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Walne Zgromadzenie
SMZ we wrzeœniu

Czerwiec kojarzy³ siê nam dotychczas z okresem sprawozdawczym w zakresie funkcjonowania Spó³dzielni Mieszkaniowej Zachodnia. Co roku organizujemy Walne Zgromadzenie
podzielone na czêœci, maj¹ce na celu przedstawienie Cz³onkom Spó³dzielni kluczowych
danych i informacji w zakresie funkcjonowania spó³dzielni. W planie zebrania jest zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarz¹du. Komisja Rewizyjna przedstawia ocenê
sprawozdania finansowego za miniony rok. W dalszej kolejnoœci zatwierdzamy sprawozdania
oraz udzielamy absolutorium poszczególnym cz³onkom Zarz¹du.
Za spraw¹ wprowadzonego stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada
Nadzorcza wraz z Zarz¹dem Spó³dzielni musia³a zweryfikowaæ plany co do organizacji
Walnego Zgromadzenia w dotychczasowej formule czasowej. Pomimo powolnego uwalniania gospodarki krajowej oraz luzowania kolejnych obostrzeñ, którymi objêty by³ ka¿dy z nas
w ostatnich miesi¹cach, Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 9 czerwca br. zdecydowa³a o przeniesieniu organizacji Walnego Zgromadzenia na wrzesieñ.
Poszczególne czêœci Walnego Zgromadzenia odbêd¹ siê w dniach 1-4 wrzeœnia 2020
roku. Organizacjê zebrañ w póŸniejszym terminie umo¿liwiaj¹ przepisy szczególne wprowadzone przez Rz¹d RP na czas epidemii, które przesunê³y w czasie dotychczasowe terminy
sprawozdawcze wynikaj¹ce z ustaw i rozporz¹dzeñ.
Rada Nadzorcza i Zarz¹d jednog³oœnie podzieli³y pogl¹d, ¿e bezpieczeñstwo, a co za tym
idzie zdrowie i ¿ycie Cz³onków Spó³dzielni jest najwa¿niejsze. W dalszym ci¹gu obserwujemy
niepokoj¹co wysoki wzrost zachorowañ na COVID-19, szczególnie na obszarze województwa œl¹skiego. Pozostajemy w przekonaniu, ¿e miesi¹ce wakacyjne ostatecznie uspokoj¹
zaistnia³¹ sytuacjê i pozwol¹ nam na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w bezpiecznych warunkach.
W imieniu wszystkich Cz³onków Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Zachodnia
¿yczê Pañstwu du¿o zdrowia i pogody ducha w tych trudnych i wymagaj¹cych od nas du¿o
wytrwa³oœci czasach.
Jacek Trochimowicz
Przewodnicz¹cy Komisji Organizacyjnej
Rady Nadzorczej SMZ
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Przetarg
na wymianê ocieplenia
Jak wszystkim wiadomo pozosta³ nam do ocieplenia ostatni budynek. Prowadzone od 2011
roboty remontowe zwi¹zane z demonta¿em i unieszkodliwianiem p³yt azbestowych oraz
wymian¹ ocieplenia maj¹ szansê siê zakoñczyæ w tym roku!
Zarz¹d wspólnie z Rad¹ Nadzorcz¹ podj¹³ decyzjê o ociepleniu ostatniego budynku
jeszcze w tym roku. Przyspieszenie realizacji ocieplenia zwi¹zane jest z sytuacj¹ w jakiej
znalaz³ siê nasz kraj po wybuchu pandemii. Obawiamy siê o uzyskanie w przysz³ym roku
po¿yczek w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i dlatego
wolimy staraæ siê o nie ju¿ w tym roku.
Dwudziestego maja bie¿¹cego roku og³osiliœmy w Nowinach Gliwickich, na tablicy
og³oszeñ w Spó³dzielni oraz na stronie internetowej og³oszenie o przetargu nieograniczonym
na wykonanie termomodernizacji budynku przy ulicy Kozielskiej od 49 do 55.
Siedem firm wykupi³o Specyfikacjê Istotnych warunków Zamówienia. Publiczne otwarcie
ofert odby³o siê w dniu 3. czerwca. Tylko dwie firmy, a w zasadzie to jedna firma i konsorcjum
firm z³o¿y³o oferty. Ró¿nica pomiêdzy ofertami wynosi³a oko³o dwieœcie tysiêcy z³otych.
W warunkach przetargu termin wykonania przedsiêwziêcia by³ okreœlony na cztery
miesi¹ce. Do remontu elewacji przyst¹pimy we wrzeœniu. Og³aszaj¹c przetarg zleciliœmy
ornitologowi sprawdzenie, czy wystêpuj¹ gniazda ptaków w elewacji i czy jego zdaniem
bêdzie mo¿liwy demonta¿ azbestu bez niszczenia gniazd we wrzeœniu.
Obawialiœmy siê sytuacji, jaka mia³a miejsce w budynku przy ulicy Ordona, gdzie przy
monta¿u rusztowania okaza³o siê, ¿e pod elewacj¹ gniazduj¹ nietoperze. W tym miejscu
przerwaliœmy prace i dopiero po odlocie nietoperzy do lasu, za zgod¹ ornitologa
przyst¹piliœmy do dalszego remontu budynku. Dzisiaj s¹ widoczne na elewacji gniazda dla
zimowania nietoperzy.
Prace bêd¹ obejmowa³y wymianê okien w klatce schodowej i w zsypach, zdjêcie acekolu
wraz z mocowaniem, wzmacnianie œcian trójwarstwowych kotwami mechanicznymi,
przyklejenie styropianu i we³ny mineralnej, mechaniczne ko³kowanie ocieplenia do œciany,
na³o¿enia siatki wzmacniaj¹cej i zatopienie jej w warstwie klejowej, a po wyschniêciu
na³o¿enie tynku w kolorze zgodnym z projektem technicznym.
Na elewacji balkonowej bêd¹ zmiany w postaci usuniêcia prêtów pionowych powy¿ej
balustrady, dospawania brakuj¹cych szczebelków w balustradzie, wyczyszczenia
mechanicznego i dwukrotnego pomalowania balustrady na kolor zgodny z projektem
technicznym.
Cieszymy siê, ¿e ju¿ w tym roku wszystkie nasze budynki mieszkalne bêd¹ ocieplone.
Teraz jest czas, aby pomyœleæ o rozpoczêciu ocieplania budynków us³ugowo-handlowych.
Zarz¹d
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Ocieplone budynki
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Elektroœmieci

Elektroœmieci to utrapienie ka¿dego lokatora. Pocz¹wszy od zu¿ytych baterii, przez drobny
sprzêt AGD, drukarki czy monitor. Gdzie z tym sprzêtem jechaæ? Gdzie oddaæ? Do zwyk³ego
pojemnika na œmieci nie wolno!
Ale ju¿ nie musicie siê Pañstwo tym przejmowaæ. Zadbaliœmy o to, ¿eby nie trzeba by³o
jeŸdziæ do PSZOKu na ul. Rybnick¹ (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), albo szukaæ specjalistycznych firm zajmuj¹cych siê wywozem zu¿ytego sprzêtu. Jako
jedna ze spó³dzielñ na Œl¹sku nawi¹zaliœmy wspó³pracê z Firm¹ MB Recycling Sp. z o.o.,
która zajmuje siê utylizacj¹ i przetwarzaniem elektroœmieci.
Dla Pañstwa wygody ustawiliœmy dwa nowoczesne czerwone pojemniki, do których
o ka¿dej porze dnia i nocy, mo¿na wrzuciæ wys³u¿ony sprzêt elektryczny i elektroniczny
o wielkoœci do 50cm. Jeden pojemnik stan¹³ obok boksu œmietnikowego przy Biedronce na ul.
Czwartaków, a drugi na ul. E. Plater przy wjeŸdzie na parking.
Je¿eli elektroœmieci siê nie mieszcz¹ do pojemnika mo¿na je pozostawiæ obok i równie¿
zostan¹ zabrane.
Dbajmy razem o nasze otoczenie i chroñmy œrodowisko.
Agnieszka Cieœlar,
Administrator
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Koronawirus

Ogólnopolskie znoszenie obostrzeñ zwi¹zanych z pandemi¹ pozwoli³o na powrót do pracy
tych najemców lokali, którzy byli zmuszeni do przerwania swojej dzia³alnoœci na naszym
osiedlu. Otwarto salony tatua¿u, fryzjerskie, kosmetyczne i optyczne. Zniknê³y kolejki przed
sklepami spo¿ywczymi, które na powrót pracuj¹ w normalnych godzinach. Jako spó³dzielnia
cieszymy siê z faktu, ¿e podjête decyzje Zarz¹du i Rady Nadzorczej o przyznanych
bonifikatach czynszowych dla najemców sprawi³y, ¿e nikt nie rozwi¹za³ umowy najmu i nie
zrezygnowa³ z dzia³alnoœci dla dobra i wygody mieszkañców. Ograniczony kontakt osobisty
z lokatorami i kontrahentami pozwoli³ nam na bezpieczn¹ pracê. Dziêkujemy, ¿e uszanowaliœcie Pañstwo nasz apel o za³atwianie spraw telefonicznie i mailowo. Dla Pañstwa
bezpieczeñstwa w dalszym ci¹gu, kilka razy dziennie, dezynfekujemy klatki schodowe.
Równie¿ w weekendy nasi pracownicy s¹ na posterunku i przemywaj¹ porêcze, klamki,
klawiaturê domofonu i klawiaturê numeryczn¹ w windzie œrodkami zwalczaj¹cymi bakterie
i wirusy. Bêdziemy o to dbali a¿ do koñca trwania stanu zagro¿enia epidemicznego. Jednoczeœnie zwracamy siê z ogromn¹ proœb¹ do Pañstwa – nie zrywajcie harmonogramów
dezynfekcji.
Myœl¹c o naszych najm³odszych mieszkañcach przygotowujemy place zabaw.
Wymieniliœmy piasek i jesteœmy w trakcie prowadzenia drobnych napraw . Na boiskach
przyciêliœmy trawê, ¿eby pi³ki siê nie gubi³y. Bezpieczeñstwo mieszkañców jest naszym
priorytetem.
Aleksandra Guœciora
specjalista ds. Umów i Rozliczeñ
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Wykonanie planu remontów
Ten rok jest nietypowy ze wzglêdu na panuj¹c¹ epidemiê. Prace remontowe oraz badania
okresowe mog¹ byæ wykonywane tylko w czêœciach wspólnych, bez wchodzenia do lokali
mieszkalnych. Pomimo niesprzyjaj¹cych warunków pewne prace mog³y byæ jednak
wykonywane, gdy¿ rozpoczê³y siê przed epidemi¹, lub by³y wykonywane na zewn¹trz.
W lutym rozpoczêliœmy prace nad ociepleniem dwóch budynków mieszkalnych przy ul.
Kozielskiej 45-47 i 57-59. Prace, jak zwykle, przebiega³y szybko i bez zak³óceñ. Wymieniono
wszystkie okna na klatce schodowej oraz w komórkach po-zsypowych.
Wykonanie remontu elewacji jest olbrzymim i kosztownym przedsiêwziêciem. Prace
musia³y siê rozpocz¹æ wczeœnie z uwagi na gniazdowanie ptaków. Ustawiono rusztowanie
wokó³ budynków i rozpoczêto usuwanie azbestu z elewacji ³¹cznie ze szcz¹tkowym
ociepleniem, które znajdowa³o siê pod azbestem. Ca³oœæ zosta³a wywieziona do utylizacji w
firmie „Komart” w Knurowie. Po usuniêciu acekolu mo¿na by³o przyst¹piæ do ocieplenia
w³aœciwego. Zgodnie z projektem technicznym przyst¹piono do wzmacniania œcian za
pomoc¹ kotew mechanicznych. Nasze budynki maj¹ œciany trójwarstwowe. Kotwienie polega
na wzajemnym powi¹zaniu (wzmocnieniu) tych œcian ze sob¹. Takie rozwi¹zanie gwarantuje,
¿e budynki jeszcze d³ugo mog¹ byæ bezpiecznie eksploatowane. Na ca³ej powierzchni, po
uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu, przyklejono styropian oraz we³nê mineraln¹, w
sposób mechaniczny dodatkowo przymocowano materia³ ociepleniowy do œcian budynków.
Na tak przygotowane ocieplenie na³o¿ono podk³ad i wzmocniono siatk¹ szklan¹. Po
wyschniêciu na³o¿ono tynk.
Barierki na balkonach zosta³y przerobione i dostosowane do wspó³czesnych wymagañ
estetycznych. Po wyczyszczeniu pomalowano je dwukrotnie farb¹ chlorokauczukow¹. Kolor
barierek równie¿ wynika z projektu kolorystyki budynków.
Remont elewacji zakoñczono na pocz¹tku maja. Wykonawca otrzyma³ wynagrodzenie za
wykonan¹ pracê, natomiast spó³dzielnia w dalszym ci¹gu czeka na przygotowanie umowy
przez Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i
na pieni¹dze z po¿yczki. Na ocieplonych budynkach trwaj¹ prace zwi¹zane z wymian¹
pokrycia dachowego na nowoczesn¹ technologiê – Hydronylon. Pokrycie jest szczelne,
trwa³e i zabezpiecza dach na d³ugie lata. Przy okazji remontu wymieniono drzwi do zsypów
zewnêtrznych oraz pomalowano wiatro³apy.
Drugim bardzo wa¿nym z punktu widzenia lokatorów zadaniem jest wymiana pionów
zimnej i ciep³ej wody oraz kanalizacji. S¹ to piony kuchenne w których nie ma rur centralnego
ogrzewania. Nie znaczy to wcale, ¿e w kuchni nie ma centralnego ogrzewania. Otó¿ jest, ale
pion przebiega po œcianie okiennej. Niestety, jest to zadanie nieskoñczone, gdy¿ w
momencie, gdy zosta³o og³oszone zagro¿enie pandemiczne koronawirusem, natychmiast
przerwaliœmy prace, aby nie nara¿aæ naszych lokatorów na zara¿enie. Prace zwi¹zane z
wymian¹ pionów bêd¹ dokoñczone po odwo³aniu zagro¿enia epidemiologicznego.
Wymieniono tablice g³ówne w budynkach przy ulicy Kozielskiej 47,49 oraz 45,51. Tablice
te posiadaj¹ funkcjê dostosowuj¹c¹ windy do wymagañ przeciw po¿arowych. W
uproszczeniu polega to na tym, ¿e po uruchomieniu przycisku alarmu p.po¿. winda
samoczynnie zjedzie na parter otworzy drzwi i siê unieruchomi. Jest to oczywiœcie element
wiêkszej ca³oœci systemu bezpieczeñstwa.
Œmietników na osiedlu nie przybywa, natomiast œmieci jest coraz wiêcej! Po wstawieniu do
istniej¹cych œmietników odpadów, mebli, muszli klozetowych, opon, dojœcie do kub³ów jest
utrudnione b¹dŸ w ogóle niemo¿liwe. Postanowiliœmy wyjœæ temu utrudnieniu naprzeciw
dobudowuj¹c do istniej¹cych wiat œmietnikowych dodatkowe miejsca do sk³adowania
wielkogabarytowych odpadów. Dobudowaliœmy 10 wiat. Przypominamy, ¿e w dalszym ci¹gu
nie wolno wyrzucaæ na œmietnik i pod wiatê na gabaryty wanien, muszli klozetowych i opon.
Nale¿y je wywieŸæ we w³asnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Punkt znajduje siê w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199.

str. 8

Informator SM “Zachodnia”

W dalszym ci¹gu wykonujemy uk³adanie p³ytek na balkonach i korytarzach z materia³u
zakupionego przez lokatora. Przypominamy, ¿e jest to us³uga jednorazowa i je¿eli ktoœ
ju¿ z niej korzysta³, to nie mo¿e na koszt spó³dzielni skorzystaæ z niej po raz drugi.
Na nowo ocieplonych budynkach za³o¿yliœmy monitoring. Do przegl¹dania zapisów
monitoringu s¹ upowa¿nione policja i stra¿ miejska. Osoby postronne niestety nie mog¹ mieæ
dostêpu do nagrañ z uwagi na przepisy RODO. W szczególnoœci chodzi o ochronê
wizerunku. Oprócz nowych budynków kamerê musieliœmy doinstalowaæ przy ulicy
Czwartaków, aby mo¿na by³o obserwowaæ œmietnik, gdy¿ korzystali z niego nie tylko nasi
mieszkañcy.
W tym roku rozpoczniemy budowê si³owni osiedlowej w rejonie istniej¹cego boiska
wykonanego w ramach bud¿etu obywatelskiego. Projekt jest ju¿ gotowy, a niebawem
og³osimy przetarg na jego budowê. Dalsze informacje na ten temat bêd¹ w innym artykule
Informatora.

Korekta i wykonanie planu remontów na dzieñ 31 maja 2020 r.

Lp.
1
1

2

Rodzaj robót
2
Remonty
wykonywane przez
konserwatorów
Remont elewacji

2a Remont elewacji

Adres

Plan w
tys. z³

3

4

zasoby spó³dzielni
ul. Kozielska 45-47,
ul. Kozielska 57-59
ul. Kozielska
49-51-53-55

Zmiana
w tys.z³
+/5

Plan po
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w tys.z³
6
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-10

110

1000

0

1000

0

+50

50

150

-10
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3

Remont dachów konserwacja

ul. Kozielska 45-47,
ul. Kozielska 57-59

4

Wymiana drzwi w
wiatro³apie (zsypie)

ul. Kozielska
45,57,59

12

+2

14

4a

Wymiana drzwi w
wiatro³apie (zsypie)

ul. Kozielska
49-51-53-55

0

+15

15

5.

Malowanie
wiatro³apów

ul. Kozielska
45,47,57,59

15

0

15

5a

Malowanie
wiatro³apów

ul. Kozielska
49-51-53-55

0

+15

15

Wymiana pionów
zimnej, ciep³ej wody,
6. kanalizacji i pionu
ul. Ordona 4
CO w szachcie
³azienkowym

50

+4

54

Uwagi
7
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Cd. korekty

Lp.

Rodzaj robót

1

2
Wymiana pionów
kuchennych zimnej,
7a
ciep³ej wody
(kanalizacji)
Czêœciowa wymiana
8. pionów kanalizacji
deszczowej
Wymiana tablicy
g³ównej z
9.
dostosowaniem do
wymogów p.po¿.
10.

Dobudowa wiat
œmietnikowych

P³ytki na balkonach i
korytarzach
Remonty dŸwigów,
12. w tym dostosowanie
do przepisów ppo¿
Przenoszenie
liczników
13.
elektrycznych na
klatkê schodow¹
Naprawa
14.
nawierzchni ulic
11.

15. Si³ownia osiedlowa

Adres

Plan w
tys. z³

3

4

Zmiana
w tys.z³
+/5

Plan po
korekcie
w tys.z³
6

0

+31

31

Zasoby Spó³dzielni

20

0

20

ul. Kozielska 47,49
– du¿e tablice,
ul. Kozielska 45,51
– ma³e tablice

51

-7

44

Zasoby Spó³dzielni

70

0

70

zasoby spó³dzielni

60

0

60

zasoby spó³dzielni

80

0

80

zasoby spó³dzielni

8

+2

10

zasoby spó³dzielni

10

0

10

ul. Kozielska 95

88

0

88

0

+11

11

20

0

20

ul Kozielska 103

Si³ownia osiedlowa ul. Kozielska 95
projekt
ul. Kozielska
16. Monitoring
45-47,57-59

15a

16a Monitoring

ul.Czwartaków 2

0

+3

3

Roboty
nieprzewidziane:
awarie,
17.
usuwanie usterek po
przegl¹dach
budowlanych

zasoby spó³dzielni

97

-36

61

2121

0

2121

Uwagi
7
2 piony

Wyk. 10
zadaszeñ
zafaktur. 6,
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Patroni ulic naszego osiedla
czyli historia Czwartaków
w sztuce zapisana
Pu³k Czwartaków, czyli 4 Pu³k Piechoty Liniowej uwa¿any by³ za elitarn¹ jednostkê wojsk
Królestwa Polskiego. Zosta³ utworzony w 1815 r. i stacjonowa³ w Warszawie, w Pa³acu
Sapiehów przy ul. Zakroczymskiej. Czwartacy byli ulubieñcami wielkiego ksiêcia
Konstantego. S³ynêli ze swoich ¿artów i figli, a ich ofiar¹ pad³ nawet sam ksi¹¿ê Konstanty,
któremu swego czasu ukradli p³aszcz podbity norkami.
”Pu³k 4-ty liniowy sta³ ci¹gle w Warszawie. Rekrutowa³ siê zazwyczaj w samej stolicy
miêdzy rzemieœlnikami, dworskimi s³u¿¹cymi, kelnerami itp. brukow¹ m³odzie¿¹. Z tego
powodu wzrost ¿o³nierzy by³ mniejszy ni¿ innych pu³ków liniowych. Za to zgrabnoœæ, postawa i
wyrobienie by³y daleko swobodniejsze, precyzya w mustrze dochodzi³a do najwy¿szego
stopnia doskona³oœci, a nawet elegancyi. Wielki ksi¹¿ê namiêtnie ten pu³k lubi³. Z drugiej
strony by³ to zbiór filutów, figlarzy, oszustów i trochê nawet z³odziei. Ale wszystko to odbywa³o
siê z pewnym ulicznikowskim dowcipem i weso³oœci¹”.
Prawdziwe dni chwa³y nadesz³y dla pu³ku wraz z wybuchem Powstania Listopadowego. To
w³aœnie postawa ¿o³nierzy w pamiêtn¹ noc listopadow¹ w du¿ym stopniu zadecydowa³a o
tym, ¿e spiskowcy stali siê panami Warszawy. B³yskawicznym atakiem Czwartacy zdobyli
warszawski arsena³, rozbijaj¹c w perzynê batalion rosyjskiej gwardii i nie ponosz¹c strat
w³asnych.

Walecznych tysi¹c
Gdy w grudniu 1830 roku 4 Pu³k Piechoty Liniowej opuszcza³ Warszawê, udaj¹c siê ku
granicy Królestwa Polskiego, by tam powstrzymaæ spodziewan¹ ofensywê wojsk rosyjskich,
oficerowie prosili dowódcê, by go zatrzyma³. ¯o³nierze, dowiedziawszy siê o tym, gwa³townie
zaprotestowali przysiêgaj¹c, ¿e przed pierwsz¹ bitw¹ wysypi¹ proch z panewek, by tylko z
bagnetem w rêku uderzyæ na wroga. Uwieczni³ to niemiecki poeta Julius Mosen w pieœni
„Walecznych tysi¹c”:
„Walecznych tysi¹c opuszcza Warszawê
Przysiêga klêcz¹c: naszym œwiadkiem Bóg!
Z bagnetem w rêku pójdziem w œwiêt¹ Sprawê,
Œmieræ has³em naszem, niechaj zadr¿y wróg!
Ju¿ dobosz zabrzmia³, ju¿ sojusz zawarty,
Z panewk¹ pró¿n¹ idzie w bój Pu³k Czwarty.”
Tak rozpocz¹³ siê powstañczy szlak bojowy 4 Pu³ku, który zapisa³ siê krwawo w bitwach i
potyczkach: min. o Zakrzew, Dobre, Wawer, Grochów, Dêbe Wielkie, Ostro³êkê i Warszawê.
To w³aœnie udzia³ Czwartaków w walce o Olszynkê Grochowsk¹ - najwiêkszej bitwie na
naszym kontynencie od czasu wojen napoleoñskich - podczas której odparli szar¿ê kawalerii
Rosjan i zatrzymali marsz wroga na Warszawê, okry³ ich s³aw¹ i chwa³¹. Wielki Ksi¹¿ê
Konstanty obserwuj¹cy bitwê grochowsk¹ tak oceni³ Czwartaków: „¯o³nierze polscy, to
najlepsi w œwiecie ¿o³nierze”.
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„Wiadoma œwiatu ta s³awna Olszyna,
Gdzie nieprzyjaciel twardym murem sta³,
Paszcz tysi¹c zieje, bój siê krwawy wszczyna,
Ju¿ mur zwalony, nie pad³ ani strza³.
Ogromy postrach pad³ na t³um roz¿arty,
Spokojnie wróci³ do Pragi Pu³k Czwarty.”

Wojciech Kossak, Olszynka Grochowska, Czwartacy

Czarna sukienka
Jeszcze nieraz przysz³o pu³kowi Czwartaków biæ siê z Moskalami, jeszcze nieraz przysz³o mu
dokonywaæ czynów wielkich. Ale gdy zabrak³o wodza powstania o zmyœle operacyjnym,
mêstwo ¿o³nierza, nawet nadludzkie, nie zdo³a³o przechyliæ szali zwyciêstwa. We wrzeœniu
1831 r., po zajêciu Warszawy przez Rosjan, resztki pu³ku przekroczy³y granicê prusk¹ i z³o¿y³y
broñ. Kapitulacja pod Brodnic¹ formalnie zakoñczy³a dzieje pu³ku. Jednak poszczególni
oficerowie i ¿o³nierze równie¿ na emigracji kontynuowali walkê o wolnoœæ. W czasie wojny z
Rosj¹ Czwartacy zostali odznaczeni 5 krzy¿ami kawalerskimi, 55 z³otymi i 154 srebrnymi
krzy¿ami Orderu Virtuti Militari. Ich patriotyczna postawa sta³a siê symbolem walecznoœci
¿o³nierza polskiego. Powstanie Listopadowe upad³o 21.10.1831 r.
„Schowaj matko suknie moje
Per³y, wieñce z ró¿:
Jasne szaty, œwietne stroje
To nie dla mnie ju¿!
Niegdyœ jam stroje, ró¿e lubi³a,
Gdy nam nadziei wytryska³ zdrój;
Lecz gdy do grobu Polska zst¹pi³a,
Jeden mi tylko przystoi strój:
Czarna sukienka! Narodowe nuc¹c œpiewki, Widz¹c szczêœcia œwit, Kiedym szy³a
chor¹giewki Do u³añskich dzid, W ten czas mnie kry³a szata godowa; Lecz gdy wœród
bitwy brat zgin¹³ mój. Kul¹ przeszyty w polach Grochowa jeden mi tylko przystoi strój:
Czarna sukienka!”
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Patroni ulic naszego osiedla

(cd. ze str. 11)

Wiersz „Czarna sukienka” Konstantego Gaszyñskiego, powstañca i emigranta, opisuj¹cy
klêskê Powstania Listopadowego sprawi³, ¿e polskie spo³eczeñstwo trzydzieœci lat póŸniej, po
upadku Powstania Styczniowego, przywdzia³o narodow¹ ¿a³obê. Panie ubrane w czarne
krynoliny, cenn¹ bi¿uteriê zast¹pi³y skromnymi hebanowymi „krzy¿ykami z Olszynki”
zawieszonymi na czarnych wst¹¿kach. Tabakierki, puzderka, zegarki zdobione by³y
emblematami narodowymi. Noszenie „czarnej bi¿uterii” po powstaniu styczniowym
doprowadza³o carskiego zaborcê do szewskiej pasji. Mimo stosowania restrykcji w formie
zakazów i nakazów, ¿a³obne stroje i bi¿uteriê noszono a¿ do wybuchu I wojny œwiatowej. Tak
to jeden, ma³o znany poemat spi¹³ ze sob¹, jak klamr¹, dwa najwiêksze zrywy
narodowoœciowe Polaków w XIX w. – Powstanie Listopadowe i Powstanie Styczniowe.
Gra¿yna Grzesik, Rada Nadzorcza SMZ
Wspó³mieszkañcy naszego osiedla

Koncert szpaka

Zawiadamiam, ¿e koncerty szpaka, wraz z rodzin¹, odbywaj¹ siê na naszym osiedlu od marca
do paŸdziernika. Recitale specjalne odbywaj¹ siê natomiast na dzikiej czereœni pod moimi
oknami w porze dojrzewania owoców.
Szpak (Sturnus vulgaris) to œpiewak raczej nietêgi, choæ bardzo uzdolniony jako imitator.
Ma w repertuarze ró¿ne odg³osy, od naœladownictwa innych ptaków a¿ po mechaniczne
odg³osy pi³ i alarmów samochodowych. Od staro¿ytnoœci by³ uwa¿any za ptasiego m¹dralê,
chêtnie udomowiany ze wzglêdu na swoj¹ inteligencjê i piêkne, opalizuj¹ce ubarwienie.
Wszyscy pamiêtamy Mateusza – uczonego szpaka pana Kleksa.
Jest to kolejny przyk³ad naszego bliskiego s¹siada, którego zwykle nie zauwa¿amy, mimo
¿e w czasie corocznego liczenia ptaków organizowanego przez stowarzyszenie BirdLife
International zwykle zajmuje pierwsze lub drugie miejsce w Europie i Azji pod wzglêdem liczby
dokonanych obserwacji tego gatunku. Zwróæmy i my uwagê na szpaka.
Jaros³aw Misztal
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DZIA£ANIA RADY
DZIELNICY
WOJSKA POLSKIEGO

Dok³adnie rok temu Cz³onkowie Rady Dzielnicy Wojska Polskiego mieli za sob¹ kolejn¹, udan¹
edycjê naszego wspólnego œwiêta dzielnicowego – Dnia S¹siada. Niestety, kolejna edycja
zaplanowana na 13 czerwca br. nie odby³a siê z powodu stanu epidemii na terenie naszego
kraju. Jako Rada Dzielnicy pozostajemy w przekonaniu, ¿e to sytuacja wyj¹tkowa i zarazem
przejœciowa, a kolejne biesiadowanie w s¹siedzkim gronie bêdzie nam "smakowa³o" jeszcze
lepiej. Niestety w chwili obecnej sytuacja jest niepewna i nie znamy dalszego rozwoju stanu
epidemii w naszym kraju.
Do koñca czerwca 2020 roku wszelkie imprezy miejskie zosta³y odwo³ane, w tym równie¿
te, organizowane przez jednostki pomocnicze Miasta Gliwice.
W obecnej chwili nie wiemy czy obostrzenia w tym zakresie zostan¹ utrzymane. Je¿eli tylko
pojawi siê taka mo¿liwoœæ podejmiemy odpowiednie kroki organizacyjne i bêdziemy na bie¿¹co
informowaæ mieszkañców.
Musimy mieæ jednak na uwadze, ¿e bezpieczeñstwo mieszkañców to sprawa nadrzêdna.
Dopóki stan epidemii nie zostanie definitywnie zniesiony, a co za tym idzie nie bêdziemy siê
czuli bezpiecznie, to jako spo³ecznoœæ s¹siedzka nie bêdziemy realizowali ¿adnych dzia³añ,
które mog³yby kogokolwiek naraziæ na niebezpieczeñstwo.
Jacek Trochimowicz, przewodnicz¹cy Zarz¹du Dzielnicy Wojska Polskiego
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Gdzie op³acaæ czynsz?
Z du¿ym rozczarowaniem przyjêliœmy informacjê, ¿e Bank Pekao S.A. po 22 latach wspó³pracy zamkn¹³ swoj¹ filiê przy ul. Kozielskiej 89.
Zdajemy sobie sprawê , ¿e dla wielu mieszkañców osiedla jest to spore utrudnienie.
Niestety, okazuje siê, ¿e funkcjonowanie ma³ych oddzia³ów jest nieop³acalne.
Wp³aty bez pobierania prowizji mo¿na dokonywaæ w g³ównej siedzibie banku przy ul.
Gen. Leona Berbeckiego 4. Nale¿y tylko poinformowaæ kasjera, ¿e wp³aty dokonuje siê na
rzecz Spó³dzielni Mieszkaniowej „Zachodnia”.
Mo¿ecie Pañstwo równie¿ dokonywaæ p³atnoœci drog¹ internetow¹, b¹dŸ skorzystaæ
z us³ug Poczty Polskiej. Ta ostatnia mo¿liwoœæ obarczona jest jednak dodatkow¹ op³at¹
i wyd³u¿onym czasem realizacji, bo w najgorszym wypadku trwa to do trzech dni roboczych.
Prosimy, abyœcie Pañstwo wziêli to pod uwagê, unikaj¹c w ten sposób p³acenia dodatkowych
odsetek.
Spó³dzielnia do³o¿y wszelkich starañ, aby w miejscu by³ej placówki Pekao S.A. otworzyæ
inny oddzia³ banku.
Aleksandra Guœciora
spec. ds. umów i rozliczeñ

OGLOSZENIE
Pokój z kuchni¹ 31 m², przy ul. Kozielskiej (III p.)
zamieniê za dop³at¹ na wiêksze do wysokoœci III p.

Telefon: 601 91 24 89

Bestcar Skup samochodów

Tel. 660 476 276
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