Spó³dzielcze przyjanie
Przyjañ i wspó³praca Kieleckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej oraz SM Nasza Praca w Czêstochowie siêga 1980 roku. Nawi¹zana zosta³a przez dzia³y spo³ecznowychowawcze naszych spó³dzielni oraz sekcje tkaniny artystycznej.
Wspó³praca sekcji tkackich, których za³o¿ycielami s¹ panie Jadwiga Wosik w Czêstochowie i pani Wanda Raban w Kielcach, przyczyni³y siê bezporednio do wspó³pracy klubów osiedlowych, a tak¿e do spotkañ przedstawicieli zarz¹dów i rad nadzorczych naszych spó³dzielni.
W ubieg³ym roku obie spó³dzielnie obchodzi³y swoje 45-lecie. Z tej okazji przedstawiciele naszych spó³dzielni zostali zaproszeni na uroczystoæ tych¿e obchodów.
Zosta³y wrêczone dyplomy wraz z upominkami i wyrazami uznania za zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczno-kulturalne mieszkañców osiedli.
LIDIA BERNATEK

Spotkanie w klubie Miniatura na wernisa¿u sekcji tkaniny Grupy Czêstochowskiej

Odbiór dyplomów z okazji Jubileuszu 45-lecia Czêstochowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Od prawej: Ireneusz Kozera naczelnik wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Miasta Czêstochowa, Barbara Tomczyk
przedstawiciel Rady Nadzorczej KSM, Anna Dyja wiceprezes Czêstochowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Nasza Praca, Lidia Bernatek kierownik klubu Miniatura.

Konkurs
Samorz¹dowiec
Spó³dzielca
Krajowa Rada Spó³dzielcza, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i redakcja magazynu Têcza Polska - organu
Krajowej Rady Spó³dzielczej zorganizowali
(po raz pierwszy) konkurs na najlepszych
samorz¹dowców - ludzi, którzy swoj¹
aktywn¹ dzia³alnoci¹ przyczyniaj¹ siê do
rozwoju spó³dzielczych form gospodarowania w regionie.

W ci¹gu czterech miesiêcy ( marzec czerwiec br.) do redakcji Têczy Polskiej
wp³ynê³o 17 kandydatur z 11 województw. Spó³dzielcy wytypowali przedstawicieli ró¿nych szczebli samorz¹dowych i administracyjnych: wójtów, burmistrzów, marsza³ków, wojewodów, ale
równie¿ aktywnych dzia³aczy z ró¿nych
bran¿ spó³dzielczych.
Fina³ Konkursu odby³ siê w Centrum
Multimedialnym Domu Dziennikarza
przy ul. Foksal w Warszawie w przeddzieñ Miêdzynarodowego Dnia Spó³dzielczoci (1 lipca 2004) z udzia³em
przedstawicieli w³adz pañstwowych, wojewódzkich, organizacji gospodarczych
i spó³dzielców.
Honorowy tytu³ Samorz¹dowiec
Spó³dzielca roku 2003 z woj. wiêtokrzyskiego otrzyma³ Zdzis³aw Wójtowicz
- przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej KSM
i przewodnicz¹cy Forum Kieleckich Spó³dzielni Mieszkaniowych.
Tytu³ ten jest form¹ podziêkowania za
codzienne wspieranie i pomoc w sprawnym funkcjonowaniu i rozwi¹zywaniu
istotnych dla Spó³dzielni problemów.
W dniu 17 czerwca 2004 r. Zdzis³aw Wójtowicz wybrany zosta³ po raz trzeci na
przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
KSM w kadencji 2004 - 2008 r.
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