no� sku�pia�my� się
na po�zy�ska�niu� środ�ków� unij�nych
w no�wej� per�spek�ty�wie� fi�nan�so-
wej 2014-2020.� Po�ja�wi�ła� się� ta�ka
moż�li�wość,�więc�chce�my�z niej�sko�-
rzy�stać.� Nie� jest� to� jed�nak� ła�twa
spra�wa� i nie� mó�wię� tu�taj� tyl�ko
o zgro�ma�dze�niu�środ�ków�wła�snych,
ale� przede� wszyst�kim� o przej�ściu
przez�dro�gę�ad�mi�ni�stra�cyj�ną.�Chce�-
my�aby�za�rzą�dza�nie�za�so�ba�mi�miesz�-
ka�nio�wy�mi�opar�te�by�ło�na pro�fe�sjo�-
nal�nych� dzia�ła�niach� zmie�rza�ją�cych
do opty�ma�li�za�cji�kosz�tów,�wy�so�kich
stan�dar�dów�za�miesz�ki�wa�nia�i in�te�gra�-
cji�śro�do�wi�ska.�

Za�wsze� po�wta�rzam,� iż� na spół�-
dziel�nię�na�le�ży�pa�trzeć�nie�tyl�ko�przez
pry�zmat�te�go,�co�jest�dziś,�ale�przede
wszyst�kim�te�go�co�bę�dzie�ju�tro.

Spół�dziel�nia�na�me�dal
... a na wet dwa me da le – pierw szy to Grand Prix 5-le cia pro gra mu Do bra Spół dziel nia, ja ki zdo -
by ła Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Pod zam cze” w Wał brzy chu, dru gi to wy róż nie nie Me na dżer -
–Spół dziel ca 5-le cia, ja kie zdo był Pre zes wał brzy skiej spół dziel ni Ta de usz Cho czaj.


