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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” 
przejęła z dawnej Gliwickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej (GSM) nie tylko najstarsze domy 
spółdzielcze w Gliwicach, ale także spłatę kre-
dytów z okresu powstania budynków. Po trud-
nych początkowych latach działalności, zwią-
zanych między innymi z długoletnim procesem 
likwidacji GSM, spółdzielnia weszła w trwa-
jący do dziś okres stabilizacji organizacyjnej 
i ekonomicznej. SM „Śródmieście” przejęła 
najstarsze budynki spółdzielcze w mieście, 
zgrupowane w pięciu oddalonych od siebie 
administracjach: Centrum, Chorzowska, War-
szawska, Operetka, Góry Chełmskiej. Przeję-
ła też liczną grupę członków oczekujących. 
Dziś jest właścicielem lub współwłaścicielem 
68 budynków, nadal zgrupowanych w pięciu 
osiedlach, a bezpośredni nadzór nad ich bie-
żącym funkcjonowaniem pełnią administrato-
rzy i ich zespoły.
– Dziś jesteśmy firmą, która zajmuje się zarzą-
dzaniem, ale przy okazji dbamy o nasz wizeru-
nek i zmieniamy otoczenie naszych zasobów. 
Wymieniamy elewacje, termomodernizujemy 
budynki, likwidujemy azbest. Dążymy przede 
wszystkim do tego, aby osiedla były miejską 
perełką i żeby mieszkańcom żyło się tutaj do-
brze – podkreśla Stanisław Kolanus, Prezes 
Zarządu. – Chcemy być rzetelną, godną zaufa-
nia instytucją, dlatego dobry wizerunek kreu-
jemy, zaczynając od podstaw, od pracowni-
ków administracji. Kładziemy nacisk na jakość 
oferowanych usług, podkreślamy konieczność 
podnoszenia poziomu wiedzy, posiadanych 
kompetencji. Staramy się, aby mieli czas i bli-
ski kontakt z mieszkańcami. Ponadto oczeku-
jemy od swoich pracowników wykazania się 
dużą dozą grzeczności i empatii w podejściu 
do często trudnych problemów mieszkańców 
– kontynuuje.

„Śródmieście” to nie tylko budynki. To przede 
wszystkim odpowiednie podejście do miesz-
kańców. Troska i opieka uwzględniająca po-
trzeby osób niepełnosprawnych, w  pode-
szłym wieku lub schorowanych. Kontakt 
z rodzinami, opieką społeczną, osobista po-
moc w ramach posiadanych kompetencji czy 
społecznej odpowiedzialności biznesu. To 
też dbałość o wychowanie najmłodszych, 
kształtowanie ich wrażliwości przez dostęp 
do kultury, zapewniany przez dziecięcy klub 
„Mrowisko”, wyjazdy na zimowiska, obozy, 
zajęcia tematyczne, imprezy okazjonalne czy 
po prostu zabawy. 
– W ubiegłym roku oddaliśmy do dyspozy-
cji mieszkańców dwie „siłownie pod chmur-
ką”. To dla nas ważna realizacja, gdyż spełnia 
dwie funkcje: rekreacyjną oraz integracyjną. 
Cieszymy się, ponieważ miejsca ze sprzętem 
do ćwiczeń stają się często świetną okazją 
do spotkań. Na bieżąco budowane są rów-
nież windy czy podjazdy dla niepełnospraw-
nych. Modernizowane są place zabaw dla 
dzieci, a także pozyskiwane nowe miejsca 
parkingowe – mówi Stanisław Kolanus.
Recepta na skuteczne zarządzanie to stabil-
ny zarząd, nieustanne inwestycje i sprawna 
współpraca z otoczeniem. Znaczący udział 
ma także zespół pracowników – kompetent-
nych, z kwalifikacjami, zawsze gotowych do 
pomocy. Celem spółdzielni mieszkaniowych 
jest zadowolenie mieszkańców. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach 
robi to najlepiej, jak tylko umie.
Obecną kondycję spółdzielni władze oceniają 
dobrze i stabilnie, podkreślając jednak, że za-
wsze może być lepiej. Dlatego nie ustają w dzia-
łaniach. Wiedzą, że stać ich na więcej, stąd suk-
cesywnie dążą do realizacji kolejnych celów. 
Otrzymują doskonałe oceny, zarówno podczas 

walnych zgromadzeń, uzyskując corocznie ab-
solutorium, jak i w czasie lustracji, którym pod-
dają się obowiązkowo co 3 lata. Na taki stan 
rzeczy wpływają dwa czynniki: wykonywane in-
westycje oraz sam sposób podejścia do pracy. 
Dodatkowo sami zlecają przygotowanie badania 
sprawozdania finansowego przez niezależnego 
biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej i Walne-
go Zgromadzenia Członków SM „Śródmieście”. 
W zasobach spółdzielni pod wynajem zosta-
ją dwa wolnostojące lokale użytkowe znajdu-
jące się poza spółdzielnią oraz kilka pokoi do 
wynajęcia w biurowcu.

W DOBIE PANDEMI
Ze swej strony w trosce o higienę spółdziel-
nia podjęła decyzję o znaczącym zwiększeniu 
częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji „wraż-
liwych” elementów budynków mieszkalnych, 
a w szczególności miejsc najczęściej dotyka-
nych przez ludzi – w tym kaset domofonów przy 
wejściach, klamek, poręczy, oparć, blatów, kabin 
dźwigów osobowych. Co tydzień dezynfekowa-
ne zostają w całości windy oraz klatki schodo-
we. Place zabaw oraz siłownie pod chmurką 
zostały wyłączone z użytku. Wprowadzona zo-
stała 24-godzinna praca portierów, aby w pełni 
kontrolować wejścia i wyjścia z budynku. Oso-
by pracujące na terenie nieruchomości zaopa-
trzone zostały w środki ochrony osobistej: ma-
seczki i rękawiczki jednorazowe. 
– W tej niewątpliwe bardzo trudnej sytuacji 
społecznej, w jakiej się znaleźliśmy, spół-
dzielnia apeluje do swoich członków o praw-
dziwą solidarność będącą przecież jednym 
z fundamentów międzynarodowego ruchu 
spółdzielczego. Wspierajmy się wzajemnie 
– apeluje prezes Kolanus.

Martyna Motylska

W trosce o dobro
i bezpieczeństwo
mieszkańców
Jasno sprecyzowana strategia rozwoju spółdzielni bezpośrednio przyczynia się do poprawy komfortu życia 
mieszkańców. Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Gliwicach nieustannie stawiają na rosnący 
standard nieruchomości, poprawę komfortu mieszkania i walory estetyczne osiedli

Przybliżmy historię firmy.
LEIER to międzynarodowa firma rodzinna 
z tradycjami, stworzona w Austrii przez Mi-
chaela Leiera. Firma LEIER Polska SA od 2001 
roku oferuje swoim klientom system elementów 
do wznoszenia ścian Thermopor® z ceramiki po-
ryzowanej, produkowany w oparciu o najnowsze 
światowe technologie. W ciągu ostatnich lat zbu-
dowaliśmy największą wartość tarnowskiej fir-
my – zgrany i kompetentny zespół fachowców, 

dzięki zaangażowaniu których osiągamy suk-
cesy i postrzegani jesteśmy jako nowoczesna 
i innowacyjna wytwórnia materiałów budowla-
nych. Materiałów o wysokiej europejskiej jako-
ści, ale jednocześnie materiałów „na kieszeń” 
każdego Polaka.
Co oznacza termin: ceramika poryzowana?
Na etapie przygotowania surowca, z które-
go produkuje się pustaki, do gliny dodawane 
są trociny drzewne, które w trakcie obróbki 
termicznej w piecu, w temperaturze bliskiej 
1000 °C, wypalają się – pozostawiając w cze-
repie ceramicznym mikropory. Proces po-
ryzacji wpływa korzystnie na właściwości 
pustaków ściennych. W stosunku do produ-
kowanych metodami tradycyjnymi charakte-
ryzują się one wyższą izolacyjnością cieplną, 

dobrą izolacyjnością akustyczną, mrozoodpor-
nością i odpornością ogniową. Mieszkańcy bu-
dynków wymurowanych w systemie Thermo-
por® chwalą korzystny mikroklimat panujący 
w pomieszczeniach, cenią sobie możliwość ży-
cia w budynkach wzniesionych z ceramiki eko-
logicznej, produkowanej w oparciu o naturalne, 
przyjazne dla człowieka surowce.
Gwarantujecie klientowi bezpieczeństwo 
użytkowania wyrobów. Co się na to składa?

Produkt musi być bezpieczny na każdym eta-
pie jego użytkowania, ale i wcześniej – na każ-
dym etapie wytworzenia. Naszym zdaniem 
definicja bezpieczeństwa produktu oprócz 
oczywistych aspektów konstrukcyjnych, wy-
trzymałościowych, odporności na pożar obej-
muje także obszary komfortu użytkowania, 
czyli ochrony przed hałasem, utrzymania sta-
bilnego poziomu wilgotności oraz zapewnienia 
odpowiednich własności cieplnych. Zwłasz-
cza ten ostatni punkt może wpływać w przy-
szłości na bezpieczeństwo naszych finansów. 
Warto pamiętać, że legendarna trwałość pro-
duktów ceramicznych to gwarancja długiego, 
bezpiecznego użytkowania.
W jaki sposób klienci mogą liczyć na firmę 
LEIER, jeśli chodzi o kompleksową obsługę?

Klient nasz pan, klient jest królem – te dewi-
zy sprzedawców na całym świecie wbrew po-
zorom niosą najważniejsze dla handlu prze-
słanie: zadowolony klient, którego potrzeby 
zostały prawidłowo rozpoznane i następnie 
zaspokojone, jest największą wartością dla 
firmy. W doborze odpowiednich produktów 
z szerokiej oferty ścian, stropów LEIER PANEL, 
prefabrykatów czy systemów kominowych po-
magają wykwalifikowani doradcy techniczni 
i przedstawiciele handlowi, którzy rozlokowa-
ni są w całej Polsce. Podkreślamy wielokrot-
nie, że proces sprzedaży produktu zaczyna 
się już na etapie jego doboru, a kończy dopie-
ro wtedy, kiedy każdy klient wie, w jaki sposób 
użytkować produkt i w jaki sposób zamonto-
wać go tak, aby spełniał swoje funkcje w naj-
właściwszy sposób.
Czy certyfikaty ISO są niezbędne do prawi-
dłowego funkcjonowania firmy?
Każda firma potrzebuje systemu, który po-
zwoli jej panować nad procesami dotyczący-
mi wszystkich obszarów działalności. Może 
to być system autorski, wypracowany w fir-
mie, może być system oparty na standardzie 
międzynarodowym ISO, może to być inny 
standard, na przykład dedykowany dla bran-
ży. W naszym przypadku opieramy się na stan-
dardach procedur opracowanych dla między-
narodowej Grupy Kapitałowej LEIER, a przy 
wprowadzaniu wyrobów budowlanych na ry-
nek na certyfikowanej zgodnie z normami eu-
ropejskimi (EN) Zakładowej Kontroli Produkcji.
Obok dbałości o  zadowolenie klienta 
i  o  najwyższą jakość produktów firma 
LEIER wykazuje się odpowiedzialnością 
społeczną.
Chcemy, aby marka LEIER kojarzyła się nie 
tylko z produktami budowlanymi wysokiej ja-
kości. Nasza działalność prospołeczna wyni-
ka z potrzeby wsparcia środowisk, w których 
funkcjonują nasze fabryki.
Dziękuję za rozmowę.

Martyna Motylska

Solidny fundament
Historia firmy LEIER sięga 1965 roku. Dziś przedsiębiorstwo posiada najnowocześniejsze technologie wytwarzania 
materiałów budowlanych, które nie odbiegają jakością od najlepszych europejskich standardów. Rozmawiamy 
z Lesławem Paciorkiem, Prezesem Zarządu LEIER Polska SA


