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W tym roku do udziału w nim zgłosiły się 23 osoby nadsy-

łając fotografie swoich kwiatów i innych roślin,  
o które troszczyły się tegorocznej wiosny  

i lata. Komisja składająca się z przedstawicieli wszyst-
kich Rad Osiedli, jednogłośnie zdecydowała, aby 
z powodu wyrównanego poziomu przedstawio-

nych prac, uhonorować więcej osób i nie przyznawać  
I, II i III miejsca.

W kategorii „Najładniejszy Balkon” komisja konkursowa nagrodzi-
ła zatem prace: Aleksandry Błaut, Małgorzaty Kruszyny, Adolfa Pietra-
sza i Teresy Wojtoń.

W kategorii na „Najładniejszy Ogródek Przydomowy” Komisja przyznała 
ex aequo 5 specjalnych wyróżnień dla: Adama Inn, Marii Kapci, Małgorza-
ty Nadolnej, Małgorzaty Salkiewicz oraz Alfredy Mierzwy.

Ponadto przyznano 4 wyróżnienia dla: Moniki Bęben, Heleny i Tadeusza 
Choiny, Stanisławy Smagi i Haliny Musiak.

Nagrodami - które wręczał prezes Spółdzielni Mariusz Nawrocki i Beata 
Kapica Zając - sekretarz Komisji Konkursowej - były karty podarunkowe do 
marketu sieci OBI. Wszyscy uczestnicy zaś otrzymali dyplomy z podzięko-
waniem za uczestnictwo w konkursie.

Przebieg wręczenia nagród został zarejestrowany przez Radio Katowice, 
które wkrótce wyemituje na ten temat audycję. Jej zapis ukaże się również na 
naszej stronie internetowej.

Nasze najładniejsze balkony i ogródki przydomowe
W licznym gronie miłośników kwiatów w siedzibie 
Spółdzielni „Górnik” 28 października odbyło się wręczenie 
nagród laureatom II edycji konkursu na zdjęcie najbardziej 
ukwieconego balkonu i najładniejszego ogródka 
przydomowego lub terenu wokół nieruchomości Spółdzielni.

Nasza Spółdzielnia musi się zmierzyć  
z nową sytuacją. Sąd Apelacyjny uchy-
lił uchwałę Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z czerwca 
2019 roku o wyborze członków Rady Nadzor-
czej. W efekcie od 25 października 2021 roku 
Spółdzielnia funkcjonuje bez Rady Nadzorczej, 
która teraz musi zostać ponownie wybrana 

przez najwyższy spółdzielczy organ jakim jest 
Walne Zgromadzenie Członków. 

Nie będzie to takie proste, bo trwająca pan-
demia i obowiązujące restrykcje sanitarne po-
wodują, że proces przeprowadzenia Walnego 
Zgromadzenia w trybie tradycyjnym musi, 
ze względów na bezpieczeństwo sanitarne jej 
uczestników, zostać poddany konsultacjom 

prawnym oraz organizacji zrzeszającej spół-
dzielnie mieszkaniowe.

Chociaż zaistniała sytuacja nie zaburza bie-
żącego funkcjonowania Spółdzielni, to budzi 
wśród jej członków wiele pytań i emocji. Dlate-
go o przyczynach i konsekwencjach tego sądo-
wego wyroku piszemy szerzej na stronach 2 i 3.

Piotr Biernat

Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w sprawie Spółdzielni „Górnik”
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- Jak Pan i inni członkowie Rady 
odebraliście wyrok sądowy o prze-
rwaniu kadencji i uznaniu waszego 
wyboru z 2019 roku jako wadliwy?

- Chociaż z wyrokami sądu się nie 
dyskutuje, to jednak ten wyrok spo-
wodował, że członkowie naszej Spół-
dzielni pozbawieni zostali organu, 
który w ich imieniu nadzorował pra-
cę Zarządu, organu do którego kiero-
wane są skargi i wnioski członków, 
ale także organu, który posiada wy-
łączne kompetencje w zakresie np. 
uchwalania planów gospodarczych  
w tym rzeczowo-finansowych, re-
montów, struktury organizacyjnej 
oraz wszelkiego rodzaju regulaminów,  
a więc dokumentów wyznaczających 
ramy i zakres działań SM w poszcze-
gólnych obszarach. Trzeba wyraźnie 
stwierdzić, że działania Rady Nad-
zorczej oraz każdego z jej członków  
z osobna w żadnej mierze nie przy-
czyniły się do takiego brzemiennego 
w skutkach wyroku.

- Czy przyjmując obowiązki prze-
wodniczego Rady spodziewał się 
Pan, że może dojść do takiej sytu-
acji? Czy czuł się Pan wybrany de-
mokratycznie, przez większość dele-
gatów na Walne Zgromadzenie?

- Zgodnie z obowiązującym pra-
wem każdy członek Spółdzielni może 
zaskarżyć uchwałę Walnego Zgroma-
dzenia. Nie spodziewałem się jednak, 
że mimo demokratycznie przeprowa-
dzonych wyborów do Rady Nadzor-
czej sąd w oparciu o błędy procedural-
ne uchyli uchwałę wyboru. Muszę tu 
podkreślić, że niezależnie od wszyst-
kiego o wyborze nas do Rady zdecy-

dowała większość uczestników, którzy 
opowiedzieli się za takim, a nie innym 
składem i co należy wyraźnie podkre-
ślić, że odmówili udziału w wyborze 
członkom nie spełniającym kryteriów 
określonych w statucie, a chodziło  
o spory sądowe i niewywiązywanie się 
terminowo z opłat. I to są fakty.

- Jaką rolę w ciągu tych 2,5 roku 
odegrała w Spółdzielni Rada Nad-
zorcza w obecnym składzie?

- Od lipca 2019 roku do 25 paź-
dziernika 2021 roku Rada Nadzorcza 
odbyła 34 posiedzenia plenarne po-
dejmując 99 uchwał. Należy zazna-
czyć, że wszystkie decyzje podejmo-
wane przez Radę Nadzorczą są de-
cyzjami kolegialnymi i poprzedzone 
wnikliwą analizą komisji tematycz-
nych takich, jak Komisja Rewizyjna, 
Komisja Techniczna czy Komisja Or-
ganizacyjno-Samorządowa, w których 
zasiadają eksperci. Z uwagi na ograni-
czoną pojemność gazety trudno szcze-
gółowo opisać poszczególne uchwa-
ły i protokoły z posiedzeń. Zachęcam 
do zapoznania się z nimi w systemie 
EBOK na stronie internetowej SM. 
Ważną częścią działalności było rów-
nież rozpatrywanie skarg i wniosków 
poszczególnych członków w sprawach 
ich bezpośrednio dotyczących. Nieste-
ty, dwie ostatnie sprawy rozpatrywa-
ne przez Radę Nadzorczą, a dotyczą-
ce wind i rozliczenia ciepła z powodu 
wyroku Sądu Apelacyjnego nie znajdą 
swojego finału. Trzeba przypomnieć, 
że w Spółdzielni w ostatnich kilku 
latach dużo zmieniło się na lepsze.  
I my jako członkowie Rady Nadzor-
czej mieliśmy w tym swój udział.

- Z jakich działań jesteście najbar-
dziej dumni? Co udało się zainicjo-
wać, a co dokończyć?

- Oprócz wykonywania obowiąz-
ków ustawowych i statutowych Ra-
da Nadzorcza duży nacisk kładła na 
transparentność działań, była współ-
inicjatorem powstania gazety „Pod 
wspólnym dachem”, która - jak się 
okazało - jest doskonałym kanałem 
informacyjnym uczestniczyła tak-
że przy tworzeniu platformy inter-
netowej EBOK, szczególnie w zakre-
sie możliwości zdalnego przeglądania 
uchwał i protokołów z posiedzeń or-
ganów Spółdzielni. Na stronie inter-
netowej przedstawiliśmy członków 
Rady wychodząc z założenia, że każ-
dy członek Spółdzielni ma prawo bliż-
szego poznania swoich reprezentan-
tów oraz mieć możliwość zapoznania 
się z przebiegiem i tematyką prac oraz 
treścią podejmowanych uchwał. Nie 
można również zapomnieć o działal-
ności w czasie pandemii COVID-19. 
Szybka, merytoryczna praca Rady 
Nadzorczej nad dostosowaniem za-
pisów regulaminowych, będących  
w kompetencjach Rady, pozwoliła na 
dostosowanie do zaistniałych okolicz-
ności i pomogła nieprzerwanie praco-
wać Spółdzielni w czasie epidemii.

- Głównym zadaniem każdej Ra-
dy Nadzorczej jest kontrolowanie 

Zarządu i „patrzeniem mu na ręce”. 
Kto to teraz będzie robił?

- Zgodnie z wyrokiem sądu Rada 
Nadzorcza w obecnym składzie nie 
może procedować. Należy zatem dą-
żyć do jak najszybszego wyboru no-
wej Rady Nadzorczej chociaż będzie 
to bardzo trudne, raz z uwagi na ob-
ostrzenia covidowe, dwa na koniecz-
ność wypracowania procedur, które 
do tej pory były w kompetencjach Ra-
dy, a które w przypadku jej braku nie 
są opisane w obecnie obowiązujących 
przepisach prawa. Z uwagi na fakt, że 
Rada Nadzorcza nie jest organem za-
rządczym, nie może być także zastą-
piona przez jakiś organ komisaryczny.

Funkcjonująca do 25.10.2021 ro-
ku Rada Nadzorcza, nie boję się użyć 
tego słowa, była RADĄ EKSPERC-
KĄ oprócz bardzo dużej wiedzy kie-
runkowej w zakresie ekonomii, tech-

niki, organizacji i zarządzania, zna-
jomości przepisów spółdzielczych  
w tym o spółdzielczości mieszkanio-
wej, poszczególnych członków ce-
chowała umiejętność pracy koncep-
cyjnej i duże zaangażowanie w pra-
cy dla dobra członków Spółdzielni. 
Będę pierwszą osobą, która będzie 
namawiała te osoby do ponownego 
kandydowania mając pewność, że  
w przypadku ich wyboru działalność 
Spółdzielni będzie prawidłowo nad-
zorowana. Jeśli chodzi o mnie mam 
nadzieję, że uzyskam wymagane po-
parcie na arkuszu zgłoszenia swojej 
kandydatury w przyszłych wyborach.

Proszę zwrócić uwagę, że członko-
wie Rady nie wzięli się w niej przy-
padkowo. Michał Kucia jest dr hab. 
ekonomistą, wykładowcą akademic-
kim, laureatem wielu nagród rek-
torskich, posiadającym ministerial-
ne uprawnienia do zasiadania w ra-
dach nadzorczych. Był przewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej oraz wi-
ceprzewodniczącym Rady Nadzor-
czej. Wojciech Podleski to czynny 
architekt nagradzany wielokrotnie 
w prestiżowych konkursach bran-
żowych i państwowych za swoje 
projekty i pracę, członek samorzą-
du architektów, Przewodniczący i fi-
lar Komisji Technicznej. Anna Tokar-
ska jest doktorem nauk technicz-
nych, była adiunktem i wieloletnim 

wykładowcą akademickim z dorob-
kiem naukowym. W Radzie pełniła 
funkcję przewodniczącej Komisji Sa-
morządowo-Organizacyjnej. Sylwia 
Bacia magister, inżynier organizacji  
i ekonomiki górnictwa jest aktyw-
nym działaczem społecznym, Prze-
wodniczącą Zarządu Jednostki Po-
mocniczej Ligota - Panewniki, człon-
kiem Rady Osiedla Kokociniec, au-
torką wielu projektów Budżetu Oby-
watelskiego. Wolontariuszka w Cen-
trum Integracji Międzypokolenio-
wej „Bezpieczna Twierdza”, laureatka  
IX edycji konkursu społecznościo-
wego „Samorządowiec roku 2019”, 
sekretarz Rady Nadzorczej. Łukasz 
Hankus doktor inżynier w dziedzi-
nie nauki inżynieryjno-technicz-
ne z praktyką akademicką odbytą  
w USA, aktualnie pracownik nauko-
wo-badawczy w Głównym Instytucie 

Górnictwa w Katowicach. Współau-
tor ponad stu prac naukowo-badaw-
czych, pięciu patentów, jak również 
laureat wielu nagród w tych dziedzi-
nach. Przewodniczący Rady Jednost-
ki Pomocniczej dzielnicy Wełnowiec-
-Józefowiec oraz autor wielu zwy-
cięskich projektów Budżetu Obywa-
telskiego oraz Inicjatyw Lokalnych. 
Piotr Kordaszewski, inżynier elek-
troniki i telekomunikacji, radny Jed-
nostki Pomocniczej Wełnowiec-Józe-
fowiec w Katowicach, pracownik mię-
dzynarodowych korporacji z dziedzi-
ny budowy i testów pojazdów szy-
nowych oraz elektroniki i automaty-
ki przemysłowej. Marek Reichhart 
- ekonomista wieloletni, pracownik 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach. Tomasz Okolus - druga ka-
dencja w Radzie, członek Komisji Re-
wizyjnej ważny merytoryczny głos  
w sprawach ekonomicznych.

Wielkie uznanie należy się rów-
nież Stanisławowi Cebuli i Jerzemu 
Wydrze, technikom, znanym miesz-
kańcom Spółdzielni w swoich dziel-
nicach, społecznikom, oddanym od 
dziesiątek lat sprawom spółdziel-
ców, działaczom samorządowym. 
Pan Wydra jest członkiem Rady jed-
nostki Pomocniczej Załęże, aktywnie 
wspierającym spółdzielców w pozy-
skaniu paru milionów złotych z Bu-
dżetu Obywatelskiego na rzecz po-
prawy funkcjonowania Osiedla Za-
łęże naszej Spółdzielni. Pan Cebu-
la jest wiceprzewodniczący Zarządu 
Rady Jednostki Brynów. Dla obu Pa-
nów pomoc innym ludziom i wytę-
żona praca na ich rzecz stała się waż-
nym w życiu drogowskazem, a ich 
osiągnięcia są znaczące.

Jako Inżynier z wieloletnim do-
świadczeniem w kierowaniu duży-
mi jednostkami gospodarczymi za-
trudniającym setki pracowników 
mogłem służyć wiedzą w zakresie 
kierowania procesami inwestycyj-
nymi w tym realizowanymi z udzia-
łem środków zewnętrznych, con-
trollingu, a także z zakresu organi-
zacji i zarządzania. Przewodniczenie 
obradom takiego zespołu dawało 
mi niesamowitą satysfakcję. Czy ta-
ki zespół mógł wziąć odpowiedzial-
ność za efektywne nadzorowanie 
pracy Spółdzielni każdy może sobie 
sam odpowiedzieć. Ja ze swej stro-
ny dziękuje im za współpracę i za-
angażowanie, rozsądek w podejmo-
waniu decyzji i poświęcony czas dla 
Spółdzielni i Spółdzielców wyraża-
jąc szczerą nadzieję, że będą nadal 
chcieli służyć naszej Spółdzielni wie-
dzą i doświadczeniem.

Rozmawiał Piotr Biernat

Przerwana kadencja
Rozmowa ze SZCZEPANEM WODNIOKIEM - byłym przewodniczącym 

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

Nie spodziewałem się jednak, że mimo 
demokratycznie przeprowadzonych wyborów 
do Rady Nadzorczej sąd w oparciu o błędy 
proceduralne uchyli uchwałę wyboru.
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- Spółdzielnia znalazła się w nie- 
codziennej sytuacji po wyroku Są-
du Apelacyjnego w Katowicach i od  
25 października nie ma Rady Nad-
zorczej. Co spowodowało taką sy-
tuację?

- Nie jesteśmy pierwszą i zapew-
ne nie ostatnią spółdzielnią w takiej 
sytuacji. Przez wiele lat w oparciu 
o istniejące zapisy Statutu na listy 
kandydatów w wyborach do Rady 
Nadzorczej nie były ujmowane te 
osoby, które pozostawały w kon-
flikcie w związku z prowadzeniem 
działalności konkurencyjnej wobec 
Spółdzielni lub zalegające z opłata-
mi, bądź będące w sporze sądowym 
ze Spółdzielnią. Założeniem takie-
go uwarunkowania było przed laty 
to, że członkowie Rady Nadzorczej 
powinni zachować obiektywizm, co 
zresztą wynika wprost z Kodeksu 
Dobrych Praktyk Krajowej Rady 
Spółdzielczej. Natomiast konflikt 
interesów z natury rzeczy ten obiek-
tywizm utrudnia lub wręcz bywa, 
że uniemożliwia. Członkowie Rady 
Nadzorczej winni oceniać działania 
i efekty, a nie wdawać się w animo-
zje, załatwiać własne interesy, czy 
drobne wendetty. Ustawodawca za-
dbał po części o tę zasadę obiekty-
wizmu w ustawie Prawo spółdziel-
cze w odniesieniu do części wa-
runków, a członkowie Spółdzielni  

w statucie akcentowali przesłanki 
dotyczące braku zadłużenia i spo-
rów sądowych. Linia orzecznicza 
sądów również wskazywała, że Sta-
tut jest rodzajem umowy i członko-
wie mogą sobie obwarować takie 
ograniczenia w interesie Spółdziel-
ni. Tak było dotychczas. 

I takimi założeniami kierował się 
Zarząd ustalając listę kandydatów  
i nie działał przeciwko komukol-
wiek. W 2019 r. po przeprowadzo-
nej weryfikacji zgodności złożo-
nych oświadczeń kandydatów do-
tyczących spełniania warunków do 
kandydowania ze stanem faktycz-
nym, na liście nie znalazły się osoby 
np. długotrwale niewywiązujące się 
z terminowego regulowania płat-
ności wobec Spółdzielni, czy osoby 
pozostające w sporze sądowym ze 
Spółdzielnią. Te spory toczyły się 
zarówno z powództwa Spółdziel-
ni wobec tychże osób np. o zapła-
tę, o naruszenie dóbr Spółdzielni, 
o ustalenie prawa do posiadania 
prywatnego monitoringu, ale też  
z powództwa samych członków 
np. o zapłatę wynagrodzenia, czy  
w sprawach decyzji Zarządu. Doty-
czyło to też sprawy sądowej karnej  
w jakiej Spółdzielnia jest poszko-
dowaną. Nadmienić tu muszę, 
że wszystkie te spory sądowe za-
kończyły się wygraną Spółdzielni  

w prawomocnych wyrokach lub jak 
w przypadku sporu o naruszenie 
dóbr osobistych, wygraną Spółdziel-
ni i zarządu przed Sądem pierwszej 
instancji, czyli nieprawomocny na 
dzień dzisiejszy. Ku końcowi zmie-
rza również wspomniane postępo-
wanie sądowe (karne), toczące się od 
wielu lat. Podczas Walnego Zgroma-
dzenia w 2019 roku doszło, w trak-
cie burzliwych obrad, do dopisania 
przez członków zgromadzonych na  
I części, przeprowadzonej dla Osie-
dla Centrum kilku osób, które nie 
znalazły się na liście kandydatów 
oraz odbyło się głosowanie człon-
ków tej Części Walnego nad tak 
uzupełniona listą. Na pozostałych 
częściach Walnego Zgromadze-
nia Członkowie nie zgodzili się  
z takim stanowiskiem I Części Wal-
nego oraz nie głosowali na listę  
z uzupełnionymi kandydatami.  
W efekcie większość członków od-
rzuciła wnioski części członków  
z I części oraz wybrała Radę Nad-
zorczą na bazie przeprowadzonych 
przez kandydatów prezentacji,  
w składzie której nie znaleźli się za-
równo kandydaci dopisani do listy 
przez I Część jak i rekomendowani 
przez jednego z członków Spółdziel-
ni w rozpowszechnianych ulotkach. 
Sąd jednak stwierdził, że głosowanie 
odbyło się de facto na dwie listy. 
Uchwała w przedmiocie wyboru Ra-
dy Nadzorczej została finalnie uchy-
lona. Zwróciliśmy się o pisemne 
uzasadnienie wyroku, by mieć pełną 
jasność motywów rozstrzygnięcia. 

- Co oznacza konflikt intere-
sów?

- Wyjaśnię to na ogólnym przy-
kładzie. Dana osoba prowadzi 
działalność zbieżną z działalnością 
Spółdzielni, bądź zarządza podmio-
tem, którego przedmiot działalno-
ści odpowiada tej, którą prowadzi 
Spółdzielnia. Nie bez znaczenia po-
zostaje i kwestia sporów sądowych 
oraz zadłużenia wobec Spółdzielni. 
Jakaś osoba jest dłużnikiem, a nie-
płacenie rachunków nie wynika  
z jakiejś nadzwyczajnej sytuacji. Jej 
decyzje jako członka Rady Nadzor-
czej mogą mieć realny wpływ na 
dalsze postępowanie Spółdzielni, 
co do egzekucji lub też jej braku 
w odniesieniu do zaległości. Inny 
przykład: jakaś osoba jest w sporze 

sądowym ze Spółdzielnią. Może za-
tem jako członek Rady Nadzorczej 
chcieć wywierać wpływ na Zarząd, 
by ze sporu się wycofał. Te sytuacje 
potencjalnie mogą więc działać 
niekorzystnie na Spółdzielnię. Co 
ważne, członek Rady Nadzorczej  
z mocy prawa nie może prowadzić 
przecież działalności konkurencyj-
nej wobec Spółdzielni. Po prostu 
konfliktu interesów należy unikać. 

W opisanej wyżej sytuacji człon-
kowie glosujący te konflikty zo-
baczyli. Tu muszę podkreślić, że 
wybrana w 2019 r. Rada Nadzorcza 
działała w dobrej wierze z pełnym 
zaangażowaniem wykazując się 
ogromną wiedzą i doświadczeniem 
oraz troską o sprawy spółdzielców.

- Co oznacza uchylenie uchwa-
ły? Czym się to różni od stwier-
dzenia jej nieważności?

- Powództwo w tym zakresie 
może wytoczyć każdy członek 
Spółdzielni lub Zarząd. Stwierdze-

nie nieważności uchwały oznacza, 
że traktuje się ją tak, jakby nigdy 
nie została podjęta. Uchylenie 
uchwały eliminuje podjętą uchwa-
łę z obrotu prawnego. Sąd nie 
stwierdził nieważności uchwały, 
tylko ją uchylił. 

- Zatem co dalej?
- Zarząd zwrócił się do Związku 

Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych o stanowisko w związku 
z aktualnie obowiązującymi ogra-
niczeniami wynikającymi z prze-
pisów dotyczących pandemii co do 
dalszego postępowania w kwestii 
zwołania Walnego Zgromadzenia, 
które umożliwiłoby członkom Spół-
dzielni dokonać wyboru Rady Nad-
zorczej. Sytuacja w dobie pandemii 
ma ekstraordynaryjny wymiar. 

Będziemy na bieżąco informować 
członków Spółdzielni o podejmo-
wanych działaniach. Wierzymy, że 
spółdzielcy wybiorą do nowej Rady 
te osoby, które gwarantują działanie 
na ich rzecz efektywnie, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

- A co z decyzjami Rady?
- Wszystkie te decyzje są ważne  

i tu w orzecznictwie sądowym nie 
ma sporu. 

- Spółdzielcy powinni się czuć 
zaniepokojeni tą sytuacją? 

- Zdecydowanie nie. Jak pisali-
śmy Spółdzielnia przechodzi okre-
sowe kontrole lustracyjne, badanie 
bilansu i sprawozdań. Żadna z tych 
kontroli nie stwierdziła jakichkol-
wiek nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu zarządu i nigdy nie pod-
ważyła prawidłowości działania 
Spółdzielni i jej organów. Jak wska-
załem, wszystkie powyższe sprawy 
sądowe skończyły się wygranymi 

Spółdzielni. Odpieram zatem po-
jawiające się marginalnie zarzuty, 
że ktoś rzekomo został pozwany  
z fikcyjnego powodu. Były wyraź-
ne powody, które, co podkreślam, 
podzieliły sądy w orzeczeniach. 
Nie odniosło się również krytycz-
nie do naszych działań Minister-
stwo Rozwoju i Technologii, które 
jest przecież organem kontrolnym,  
a do którego wnosił swoje zastrze-
żenia czy bezzasadne uwagi jeden 
z członków. Spółdzielnia działa  
i nie ma głębszych utrudnień dla 
jej bieżącej działalności tj. czy to  
z zarządzaniem kwestiami związa-
nymi z utrzymaniem nieruchomo-
ści i ich eksploatacją, dokonywa-
niem remontów, opłacaniem zobo-
wiązań, ustalaniem opłat. 

Rozmawiał: Piotr Biernat

Spółdzielcy mogą 
BYĆ SPOKOJNI

Rozmowa z MARIUSZEM NAWROCKIM 
- prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

Zarząd zwrócił się do Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych o stanowisko w związku z aktualnie 
obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi 
z przepisów dotyczących pandemii co do dalszego 
postępowania w kwestii zwołania Walnego 
Zgromadzenia, które umożliwiłoby Członkom 
Spółdzielni dokonać wyboru Rady Nadzorczej.
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REKLAMA

Jak informowaliśmy - w Katowicach opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi zależna jest od liczby 
osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny.

Od 1 lipca 2021 r. stawka opłaty wynosi: 26,30 zł mie-
sięcznie od każdej osoby zamieszkującej.

W związku z LICZNYMI NIEDOPŁATAMI prosimy 
o pilne zweryfikowanie sald opłat eksploatacyjnych i ure-
gulowanie zaległych kwot. Informację można uzyskać po 
zalogowaniu się do systemu E-BOK lub telefonicznie. Brak 
uregulowania zaległości spowoduje przekazanie spraw do 
windykacji.

W nawiązaniu do wcześniej-
szych informacji o wzro-
stach cen wprowadzanych 
przez dostawców ciepła, pu-
blikowanych na naszej stro-
nie internetowej i w gazecie 
spółdzielczej, z zaniepoko-
jeniem obserwujemy i ana-
lizujemy wpływ tego tren-
du na koszty ogrzewania 
w ostatnim okresie grzew-
czym.

Ze wstępnych analiz kosz-
tów ciepła, w sezonie grzew-
czym 2020/2021 wynika, że 
na skutek rosnących cen, bar-
dzo długiego sezonu grzew-
czego, który trwał aż do po-
czątku czerwca 2021 r. oraz 
utrzymujących się niskich 
temperatur zewnętrznych 
(niższych niż we wcześniej-
szych okresach grzewczych), 
koszty ogrzewania naszych 
mieszkań w zakończonym 
sezonie wzrosły średnio  
(w skali całej Spółdzielni) o 

ponad 20% w stosunku do 
sezonu 2019/2020. 

Dla różnych budynków (wę-
złów cieplnych), w zależności 
od obowiązującej taryfy i jej 
zmian, wyniki te kształtowały 
się na różnym poziomie i wy-
niosły od kilkunastu do ponad 
30% wzrostu.

Efekty wzrostu kosztów 
ogrzewania budynków były 
widoczne w naszych indywi-
dualnych rozliczeniach kosz-
tów ciepła za okres od 1 lipca 
2020 r. do 30 czerwca 2021 r.  

Przełożą się także na wyso-
kość zaliczek, które będzie-
my wnosić na poczet kosztów 
CO i CWU od początku ro-
ku 2022. 

Podkreślamy i przypomi-
namy, że Spółdzielnia nie ma 
żadnego wpływu na kształto-
wanie cen energii i nie czerpie 
jakichkolwiek korzyści z faktu, 
że pośredniczy w rozliczaniu 
tych kosztów. 

Grzegorz Kopernok
Zastępca Kierownika 
Działu Technicznego

Rosną ceny wody i odprowadzania ścieków
Informujemy, że zgodnie z decyzją (nr GL.RZT.70.203.2021BN z dnia 11.10.2021 r.) Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie”, od dnia 27.10.2021 r. przez kolejne trzy lata na terenie miasta Katowice obowią-

zują następujące stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzanie ścieków.

Cena/stawka 
[zł/m3] brutto

WODA + ŚCIEKI do dnia 26.10.2021 r. (dotychczasowa cena) 14,11

WODA + ŚCIEKI od dnia 27.10.2021 r. do dnia 26.10.2022 r. 15,43

WODA + ŚCIEKI od dnia 27.10.2022 r. do dnia 26.10.2023 r. 15,46

WODA + ŚCIEKI od dnia 27.10.2023 r. do dnia 26.10.2024 r. 15,52

W związku z powyższym Spółdzielnia odpowiednio zaktualizowała kwoty zaliczek na poczet 
zużycia wody, stanowiące składnik opłaty eksploatacyjnej (czynszu), począwszy od listopada 
bieżącego roku.

PRZYPOMINAMY! WAŻNE! 
OPŁATY ZA ŚMIECI!

Ceny ciepła nie hamują! 

BĘDZIE DROGO!BĘDZIE DROGO!

Medal ten został przyzna-
ny jako wyraz uznania 
dla wiedzy i doświad-

czenia pracowników Spółdziel-
ni w dziedzinie podatkowej. Ma-
jąc na względzie rangę i autory-
tet prof. Witolda Modzelewskie-
go czujemy się zaszczyceni z tego 
wyróżnienia.

Profesor Witold Modzelewski - 
Prezes Instytutu Studiów Podat-
kowych jest Profesorem Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego jest radcą 
prawnym, doradcą podatkowym 
wpisanym na listę doradców po-
datkowych pod numerem 00001, 
jednym z najwybitniejszych spe-
cjalistów w zakresie podatków  
i prawa podatkowego, niekwestio-
nowanym autorytetem w zakresie 
podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowego. Instytut 
Studiów Podatkowych znajdu-
je się w czołówce rankingów 
podmiotów zajmujących się 
doradztwem podatkowym. 

Z uwagi na skomplikowany system podat-
kowy materii związanej z zarządzaniem spół-
dzielniami mieszkaniowymi nasza Spółdziel-
nia współpracuje z katowickim Oddziałem In-

stytutu od kilku lat co pozwala na ko-
rzystanie z dogłębnej wiedzy i profesjona-

lizmu pracowników tej instytucji. A uznanie 
ze strony Instytutu jest dla na ważnym, obiek-
tywnym miernikiem jakości naszej pracy.

Katarzyna Szeniec,
Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych

Prestiżowy medal i uznanie 
dla pracowników Spółdzielni
Miło nam poinformować, że Instytut Studiów Podatkowych W. Modzelewski i Wspólnicy 
Sp. z o.o. uhonorował Spółdzielnię Mieszkaniowej Górnik w Katowicach, z okazji  
25. rocznicy powstania Instytutu, Medalem 25-lecia „Wiarygodność i Zaufanie”. 
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Emerytura to czas nie tylko 
odpoczynku, poświęcenia 
się bliskim poprzez np. 

opiekę nad wnukami. Niektórzy 
z nas w jesieni swojego życia upa-
trują możliwość rozwinięcia za-
interesowań, być może nigdy nie 
uwidocznionych i głęboko skry-
wanych. Tak to bywa, że podczas 
codziennego życia zawodowego 
nie możemy znaleźć wystarczają-
cego czasu na nasze upragnione 
hobby. 

Warto zwrócić uwagę, że na osie-
dlu Rolna istnieje wiele kół zain-
teresowań skupiających seniorów. 
Warto chociażby nadmienić o In-
tegracyjnym Klubie Seniora dzia-
łającym w budynku poczty przy  
ul. Hetmańskiej lub Kole Miłośni-

ków Pieśni Śląskiej działającym 
przy Domu Kultury Ligota. 

Warto szczególnie podkreślić, że 
jedną z członkiń Koła Miłośników 
Pieśni Śląskiej jest Przewodniczą-
ca Rady Osiedla Rolna - Genowefa 
Smolka. Po zakończeniu pracy zawo-
dowej Pani Genowefa realizuje swoje 
zainteresowania poprzez wspólne 
śpiewanie pieśni śląskich w zespole, 
gdzie nie tylko rozwija swoje hobby, 
ale kultywuje kulturę i język naszych 
przodków.

Zachęcamy tym samym naszych 
seniorów do czynnego uczestnictwa 
w organizacjach skupiających cieka-
we osoby pełne zapału do realizacji 
wspólnych celów. 

Mirosław Wikiera,
Członek Rady Osiedla Rolna

Pomimo trwającej pandemii i towarzy-
szącej jej na początku roku niepewno-
ści o możliwość realizacji zaplanowa-

nych robót kontynuowaliśmy proces termo-
modernizacji naszych zasobów. Trwają prace 
wiązane z ociepleniem czterech wysokich 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych 
przy ul. Ligockiej 2, Słonecznej 69, Słonecznej 
71, Janasa 3a, dla których łączna wartość ro-
bót wynosi ok. 9,6 mln zł. W przygotowaniu 
jest dokumentacja projektowa na wykonanie 
termomodernizacji następnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Mikołowskiej 113 i 119, 
których sfinansowanie ułatwi ugoda zawarta 
z kopalnią na pokrycie kosztów powstałych 
szkód górniczych. Do zrealizowanych zadań 
zaliczyć możemy pierwsze zainstalowane na 
naszych budynkach instalacje fotowoltaiczne 
(ul. Mikołowska 125a, W. Pola 10) po to, by 
obniżyć stale rosnące koszty zużycia energii 
elektrycznej. 

Do końca roku sfinalizujemy proces wy-
miany 8 dźwigów w 4 budynkach mieszkal-
nych (ul. Strzelecka 17, Brynowska 43, Miko-
łowska 113, Mikołowska 119) za łączną kwotę 
ok. 1,245 mln zł. 

W części budynków przeprowadzono 
wymianę skorodowanej instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej (m.in. ul. Podchorążych 11,  
ul. Szeligiewicza 12, ul. Strzelecka 17, ul. Flie-
gera 14, ul. W. Pola 2, ul. Panewnicka 361-367, 
ul. Płochy 2, ul. Dobra 2, ul Dobra 4, ul. Wi-
dok 4), zwłaszcza w budynkach wysokich jest 
to proces kosztowny i uciążliwy dla mieszkań-
ców, ale niezbędny w procesie eliminowania 
awarii. Przeprowadzono remonty kapitalne  

i częściowe dachów wraz z robotami towarzy-
szącymi (m.in. ul. Strzelecka 11-15, ul. Dwor-
ska 13 b-c, ul. Ligocka 5a, ul. Brynowska 43, 
ul. Akacjowa 8), remonty kominów (m.in.  
ul. Borówkowa 7, 9, 13, ul. Jeżynowa 8, Ma-
linowa 21, 25, 29, ul. Rolna 49a-b, ul. Rolna 
53a-b, ul. Kłodnicka 80). W ramach zapla-
nowywanych do wykonania zadań zlikwido-
wano w części budynków istniejące bariery 
architektoniczne dzięki instalacji platformy 
schodowej (Zadole 44b), czy zewnętrznego 
urządzenia dźwigowego (Ściegiennego 45). 
W planach są następne budynki.

Zrealizowano szereg prac remontowych 
i modernizacyjnych instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach i węzłach cieplnych, 
w tym wymieniono zawory podpionowe. 
Kontynuowano proces zabudowy urządzeń 
telemetrycznych w węzłach cieplnych, które 
umożliwiają zdalną regulację dostawy ciepła 
do budynków, umożliwiają racjonalne go-
spodarowanie ciepłem, wykrywanie awarii 
oraz monitoring parametrów i ograniczanie 
kosztów. 

Przeprowadzono remonty chodników, dróg 
(m.in. Ściegiennego 49d, ul. Grzyśki 1-11,  
ul. Hetmańska 36), schodów wejściowych do 
budynku (Janasa 15a).

Proces realizacji prac remontowych po-
przedziły uzgodnienia z zakresu i technolo-
gii wykonania oraz procedury konkursowe 
związane z wyłonieniem wykonawców, należy 
tutaj podkreśli, że w tych procesach zawsze  
z dużym zaangażowaniem uczestniczyli, 
m.in. przedstawiciele Komisji Technicznej 
Rady Nadzorczej. Ich doświadczenie i wiedza 

oraz wnikliwa analiza potrzeb mieszkańców  
w kontekście naszych możliwości finanso-
wych przyczyniły się do podnoszenia stan-
dardów wykonania i poszukiwania nowocze-
snych oraz trwałych w eksploatacji rozwiązań.

Problemy wynikające z epidemii koronawi-
rusa SARS CoV-2, przede wszystkim ograni-
czoną liczbą firm na rynku, rosnącymi lawino-
wo cenami materiałów budowlanych i usług, 
absencją pracowników w firmach budowla-
nych, którzy korzystali ze zwolnień lub podle-

gali obowiązkowi kwarantanny, ograniczenia-
mi lub wstrzymaniem produkcji wielu mate-
riałów oraz problemami z ich dostarczaniem, 
a także brak możliwości wejścia do lokali 
mieszkalnych naszych lokatorów skumulowa-
ne niemalże w jednym czasie roboty wpłynęły 
na tempo prac. W konsekwencji wiele prac za-
planowanych do wykonania w 2021 r. zostanie 
zakończonych w 2022 r. 

Emilia Wandzik-Jasiok
Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych

Czas na rozwijanie zainteresowań

KOŃCZY SIĘ SEZON KOŃCZY SIĘ SEZON 
REMONTOWYREMONTOWY
Kończy się bieżący rok, a z nim kolejny sezon remontowy. 
Dzięki zaangażowaniu pracowników i przy znaczącym 
udziale byłych już członków Rady Nadzorczej, a zwłaszcza 
Komisji Technicznej udało się przygotować i skutecznie 
zrealizować szereg prac remontowych. 
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KALEJDOSKOP OSIEDLOWY

REKLAMA

W sobotę, 18 września, tym razem  
w samym centrum osiedla Koko-
ciniec odbył się w ramach Inicjaty-

wy Lokalnej Miasta Katowice piknik rodzinny. 
Zorganizowali go: Kuźnia Inicjatywy Obywatel-
skiej - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne na 
rzecz mieszkańców dzielnicy Ligota-Panewni-
ki, reprezentowane przez członków Rady Osie-
dla Kokociniec - Beatę Kapica-Zając oraz Ro-
mana Bromboszcza we współpracy z Radą Osie-
dla Kokociniec i Miejskim Domem Kultury Li-
gota. Okazją była 660. rocznica powstania Ligo-
ty i 440. rocznica założenia Panewnik. Mimo po-
chmurnego nieba i opadów deszczu mieszkań-
cy licznie wzięli udział w pikniku, bo też atrak-
cji, które przygotowali organizatorzy było nie-
mało. Na scenie zagrali i zaśpiewali: Teresa Wa-
lerjańska, Mirosław Szołtysek, grupa TIME oraz 
EKEA, a na zakończenie pikniku - Bożena Miel-
nik. Publiczność śpiewała wspólnie z artystami, 
a najbardziej wytrwali tańczyli przed sceną.

Dzieci uczestniczyły w zabawach tanecznych 
w rytm ulubionych piosenek oraz w konkursach 
z nagrodami, a odważni wsiadali do symulato-
ra dachowania samochodu i zakładali alkogogle. 
Powodzeniem cieszyła się galeria uliczna starych 

pocztówek, na których zaprezentowano klimat  
i życie w przedwojennej Ligocie i Panewnikach. 
Uczestnicy pikniku wzięli również udział w kon-
kursie gwary śląskiej poprowadzonym żywioło-
wo przez Jerzego Sitko, członka Rady Osiedla Ko-
kociniec. Dużym zainteresowaniem wśród naj-
młodszych cieszyło się stoisko Edu3Dkacja Sile-
sia, na którym prezentowano innowacyjny druk, 
skanowanie i projektowanie 3D, stoisko Klubu 
Kulinarnego, na którym najmłodsi dekorowa-
li ciasteczka oraz stoisko Nadleśnictwa Katowice.

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Katowicach zapraszało do wolontariatu  
i wsparcia swoich podopiecznych. Poza tym by-
ło oczywiście fantastyczne jedzenie z grilla, gro-
chówka, pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem ki-
szonym oraz lodowe pączki.

Mieszkańcy zostali również zaproszeni na 
poczęstunek pysznym ciastem przygotowa-
nym przez dwie lokalne cukiernie. Organizato-
rzy dziękują mieszkańcom za wspólną zabawę  
w miłej atmosferze oraz wszystkim osobom, które  
w jakikolwiek sposób pomogły w organizacji te-
go pikniku.

Beata Kapica-Zając,  
Sekretarz Rady Osiedla Kokociniec

OSIEDLE KOKOCINIEC

Rodzinny piknik
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Zabawą na osiedlu Rolna, która odbyła się 
28 sierpnia, rozpoczął się cykl festynów 
osiedlowych Spółdzielni „Górnik” orga-

nizowanych przez Rady Osiedli z okazji 100-le-
cia Powstań Śląskich.

Na ten pierwszy festyn, którym uczczono tak-
że obchody Dni Brynowa i Starej Ligoty czekano 
ponad rok, bo z powodu pandemii takie impre-
zy były odwołane. Tym razem nie zabrakło jed-
nak wielu atrakcji.

Były dmuchane zjeżdzalnie dla dzieci, sko-
ki na mini bungee, koncerty zespołów muzycz-
nych, punkt szczepień przeciw wirusowi i oczy-
wiście wata cukrowa, popcorn kiełbaski i napoje.

Mieszkancy osiedla, zwłaszcza z ulic Adwen-
towicza i Grześki przez kilka godzin mieli okazję 
wzięcia udziału zarówno w wyjątkowo ciekawie 
zorganizowanej zabawie, jak również do obejrze-
nia interesującej wystawy Instytutu Pamięci Na-
rodowej, który zaprezentował kilkanaście ilustro-
wanych tablic informujących o Powstaniach Ślą-
skich. Józef Sołtysik z sąsiedniej Rady Osiedla 
Zadole i Sylwia Bacia z Kokocińca przygotowa-
li niespodziankę dla uczestników zabawy - histo-
ryczny konkurs z nagrodami. Oczywiście tema-
tyka dotyczyła tego, co działo się na Śląsku 100 lat 

temu. Ale nawet najbardziej podchwytliwe pyta-
nia nie zaskoczyły mieszkańców Rolnej.

Finałowy pokaz laserowy był imponującym 
zwieńczeniem tego dnia. Nad wszystkim zaś czu-
wali członkowie Rady Osiedla z przewodniczacą 
Genowefą Smolką i radnym z Brynowa i Starej 
Ligoty Borysem Pronobisem. Nie mogło też za-
braknąć gospodarskiego oka prezesa spółdzielni 
Mariusza Nawrockiego.  MW

OSIEDLE ROLNA

Udany festyn
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CO SIĘ DZIEJE NA NASZYCH OSIEDLACH

Więcej informacji na temat tego co się dzieje na naszych osiedlach na: SMGORNIK.KATOWICE.PL w linku BLOG

OSIEDLE SŁONECZNA OSIEDLE ZADOLE

W sobotni poranek 16 października mieszkańcy 
osiedla Słoneczna mieli możliwość wyjechać  
i spędzić dzień we Wrocławiu. Wycieczka zor-

ganizowana przez Radę Osiedla nie tylko umożliwiała zwie-
dzanie zabytkowego Rynku, ale również spacer bulwarami 

Odry. Dodatkowo, jako atrakcje w programie wycieczki, 
było zwiedzanie Ogrodu Japońskiego, a kulminacją było 
zobaczenie perły Wrocławia, czyli Panoramy Racławickiej.

Dariusz Grajewski,
Sekretarz Rady Osiedla Słoneczna

K otwica została podniesio-
na i zespół roboczy w dniu 
1 października obrał kurs 

na bezpieczeństwo i estetykę osie-
dla Słoneczna. Na pytanie, kto bierze 
udział w pracach zespołu z przyjem-
nością odpowiadam, że to właśnie 
Państwo jesteście głównymi człon-
kami komisji. Ponadto niewątpli-
wym wzmocnieniem fachowym są 
specjaliści w sferze Prawa budow-
lanego, Prawa o ruchu drogowym, 
oznakowania dróg i ciągów pieszych, 
eksperci od zagospodarowania tere-
nów zielonych, pasjonaci fauny i flo-
ry, doświadczeni drogowcy, budow-
lańcy i inne osoby, którym nie od-

powiada dotychczasowy „krajobraz” 
naszego otoczenia.

Przeprowadziliśmy ocenę nieru-
chomości przy ul. Ściegiennego 49b-d, 
43a-g, Słonecznej 81, 83a-g oraz tere-
nów w rejonie pawilonu handlowego 
- ul. Ściegiennego 45. W wyniku prac 
zespołu powstała koncepcja obejmu-
jąca: zagospodarowanie terenów zielo-
nych, utworzenie dodatkowych miejsc 
parkingowych oraz przebudowę cią-
gów jezdnych wraz z ich właściwym 
oznakowaniem.

Do końca roku planujemy wyko-
nanie wizji lokalnych w pozostałych 
nieruchomościach i jak zwykle ser-
decznie zapraszamy mieszkańców do 

uczestnictwa w tych pracach. Admi-
nistracja Słoneczna oraz Rada Osie-
dla pozostają do Państwa dyspozycji 
we wszystkich sprawach, dotyczących 
terminów przeglądów oraz przedsta-
wienia swoich uwag i pomysłów.

Jeszcze raz dziękujemy Mieszkań-
com osiedla Słoneczna za dotychcza-
sowy udział w pracach zespołu ro-
boczego oraz aktywność w tworze-
niu nowej, przyjaznej rzeczywistości 
wokół naszych budynków, jednocze-
śnie zwracając się o dalsze wspiera-
nie tej akcji.

Marek Sobczyk
Kierownik Administracji

Słoneczna
Po dwóch latach oczekiwa-

nia na wykonanie, wy-
budowane zostały na 

osiedlu Zadole nowe miejsca posto-
jowe i chodniki jako realizacja prze-
głosowanego wniosku z VI edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego miasta Kato-
wice. Wartość wykonanych robót to 
około 680 tys. zł. Największy zakres 
robót wykonano pomiędzy budynka-
mi przy ul. Gdańskiej 14 i 16, gdzie 
powstało 10 nowych miejsc postojo-
wych. Wybrukowano też drogę po-
żarową prowadzącą na tyły budyn-
ku oraz teren wokół miejsca prze-
znaczonego do składowania wielkich 
gabarytów. Przy remoncie parkin-
gu obok budynku przy ul. Gdańskiej 
16, dzięki zastosowaniu wypełnienia 

miejsc między drzewami EKO KRA-
TAMI, nie ścięto ani jednego drzewa. 

Teraz. pomiędzy budynkami po-
łożonymi przy ul Gdańskiej 18 i 20 
może parkować 6 samochodów wię-
cej. Ponadto wykonano remont obu 
chodników prowadzących do budyn-
ku nr 18 oraz chodnika łącznikowego 
wzdłuż Ślepiotki. We wrześniu RO Za-
dole zorganizowała punkty głosowań 
na projekty VIII Edycji BO miasta Ka-
towice. Dzięki poparciu mieszkańców 
projekt zgłoszony przez RO Zadole, 
a dotyczący „Remontu ciągów posto-
jowych na ulicy Gdańskiej” zostanie 
zrealizowany w przyszłym roku.

Józef Sołtysik,
Przewodniczący Rady  

Osiedla Zadole

Tradycyjnie już Rada Osiedla 
Rolna zorganizowała grzybo-
branie. W tym roku było ono 

wyjątkowo udane i obfite. Wcześnie 
rano 17 września mieszkańcy osiedli 
Rolna oraz Załęże wyjechali na grzy-
bowe żniwa. Celem były okolice Ko-
ziegłów, które są znane z rozległych 
lasów obfitych w grzyby. Szczęście 
nam sprzyjało. Każdy z uczestników 
wycieczki mógł się pochwalić pokaź-
nymi zbiorami i pełnymi grzybów 
koszami.

Nasz wyjazd to przede wszystkim 
okazja do aktywnego wypoczynku 
na łonie natury, ale również możli-
wość integracji mieszkańców sąsia-
dujących ze sobą osiedli i rywalizację  
o to, kto nazbiera więcej grzybów. Na 
koniec wyjazdu, podsumowując zbio-
ry, uczestnicy mieli okazję degustacji 
swojskich wyrobów przygotowanych 
przez Przewodniczącą Rady Osiedla- 
Genowefę Smolkę.

Mirosław Wikiera,
członek Rady Osiedla Rolna

OSIEDLE ZAŁĘŻE I ROLNA

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu są 
nowe miejsca parkingowe i chodniki

Pełne kosze grzybów
Wrocławska wycieczka z Osiedla Słoneczna

Kurs na bezpieczeństwo i estetykę
- czyli wszystkie ręce na pokład



W naszej Spółdzielni jest to uregu-
lowane w stosownym przepisie 
wewnętrznym - „Regulaminie 

monitoringu wizyjnego” odnoszącym się do 
obowiązujących przepisów o ochronie da-
nych osobowych. Na wniosek mieszkań-
ców, którzy czują się zagrożeni oraz na 
koszt takiej nieruchomości Spółdzielnia 
może zamontować monitoring z zastrze-
żeniem ścisłej ochrony zebranych da-
nych osobowych na zasadach określonych  
w tymże Regulaminie monitoringu.

W powstałym sporze sądowym na tle 
nieprawidłowości związanych z bezpraw-
nym monitorowaniem osób Sąd Apelacyj-
ny w Gdańsku stwierdził w październiku 
2019 r., że: „monitorowane bez własnej 
zgody osoby zasługują na ochronę praw-
ną, albowiem dla udzielenia takiej ochrony 

wystarczy już samo zagrożenie naruszania 
czyjegoś dobra, a takie niewątpliwie miało 

miejsce już w sytuacji montażu monitoringu 
wizyjnego skierowanego na sąsiadów.”

Na kanwie sporu sąsiedzkiego zapadły 
przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku 

wyrok, prezentujący stanowisko sądu  
w kwestii monitoringu wizyjnego, miał na 
względzie kwestię ochrony dóbr osobi-
stych. Sąd orzekł, że monitoring wizyjny, 
nazwijmy go „sąsiedzki”, narusza prawo 
do prywatności i dobra osobiste. W po-

dobny sposób wyraził się Sąd Apelacyjny 
w Warszawie w sierpniu 2016 r. stwierdza-

jąc, że już samo utrwalenie wizerunku osoby 

bez jej zgody jest naruszeniem dóbr osobi-
stych.

Prosimy o zgłaszanie do Spółdzielni mon-
tażu monitoringu wizyjnego umieszczonego 
przez osoby prywatne na balkonach, czy ele-
wacjach naszych budynków w sposób umożli-
wiający monitorowanie przestrzenia publicz-
nej.

* wyrok SA w Gdańsku sygn. Akt: V ACa 
440/19 z 30-10-2019 r i wyrok SA w Warsza-
wie sygn. Akt VI ACa/839/15 z 17-08-2016 r.
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Zakład wykonuje pełny zakres usług cmentarnych i pogrzebowych: 
� duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja styp, oprawa muzyczna,
� całodobowy przewóz zwłok,
� usługi w zakresie pochówków tradycyjnych i kremacji na cmentarzach  

własnych i innych nekropoliach,
� przechowalnia zwłok całodobowa,
� możliwość korzystania z naszych Kaplic,
� załatwianie dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS),
� rozliczenia bezgotówkowe na umowę,
� usługi przez internet - www.kck.katowice.pl,
� internetowa „wyszukiwarka grobów”

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE
CENTRALNY CMENTARZ KOMUNALNY

ul. Murckowska 9, 40-266 Katowice
dyżur całodobowy tel. 32 255 21 32, 32 255 15 51, kom. 607 399 321,
biuro czynne: poniedziałek-piątek 7-15, email: kck@kck.katowice.pl

CMENTARZ W KATOWICACH-LIGOCIE 
ul. Panewnicka 45, tel. 32 252 55 02, czynne: poniedziałek-piątek 8-15, 

REKLAMA

REKLAMA

Nawet nieumyślne nagrywanie sąsiada narusza jego dobra osobiste*
Kontrowersje wokół możliwości instalowania kamer przez mieszkańców na budynkach wielorodzinnych i monitorowanie 
na własny użytek części wspólnych nieruchomości oraz nierzadko terenów sąsiedzkich rozwiązują sądy. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” 
ul. Mikołowska 125a

Telefony: 32 251 96 71, 32 251 96 72, 32 251 96 73, 
32 251 42 95, 32 251 73 05, 32 257 15 50

Administracje Osiedli

CENTRUM
ul. Wincentego Pola 10, 40-596 Katowice

Telefony: 32 251 68 49, 32 25194 15

KOKOCINIEC
ul. Nad Strumieniem 3, 40-772 Katowice

Telefoy: 32 252 19 13, 32 252 79 57

ZADOLE
ul. Zadole 37, 40-719 Katowice

Telefony: 32 252 54 00, 32 252 40 92

ROLNA
ul. Grzyśki 14, 40-560 Katowice

Telefon: 32 252 40 95

SŁONECZNA
ul. Ściegiennego 45, 40-136 Katowice

Telefon: 32 757 96 20 

ZAŁĘŻE
ul. Gliwicka 224A, 40-860 Katowice

Telefon: 32 254 05 97


