
Szanowni Mieszkańcy, Członkowie 
Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Po okresie ponad sześciu lat pracy w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
stanowisku Prezesa Zarządu i Dyrektora Spółdzielni oraz uzyskaniu wymaganych 
uprawnień – zdecydowałem o przejściu na emeryturę z dniem 23 lutego 2022 
roku. 
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17.12.2021 roku przyjęła moją rezygnację 
z pełnionych funkcji. 

 
Kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni przy wsparciu Pani mgr Izabeli Pakuła 
jako Zastępcy Prezesa Zarządu oraz Głównej Księgowej, Pełnomocników, 
Kierowników Działów i wszystkich Pracowników Spółdzielni, było dla mnie źródłem 
cennych doświadczeń, pozwoliło mi poznać wielu ludzi wartościowych, 
kompetentnych, odpowiedzialnych i życzliwych. 

Składam Państwu – Członkom Spółdzielni, mieszkańcom naszych osiedli               
w Mikołowie i Orzeszu, Radom Nadzorczym i wszystkim Współpracownikom – 
wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania za wspólne lata pracy, okazane 
wsparcie i pomoc w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. 

Zawsze starałem się zauważać i doceniać troskę, zrozumienie i zaangażowanie 
zarówno mieszkańców, jak i Pracowników Spółdzielni w rozwiązywanie 
codziennych problemów i w miarę możliwości na bieżąco załatwiać wszelkie 
drobne, jak i skomplikowane sprawy. 

Moim nadrzędnym zadaniem i celem było zapewnienie utrzymania jak najlepszego 
stanu technicznego nieruchomości ze szczególnym naciskiem na realizację 
programu termomodernizacji budynków, dbałość o ich otoczenie oraz bieżące 
starania o właściwy komfort zamieszkiwania i przede wszystkim bezpieczeństwo 
mieszkańców. 
Szeroki zakres prac remontowych i modernizacyjnych został wykonany zarówno w 
latach poprzednich, jak i w czasie mojej kadencji jako Prezesa Zarządu, w tym 
również z udziałem środków pozyskanych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Pragnę również podkreślić, iż dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi Władzami 
Samorządowymi, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną, starania Zarządu 
Spółdzielni o dobrą jakość zarządzania administrowanymi zasobami przyniosły 
wiele skutecznych i wymiernych efektów. 

Jestem przekonany, iż pozycja i znaczenie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w lokalnym życiu społecznym i gospodarczym są ważne i potrzebne. 

Życzę zatem dalszego pomyślnego rozwoju Spółdzielni, kolejnych dobrych             
i szczęśliwych lat, naznaczonych sukcesami i zadowoleniem mieszkańców oraz 
wiele cennego zdrowia. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Nowacki 

Mikołów, luty 2022 

 


