
Chcemy życzyć Wam zdrowych,

wesołych Świąt Wielkanocnych,

mokrego Dyngusa, smacznego jajka

i radości z każdego dnia, 

a także kolorowych spotkań

z budzącą się do życia przyrodą! 

Oby Wszyscy odczuli 

szczęście i nadzieję. 

Pracownicy, Rada Nadzorcza i Zarząd 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

KWIECIEŃ 2019 / nr 66
NAKŁAD: 8 000 egz.

Andrzej Kinasiewicz 
PRZEPRASZA 

STRONA2



MUSICIE O TYM WIEDZIEĆ

www.gsmjastrzebie.pl02

Geneza przeprosin Kinasiewicza 
i inne prawne „przypadki”

 Za co ów przyjaciel Matusiaka został skazany? Za po-
bicie jednego z członków Rady Nadzorczej GSM (efek-
tem złamana ręka). Dla jasności - chodzi o członka Rady, 
który nie jest podległy Matusiakom. Nie chce on oddać 
im GSM. Sami sobie Państwo odpowiedzcie - czy to przy-
padek? 

 Czego się mógł bać? Że jako szafarz z kościoła św. Ka-
tarzyny będzie miał wyrok karny? Czy może tego, że jako 
jastrzębski „misiewicz” będzie miał problemy w JSW. Bo 
może nie chcą tam ludzi z wyrokami? Nie jestem człowie-
kiem małostkowym, przystałem zatem na przeprosiny 
Kinasiewicza.

 

 Kolejny przypadek to fakt przeprosin Dariusza Ja-
nickiego  przez syna Andrzeja Matusiaka, przed sądem. 
To kolejny bohater, który w towarzystwie kilku kolesi 
umie ubliżać, ale gdy pojawi się w sądzie miękną mu nogi. 
Ale to przywołuję niejako przy okazji. 

 Znów dużo piany, a do sądu bał się przyjść, bo mu-
siałby udowodnić, że faktycznie nie fałszował wyniku 
wyborów. A tak się dziwnie złożyło że mamy nagranie 
jak wyglądało liczenie głosów na tej części Walnego i wi-
dać wyraźnie, że Matusiak z kolegami z komisji skruta-
cyjnej co najmniej pomylił się w liczeniu. Do tego mamy 
kilkudziesięciu świadków tego faktu. 

 Przy okazji należy nadmienić, że Kinasiewicz nie był 
pierwszym, który płacił GSM z tytułu opłat sądowych. 
Pierwszym z nich był Andrzej Matusiak. 

 Nieprawomocnie Sąd w Gliwicach skazał też An-
drzeja Matusiaka za to iż rozpowszechniał kłamstwa 
o mnie. W kampanii wyborczej tenże Matusiak został 
uznany za KŁAMCĘ!!!

 

 

 Czemu ta budząca kontrowersje postać musiała za-
płacić 1200 zł za koszty reprezentowania mnie przez ad-
wokata? Swego czasu Andrzej Matusiak oskarżył mnie 
o to (ponoć mówiłem), że  pobierał haracze od wykonaw-
ców robót na rzecz GSM. Czuł się tym obrażony. 

 Czemu o tym piszę? Dlatego, że podczas jednej z roz-
praw sądowych jeden z wykonawców, zeznając pod od-
powiedzialnością karną, powiedział, że Matusiak cho-
dził za nim i nachalnie wymuszał od niego pieniądze, wa-
runkując, że jeśli nie dostanie pieniędzy od wykonawcy, 
zostanie usunięty z GSM jako usługobiorca. Co ciekawe,  
Matusiak nigdy temu nie zaprzeczył. Nie zaprzeczył sło-
wom wykonawcy, o tym, że chciał od niego pieniędzy. 

Fotokopia protokołu z rozprawy, gdzie właśnie cyto-
wany jest wspomniany wykonawca, w momencie gdy 
opisuje próby wymuszania pieniędzy przez Andrzeja 
Matusiaka jest w moim posiadaniu. 

 Nie zapominajmy o skazaniu prawomocnym wyro-
kiem niejakiego Krzysztofa W. za lżenie Dariusza 
Janickiego. Dla jasności ów Krzysztof W. to bliski współ-
pracownik braci Matusiak, w którego sprawie sądowej 
do Ziobry i do Sądu w Jastrzębiu-Zdroju biegał sam po-
seł PiS Matusiak. 

 
 Bezspornym pozostaje fakt że ekipa Matusiaków za-
czyna się jawić jako grupa ludzi lubiących pieniactwo, 
kłamstwa, bluzgi, przemoc. Gdy jednak przychodzi 
udowadniać swoje racje w sposób cywilizowany tu już 
tej ekipie brakuje argumentów. Jedynie to, że PiS wraz 
z całym aparatem państwa, działają na rzecz swoich 
działaczy powoduje, że wspomniani bracia z kolegami 
mogą czuć się bezkarni. 

 Najważniejsze, że Kinasiewicz musi zapłacić za ogło-
szenie i obsługę prawną, pieniądze na rzecz GSM. 
Przypuszczam, że nie będą to ostatnie pieniądze jakie 
Kinasiewicz zapłaci na rzecz GSM za inne kłamstwa, któ-
rych był autorem. W grze są dziesiątki tysięcy złotych. 

 Wspomnę też o najnowszym nieprawomocnym wy-
roku, jaki zapadł w naszym sądzie, gdzie skazany został 
kolejny współpracownik Andrzeja Matusiaka (wspólne 
pikietowanie pod GSM, awanturowanie się na posiedze-
niach Rady Nadzorczej) niejaki Jerzy K. 

 Ale to już niedługo mam nadzieję ulegnie zmianie. 

Gerard Weychert

 
 Czekamy teraz na kolejne pieniądze od Andrzeja Ma-
tusiaka za podobny przypadek, oskarżył mnie i Radosła-
wa Plutę, oraz Dariusza Janickiego (pracownika Spół-
dzielni), że pisaliśmy o tym iż sfałszował głosowanie na 
jednym z Walnych Zgromadzeń w 2018 r. I co? 

Powyżej możecie Państwo przeczytać przeprosiny do jakich zobligował się przed Sądem i przede 
mną Andrzej Kinasiewicz, członek Rady Nadzorczej GSM. Za co przeprasza mnie Kinasiewicz? 
Za łgarstwa, i chamskie okrzyki pod moim adresem, na niesławnym Walnym Zgromadzeniu 

Członków GSM w styczniu 2018 r. z hordą „pełnomocników” jakich kaperował Andrzej Matusiak. 
Kinasiewiczowi zabrakło w Sądzie hardości i potulnie poprosił mnie o ugodę.
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 A co jest? KŁAMSTWA, POMÓWIENIA, LŻENIE, 
S…..E WE WŁASNE GNIAZDO. Inaczej tego nazwać nie 
umiem, co potwierdzają inne  działania. Nawet we-

wnątrz części pracowników GSM powiązanych ściśle 

z Andrzejem KŁAMCĄ Matusiakiem są takie nastawie-

nia. O tym napiszę za kilka dni.

Dzisiaj czas poświęcę tylko jednemu wydarzeniu. 

 Do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w ostatnim 

dniu 2018 roku dotarł List Polustracyjny. Jak Państwo 
pamiętacie (a pisałem to z uporem maniaka), że Zarząd 
wie co robi i żadnych, nawet nasłanych przez kumpli 

z „dojnej zmiany” działań kontrolnych się nie boi. 

 Najpierw pisałem o kontroli Najwyższej Izby Kontro-
li, która rzec tak można, wystawiła GSM wręcz LAURKĘ 
w związku z kontrolą termomodernizacji. Teraz Lustra-

cja i znowu LAURKA. Warto by było oprawić ją w ramki

i wręczyć w czasie Walnego każdemu, który powie, że 
w GSM coś źle się robi. Do tego dojdzie jeszcze Raport 
z Badania Bilansu Biegłego Rewidenta za 2017 rok i nie 
chcę zapeszać, ale zapewne podobny będzie za rok 

2018. I wyobraźcie sobie Szanowni Członkowie GSM ta 

Rada Nadzorcza od ponad roku za dobrą działalność 
dała Zarządowi premie w wysokości 0 złotych. 0 ZŁO-
TYCH!!!!!!. To pytam, za co i kiedy można spodziewać się 
nagrody?Chyba tylko za włażenie w d…. Matusiakowi 

Zarząd dostałby nagrodę. Jednak tego nie robi i cierpi. 

No cóż prócz Lepczyńskiego, Staszkowa i Próchnickiego 
nie ma tam ludzi rozumiejących swoją rolę. 

Jeszcze jeden fragment listu:

Dariusz Janicki

 Cóż w tym dziwnego? NIC pod tymi zarzutami pod-
pisał się przecież Andrzej KŁAMCA Matusiak. Zarząd 

już poinformował wstępnie KŁAMCÓW-DONOSICIELI 

(Gnaś, Matusiak, Kinasiewicz) o tym, że zapłacą za prze-
dłużoną Lustrację z własnej kieszeni. Zostaną przygoto-
wane trzy wezwania przedsądowe do zapłaty i w wypad-
ku braku reakcji zostaną podjęte działania prawne ma-

jące na celu odzyskanie UTRACONYCH PIENIĘDZY 

CZŁONKÓW GSM.

 „Natomiast poza ustaleniami zawartymi w protokóle 
lustracji…. wnioskujemy o dokonanie szczegółowej ana-
lizy posiadanych przez Spółdzielnię regulaminów pod 

kątem zapewnienia pełnej zgodności regulacji wewnętrz-

nych z aktualnym porządkiem prawnym określonym tymi 

zmianami” (co jest realizowane na bieżąco).

... Ustalenia lustracji nie dają podstaw do potwierdzenia 

zasadności przedstawionych zarzutów, z wyjątkiem...” 

(chodzi o nieudzielenie członkom dokumentów objętych 

klauzulą poufności, czego Zarząd się nie wypierał). 

 Podsumowując, z 39 zarzutów podniesionych przez 

DONOSICIELI do kumpla Ministra, potwierdził się JE-

DEN, co daje 2% prawdy i 98% KŁAMSTWA. 

 „Ustalenia w sprawach skargowych członków Spół-

dzielni przekazanych w pismach do Ministra Infrastru-
ktury i Budownictwa…

 Do rzeczy jednak , miało być o LUSTRACJI. Tylko jest 
jeden problem. Co tu pisać? Chyba tylko jedno.

 „Na tle ustaleń zawartych w protokóle lustracji oraz 
oceny niniejszego listu polustracyjnego stwierdzić nale-

ży, że działalność Spółdzielni w latach 2015-2017 pro-

wadzona była prawidłowo…..”
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TO NIE TAK MIAŁO BYĆ!

DZIAŁANIA SPRZECZNE Z USTAWĄ O SM I STATUTEM. 
Miał być DRAMAT, KRADZIEŻE, MALWERSACJE FINANSOWE, 

Co tam jeszcze bredzili „matusiakiewicze” to nie chce się wspominać. 

PAZERNY jak Kinasiewicz

Dariusz Janicki

 Niedoścignionym wzorcem pazerności jest członek 
Rady Nadzorczej Andrzej Kinasiewicz. Powinien być 
wzorcem PAZERNOŚCI eksponowanym w Sevres pod 
Paryżem. Ci co go znają pamiętają, że pojawia się na każ-
dej imprezie z cateringiem, bo darmowe żarcie się liczy. 

Dlaczego tak sądzę?

 Otóż w dnia 05.02.2019r. odbyło się kolejne posie-
dzenie Rady Nadzorczej GSM. Przed jej rozpoczęciem 

głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbig-
niew Staszków. Wobec nieprzyjęcia przez ten organ 

spółdzielni, Budżetu na rok 2019 zaproponował, aby 
wszyscy członkowie Rady zrezygnowali z przysługują-
cych im diet. Skoro nie ma Budżetu, jakim „prawem ka-
duka” członkowie tego „organu” mają pobierać diety za 
„nicnierobienie”? To „nicnierobienie” nie dotyczy Lep-
czyńskiego, Staszkowa i Próchnickiego. „Nicnierobie-
nie” (i psucie na dodatek tej spółdzielni) to „plan na życie” 
pozostałych członków Rady czyli Kinasiewicza, Czopka, 
Kosowskiej i Jaworeckiej. 

 Trzej członkowie Rady: Lepczyński, Próchnicki i Stasz-
ków złożyli pisemne rezygnacje z pobierania diet za po-
siedzenia organu. Czują się odpowiedzialni za stan finan-
sów i stabilizację w GSM.

 Równie PAZERNI są inni członkowie Rady: A. Czo-
pek, W. Kosowska, Jaworecka. 

 Ci co go znają wiedzą, że jedyne co go napędza, to 
kasa (przykładem wojna z GSM za stanowisko w Radzie 
Nadzorczej jednej ze spółek JSW). Ci co go znają wie-
dzą dlaczego nie stawia się na stole ciastek, cukierków. 
Wszystko staje się jego „łupem”. 

 Pozostała czwórka niech się zmierzy z opinią człon-
ków na Walnym. 
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Budżet GSM na rok 2019
ODRZUCONY!!!

 Krótko i po imieniu nazywając to są wszystkie pie-
niądze jakimi dysponuje Spółdzielnia i którymi zarządza 

Zarząd GSM na kwotę ponad 47 milionów złotych. To 

jest właśnie ten „tort” do którego chcą się dorwać  „ma-

tusiakiewicze”.

Dariusz Janicki

 W dniu 08.01.2019r odbyło się, pierwsze w tym ro-
ku, posiedzenie Rady Nadzorczej GSM. Poprzedziło je 
wieczorne spotkanie w Zarządzie Osiedla, które z czę-

ścią członków rady prowadził niejaki Wyrwa, usunięty 

przez Członków GSM z Rady Nadzorczej.  Informacja 
o tyle ważna, że niezbyt rozgarnięty facet prowadzi 
szkolenie dla jeszcze mniej rozgarniętych. No cóż jacy 

kursanci, taki szkoleniowiec. 

 W budżecie jak to w budżecie znajduje się wszystko, 

przychody, rozchody, plany, metody i formy realizacji. 
Zawiera on w zasadzie jeden element:

 W tym planie gospodarczo-finansowym zawarte są 
zarówno „Plany Remontowe Spółdzielni”, odpisy na 
fundusz remontowy i eksploatacyjny, plany przychodów 

i kosztów działalności gospodarczej, plany przychodów 

i kosztów operacyjnych i finansowych oraz wynikający 

z tego Regulamin Organizacyjny GSM. 

I CO SIĘ STAŁO?
 Głosami Kinasiewicza, Kasowskiej, Jaworeckiej 

i Czopek (wstrzymał się od głosu czyli de facto zagłoso-

wał przeciw) przedstawiony przez Zarząd plan ZOSTAŁ 
ODRZUCONY!!!
Czyli:

-  NIEZATWIERDZENIE PLANÓW REMONTOWYCH 

TO POPADANIE SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ 

W RUINĘ. Dodatkowo jest to kompletne zaprzeczenie 
idei spółdzielczości, gdzie mieszkańcy poszczególnych 
nieruchomości decydują w czasie spotkań co chcą mieć 

zrobione. Kinasiewicz, Kosowska, Jaworecka i Czopek 

nie akceptują decyzji mieszkańców poszczególnych 

nieruchomości, zakładają „planowanie zgodne z ich wi-
dzimisię”. Tu pojawiają się inne niekorzystne zjawiska 
poza popadaniem w ruinę. Dla zobrazowania przykład. 

Na początku roku zawierając kontrakty z dostawcami 

towarów, można wynegocjować niezłe, nawet kilkuna-

stoprocentowe upusty. Nie uda się!! Takich pochodnych 
tej decyzji jest znacznie więcej, bo to jest układanka jak 
kostki domino.

- plan gospodarczo-finansowy na rok 2019, czyli 

wszystkie finanse jakimi dysponuje Spółdzielnia w roku 

obrachunkowym.

-  NIEZATWIERDZENIE REGULAMINU ORGANIZA-

CYJNEGO NIE POZWOLI ZMNIEJSZYĆ FUNDUSZU 

PŁAC I ZAOSZCZĘDZIĆ WASZYCH PIENIĘDZY. Za-
rząd przedstawił nową strukturę organizacyjną GSM, 
z której wynikała oszczędność ok 200 tyś złotych 

rocznie. Dla „matusiakiewiczów” ważniejsze jest bronić 
swoich nierobów, niż urealnić strukturę zatrudnienia,

-  NIEZATWIERDZENIE PLANU GOSPODARCZO-FI-

NANSOWEGO TO PRZEDE WSZYSTKIM UNIEMO-

ŻLIWIENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI W CAŁEJ 
SPÓŁDZIELNI-  KTÓRA TO GOSPODARKA MIAŁA ZA-
OWOCOWAĆ OBNIŻKAMI CZYNSZÓW NA SPOREJ 

CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI. Dodatkowo to pełna kom-

promitacja Kosowskiej, Lęgi i Jaworeckiej. Dlaczego? 

Byli na połączonym posiedzeniu Komisji Gospodarczej 
i Rewizyjnej, i po uzyskaniu odpowiedzi na pytania 
jednogłośnie przyjęli te propozycje. Mało tego przed sa-

mym głosowaniem podpisali wspólny protokół z Komisji 

bez zastrzeżeń. To gdzie tu ROZUM? BRAK! Najpierw są 
ZA, potem PRZECIW. No cóż tak mają schizofrenicy. 
Temu właśnie miało służyć wczorajsze „szkolenie” w Za-
rządzie Osiedla, „praniu mózgów”.

-  NIEZATWIERDZENIE STAWEK NA FUNDUSZ RE-

MONTOWY I STAWKI EKSPLOATACYJNEJ TO 
WSTRZYMANIE OBNIŻEK STAWKI, KTÓRĄ ZAPRO-
PONOWAŁ ZARZĄD. Z naciskiem powtarzam. Kinasie-

wicz, Kosowska, Jaworecka i Czopek nie zatwierdzili 
OBNIŻEK STAWKI EKSPLOATACYJNEJ. Jeszcze raz: 
Zarząd zaproponował OBNIŻKI STAWEK  EKSPLOATA-

CYJNYCH NA WIELU NIERUCHOMOŚCIACH, ta 

czwórka powiedziała NIE. Prawda, że fajnie?  Mało tego. 
Nie wiemy jak pani Jaworecka spojrzy w oczy swoich 
sąsiadów, bo to między innymi na jej nieruchomości 

miała być obniżona stawka eksploatacyjna. Jak to można 

nazwać? Nie napiszę, bo byłyby to słowa prawdziwe, ale 

obraźliwe.
 Powstaje więc pytanie. CO DALEJ? Faktem jest, że 
nie do końca wszystko wiadomo. Zarząd zastanawia się 

i podejmuje działania organizacyjno-prawne. W pier-

wszej kolejności oczywiście rozpatruje co musi wy-

konać. Sprawa jest o tyle utrudniona, że pierwszy raz 
w historii tej Spółdzielni nie przyjęto planów gospodar-
czo-finansowych. 

 Nie oznacza to, że Zarząd musi usiąść i płakać nad 

swoim losem. Wręcz przeciwnie. Takie działanie grupki 

„matusiakiewiczów” potwierdza, że przyjęto słuszną 
politykę i prowadzi się otwartą rozmowę z członkami 
GSM, a nie ludźmi uzurpującymi sobie prawo do władzy 

absolutnej. Władzę absolutną mają członkowie GSM i na 

Walnym określili komu ufają. 

 Dlatego Zarząd poważnie zastanawia się jakie kroki 
organizacyjne i prawne podejmie w stosunku do tych 
osób, które działają przeciw interesowi członków GSM.

 P.S. Ta „czwórka” nawet nie wie co głosuje. W ubieg-
łym roku głosując nad BUDŻETEM podjęła decyzję, że 

ich decyzja obowiązuje do momentu „zatwierdzenia ko-

lejnej uchwały budżetowej”. Nie przyjęli więc obowią-
zuje poprzednia decyzja i praca w GSM odbywa się 
normalnie. 

Oświadczenie Zarządu GSM

Szanowni Mieszkańcy naszej Spółdzielni! 

 Z tego miejsca pragniemy uspokoić mieszkańców GSM. 
Mimo nieudolnych prób wspomnianych osób nie mogą one 

zablokować działalności Górniczej Spółdzielni Mieszkanio-

wej.

  

  

 Po drugie, podlegli lokalnemu pisowi, członkowie Rady 

Nadzorczej nie wiedzą, że Zarząd, nawet gdyby nie miał 
w ogóle uchwał zatwierdzających Plany finansowo-rzeczo-
we, musiałby i tak zapewnić obsługę zasobów mieszkanio-
wych podległych spółdzielni. Zatem i tak mielibyście Pań-

stwo zapewnioną obsługę Waszych mieszkań.

  

  

 Jedyne co Państwo tracicie, przez nieodpowiedzialną 
politykę Celiny Jaworeckiej, Wiesławy Kosowskiej, Andrzeja 
Kinasiewicza i Adama Czopka, to że część z Was nie będzie 

miała obniżonego czynszu.

 Realizację remontów będziemy opierać na ustaleniach 

zrobionych z mieszkańcami GSM jesienią 2018 roku, na 
spotkaniach remontowych.

 Kilka dni temu komunikowaliśmy Państwu ważną 
informację. Oświadczyliśmy wtedy, że pierwszy raz w histo-
rii naszej Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej nie przy-
jęli Planu Finansowo-Rzeczowego na rok 2019. Odrzuce-

nie planu jest dla nas o tyle dziwne, że Zarząd zapropono-

wał w planie finansowo-rzeczowym, obniżki opłat związa-
nych z eksploatacją na 18 nieruchomościach, a na pozo-
stałych 22 nie planowaliśmy żadnych podwyżek w roku 
2019.

  
  

 Zapamiętajcie Państwo jednak, że za kilka miesięcy 
mamy Walne Zgromadzenie Członków, na którym wybierać 
będziecie członków Rady Nadzorczej, tam możecie wszystko 

naprawić, i nie dać sobie narzucić kandydatów popieranych 

przez braci Matusiak. Przy mądrej Radzie Nadzorczej 
możemy po półroczu wrócić do sprawy obniżenia opłat.

 Po pierwsze, posiadamy ważne uchwały dotyczące 
Planu finansowo-rzeczowego na rok 2018, z zapisem, że jest 

ona ważna do podjęcia przez Radę Nadzorczą następnej 

uchwały. Czyli skoro część Rady zablokowała podjęcie ko-
lejnej uchwały obowiązuje plan wydatków i przychodów 
z roku 2018.

  

 Osoby blokujące uchwalenie planu, czyli Celina Ja-
worecka, Wiesława Kosowska, Andrzej Kinasiewicz i Adam 
Czopek, nie posiadając podstawowej wiedzy z zakresu dzia-
łalności spółdzielni, czy w ogóle o działaniu podmiotów go-

spodarczych, dawali sygnały, że gdy zablokują plan finan-

sowy sparaliżują działalność GSM. Co będzie negatywnie 
rzutować na obraz działań Zarządu GSM, a wzmacniać nar-

rację jaką narzuca jastrzębska komórka Prawa i Sprawiedli-

wości, że należy przejąć GSM i zrobić tam porządek. Czyli 

wsadzić do GSM swoich „misiewiczów”.
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Masowa ucieczka

 Poniedziałek 04.marca. Rezygnację 

złożyła Wiesława Kosowska. Powodów 

nie znam , ale wyczuwam. Coś tam napi-
sała na papierze ale zapewne prawda jest 
taka. Kto ją spotkał na osiedlu miał do niej 

pretensje o głosowanie przeciw intere-

som członków GSM. Brawo członkowie, 

bo nie tylko w tym przypadku ta czwórka 
była nieźle dyscyplinowana. Pretensje 
członków GSM do tych czterech osób są 

SŁUSZNE.

 W ich miejsce weszło całe „plemie”, 
wszyscy „matusiakiewicze”. Czopek, Ko-
sowska, Jaworecka, Lęga.

 Przede wszystkim byli bardziej lojalni 
w stosunku do Matusiaków. Nasi „kacy-
kowie” mogli zacząć spać spokojnie. Do-

szło nawet do tego, że sami nie musieli ro-

bić odpraw z tą piątką. Odprawy robił im 

WYRWA. Cóż za postać, cóż za wiedza, co 
za intelekt, jaki STRATEG. Wszystkie cele 
uzgadniane w kontaktach na linii PiS 

Jastrzębie-Zdrój – WYRWA (nawet pod-

czas wieczoru wyborczego był ich goś-

ciem. Kiedyś SLD, potem PO, następnie 
KOD, teraz pis). Oczywiście od siebie do-

dawał wiele, bo przecież musi się zemścić 

więc inwencji nie brakowało. Wszystko 

na NIE, wszystko przeciw członkom 
GSM, wszystko według zasady ZARZĄD 
KRADNIE. Nawet liczne kontrole w tym 

kontrola NIK, Lustracja kontrola PiP, nic 

nie są w stanie zmienić. Po prostu Wyrwa 

to STAN UMYSŁU. Jednak powoli ta 
Wyrwa w burcie okrętu zaczyna się wy-
pełniać inną treścią.

 Miesiąc temu, przed kolejnym posie-

dzeniem Rady Nadzorczej rezygnacje 
z członkostwa złożył Mirosław Lęga. 
Znamy jego motywację tę oficjalną i tę 

nieoficjalną. Chciał jednak być porząd-

nym człowiekiem, jak na Szafarza przy-
stało i napisał co napisał, rezygnacja 
przyjęta. Są jeszcze porządni szafarze, 

w odróżnieniu od byłych komunistycz-
nych milicjantów, obecnych szafarzy. Nie 

wiem jak wierni znoszą komunię otrzy-

mywaną z rąk komunistycznego milicjan-

ta? Nie wiem jak to toleruje ksiądz, które-
mu teraz ten milicjant służy do mszy. Ruchy kadrowe przeogromne, nie-

spotykane w historii GSM. Nasuwa się 
jedno, najważniejsze pytanie!!! CZY NO-
WI OKAZALI SIĘ LEPSI!!! „Zdecydowa-

nie TAK!!!”

 Wypisz wymaluj Rada Nadzorcza 
GSM. Najpierw zrobili Wyrwę w burcie 
okrętu i jak łajba zaczęła nabierać wody 

t o  „w  n o g i ”.  Z a c z ę ł o  s i ę  o d  G n a ś 

(przestała być członkiem GSM, co skut-
kuje utratą mandatu do sprawowania 
funkcji). Potem Marek Wróbel (kontakty 
z Matusiakiem i specyficzny „deal” za-

owocowały rezygnacją). Następnie Wyr-

wa (Wyrwa jak to wyrwa, dziura w burcie 
duża. Członkowie GSM go odwołali) Ko-
lejny to Rzodkiewski (zastraszony w JSW 
przez naciski „matusiakiewiczów”). Ko-

czy, tak głęboko weszła w układ, że nie 

wytrzymała i położyła rezygnację tuż 
przed Walnym, na którym członkowie 
GSM chcieli ją odwołać. Te zderzaki były 
już Matusiakom nieprzydatne.

 Cała ta nowa czwórka i ich lider Kina-
siewicz to typowe zderzaki. Jak się zuży-

ją, pokrzywią, niech odpadną. Tak z ludź-
mi postępują bracia bliźniacy. Byle mieć 
przez pewien czas BMW w ręku (Bierny, 

Mierny, Wierny).

No i NEWS dnia!!!!

Takie same przeprosiny musi zamieścić 

również na łamach „Twoja Spółdziel-
nia”. Wszystkie przeprosiny są odpłatne. 
I KTO MIAŁ RACJĘ!?!?

 P.S. W dniu 05 marca miało się odbyć 

kolejne posiedzenie RN GSM. Na posie-
dzenie w związku z rezygnacjami i innymi 
losowymi przypadkami przyszły 4 (słow-
nie; cztery) osoby. Jakim trzeba być pa-

zernym na pieniądze człowiekiem, żeby 

proponować odbycie posiedzenia Rady 
w tak niezgodnym ze Statutem składzie. 
Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to 

chodzi o kasę za posiedzenie rady. 

 Gdyby Przewodniczący Lepczyński 
zgodnie z sugestią Kinasiewicza powie-
dział „otwieram posiedzenie rady” to 

trzeba by wszystkim zapłacić diety. Prze-

wodniczący NIE OTWORZYŁ POSIE-

DZENIA RADY NADZORCZEJ.  Nie ma 
kasy za darmo! Brawo Panie Lepczyński.

 Kinasiewicz wpłacił na konto Wey-

cherta pieniądze wynikające z UGODY 

SĄDOWEJ oraz zamieścił na łamach 
portalu internetowego „matusiakiew-
iczów” PRZEPROSINY. www.jas24info.pl 
/dialog-spoleczny/ugoda

Dariusz Janicki
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PRZYDOMOWY”

Zachęcenie mieszkańców Jastrzębia-Zdroju do dba-

łości o estetykę najbliższego otoczenia i miasta.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-
Zdroju

REGULAMIN KONKURSU NA 

„NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK 

I.  CEL KONKURSU

II.  ORGANIZATORZY

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkań-

cy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadający 

ogrody przydomowe.

Konkurs organizowany jest w kategorii: najpiękniej-
szy ogród.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesła-
nie zgłoszenia na adres konkurs@gsmjastrzebie.pl 

(druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internet. 

www.gsmjastrzebie.pl)
Zgłoszenia można składać do 23 czerwca 2017 r.

III.  UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU

Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komi-
sja wyłoni 3 najpiękniejsze ogrody.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w sie-

dzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy uli-
cy Granicznej 1, 7 lipca 2017 roku.

IV.  NAGRODY

Za trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody 

w postaci drobnego sprzętu ogrodniczego.

W kategorii: najpiękniejszy ogród

W skład komisji wejdą przedstawiciele:

Zarządu GSM w Jastrzębiu-Zdroju,
Rady Nadzorczej GSM w Jastrzębiu-Zdroju.

Komisję Konkursową powołują organizatorzy. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do sfotogra-

fowania zwycięzców oraz podania wyników do pu-

blicznej wiadomości.

V.  KOMISJA KONKURSOWA

Jest takie stare powiedzenie, „ucieka niczym szczur z tonącego okrętu”. Potocznie w ten sposób określa się kogoś, kto 
wykazuje się tchórzostwem w jakiejś trudnej sytuacji i dbając tylko o własne dobro, stara się ratować jedynie siebie.  

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres konkurs@gsmjastrzebie.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni.
W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko opiekuna ogródka, adres oraz telefon kontaktowy.
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Inni się chwalą... 
to my też

 Do tego jeszcze remonty instalacji elektrycznych 

z wymianą rozdzielni głównych, przebudowy traktów 

pieszo-jezdnych, remonty balkonów, kominów, krycie 
dachów papą termozgrzewalną, remonty podestów 
i schodów wejściowych, wymiany pionów c.o. To 
oczywiście nie wszystko. W planach przez Państwa za-

twierdzonych mamy jeszcze i remont dźwigu na Wro-

cławskiej, ale również postawienie zadaszonych wiat  na 

placach gospodarczych (kontenery na śmieci) na ul. Ka-
towickiej. NIEMAŁO.

 Ostatnio widzę w wielu miejscach jak chwali się jed-

na spółdzielnia mieszkaniowa. Pasmo nieustających 
sukcesów!!

 Fundusz eksploatacyjny to jeszcze większe wyzwa-

nie. Kwota 10.753.000 złotych zwala z nóg. Tu Zarząd 

zaoszczędził duże kwoty, ale niestety, na nic to się zdało.

 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa to jednak jest 

inna bajka. To duży twór, wielka ilość członków i to coraz 
bardziej zaangażowanych. Za to wielki szacunek! 

 Wiecie Państwo co się stało? Kinasiewicz, Czopek, 
Kosowska, i Jaworecka nie zatwierdzili tego BUDŻE-
TU. Dlatego nie wszystkie wasze pieniądze mogą być 

wykorzystane na remonty, których chcieliście, oraz na 

zwroty które proponował Zarząd 

 Przed pełnomocnikami na razie się obroniliśmy, 

przed chełpliwością też się bronimy, przed „matusiakie-

wiczami” jakoś z członkami GSM dajemy sobie radę. Po-

zostałości „matusiaczyzmu” w Radzie Nadzorczej też 
niewiele mogą zdziałać, mając ok 20% poparcie (wlicza-
jąc pełnomocników). Ich problem i „każdego szkoda”.

 Fundusz remontowy na 2019 rok to powalająca 

kwota przychodów w wielkości 8.753.000 złotych. 
Ogromna kwota finansowa, ale i ambitne plany remon-
towe. Tylko w telegraficznym skrócie wygląda to tak:

-  Malowanie klatek schodowych Śląska 34, 65/71, 

Piastów 17/19, Kopernika 16, Krakowska 2/12, Koper-
nika 15

Dariusz Janicki

 Reszta zależy od Was. Jeśli na Walnym wybierzecie 

mądrą Radę Nadzorczą, to ona poprawi błędy „matu-
siakiewiczów” i proces realizacyjny nie będzie nigdzie 
zagrożony. WY DECYDUJECIE !!!

 Czy ma się czym chwalić? Tym, że zatrudnia praco-

wników z klucza partyjnego, że były „kadrowiec” z  GSM 

rządzi i pociąga za sznurki, że to już jest nowa władza 

wybrana przez pełnomocników, a nie członków. Tego się 
należy wstydzić, ale każdy ma inny poziom wstydu.

-  Termomodernizacja Marusarzówny 13/17, Katowic-

ka 19/21, Wrzosowa 21/39 (elewacja balkonowa),

-  Przebudowy wewnętrznych instalacji gazowych 
ul. AK 84a, d, e (faza końcowa realizacji) Jasna 22/40, Ka-
towicka 23/25, awaryjnie Wrocławska 37 (jeden pion 

i cały poziom)

 Muszę w takim razie zdać im krótkie, liczbowe i ja-
kościowe sprawozdanie w zakresie funduszu remonto-

wego i funduszu eksploatacyjnego.

 Zarząd jednak ma swoje uprawnienia i może w okre-
ślonych zasadach realizować wydatki z obu funduszy na 
realizację potrzeb członków GSM. 
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„obiecanki cacanki”

www.gsmjastrzebie.pl 07

Historyczny rekord 

 Robi się coraz cieplej, temperatury zaczynają sięgać 
20 stopni, przykręcamy coraz mocniej kaloryfery, nasze 
zimowe ubrania trafiają głęboko do szafy. Zapominamy,
i dobrze, że jeszcze nie tak dawno słupki termometrów 

pokazywały minusowe temperatury, a w powietrzu dało 

się wyczuć charakterystyczny dla naszego regionu 
duszący smog. Złą jakość powietrza serwował nam nie 
tylko nieuczciwy sąsiad (spalający śmieci), ale również 
węgiel dostępny na naszym rynku. Zaczynamy podli-

czać, ile kosztowała nas ta zima, ile kosztowało ogrze-

wanie, energia elektryczna, z jakiego źródło ciepła sko-
rzystamy w przyszłym sezonie.  
 Czy u progu końca sezonu grzewczego zastana-
wialiście się Państwo, skąd pochodził węgiel, którym 

ogrzewaliście dom? Pewnie od razu nasuwa się odpo-

wiedź – mieszkamy na Śląsku, a tu działają największe 
spółki węglowe: Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska 
Spółka Węglowa, właściwie śpimy na węglu, więc co to 

za pytanie?  Mnie też się tak wydawało… Spójrzmy więc 

w statystyki.  Jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu 

monitorująca  rynek węgla, w 2018 roku polskie kopal-
nie wydobyły niecałe 63,4 mln ton węgla, wobec pra-
wie 65,5 mln ton w roku 2017 (spadek wydobycia 

o prawie 2,1 mln ton węgla), 70,4 mln ton w roku 2016 

i 72,7mln ton w 2015 roku. 

 Niestety, rzeczywistość odbiega od ideału. Na inter-

pelację złożoną do Ministra Energii otrzymałem odpo-

wiedź: „Import węgla kamiennego do Polski w 2018 r. 
wyniósł 19,68 mln ton (!). W zeszłym roku węgiel 
importowano głównie z Rosji (13,47 mln ton).” 

 Natomiast sprzedaż węgla wyniosła 62,5 mln ton, 
wobec prawie 66,3 mln ton w 2017 roku (spadek o po-
nad 3,7 mln ton) oraz 73,1 mln ton w roku 2016.                                     

Pewnie większość  Państwa  po przeczytaniu tej infor-

macji cieszy się, że wydobywając i sprzedając mniej 
węgla, mniej zanieczyszczamy powietrze, nie trujemy 
siebie i własnych dzieci. Biorąc to pod uwagę – kierunek 
właściwy. Przecież  co roku z powodu smogu umiera 

ok. 50 tys. Polaków. Wśród 50. najbardziej zanie-

czyszczonych miast UE, 15. znajduje się w granicach woj. 
śląskiego, czołówkę stanowią m.in.: Rybnik, Pszczyna, 
Wodzisław Śląski. 

  Jak wynika z wieloletnich statystyk, poziom importu 

węgla do Polski, a także z Rosji osiągnął swój historyczny 

rekord. W 2017 r. import węgla wyniósł 13,3 mln ton 
(z Rosji 8,7 mln t), w 2016 r. 8,3 mln t (z Rosji ponad 
4 mln t). Nie chce Państwa straszyć, ale w tym miejscu na-

sza nadzieja na poprawę stanu zdrowia i lepsze powie-

trze pękła jak mydlana bańka. Okazuje się, że trujemy się 

rosyjskim węglem, utrzymując przy tym  prawie 21 tys. 
miejsc pracy rosyjskich górników i prawie 80 tys. miejsc 
z branży okołogórniczej. To prawie połowa tego, co 

w Polskiej Grupie Górniczej, wydobywającej ok 29 mln 

ton węgla i zatrudniającej 43 tys. osób. To ujawnia kolej-

ną hipokryzję rządu PiS, który w kampanii obiecywał li-
kwidację importu węgla, zwłaszcza z Rosji. Warto się 
więc zastanowić, jakim paliwem będziemy ogrzewać na-

sze domy i mieszkania w przyszłości ? Czy chcemy truć 

siebie i nasze dzieci rosyjskim węglem i utrzymywać ro-
syjskich górników ? Czy chcemy, aby budowana  przez 

rząd kolejna elektrownia węglowa oparta była na węglu 

pochodzącym z Rosji ? No cóż, jak się okazuje, prowa-
dzona przez rząd restrukturyzacja górnictwa szumnie 
nazywana „wyciszaniem”, „wygaszaniem” przynosi 
efekty - likwiduje nasze miejsca pracy, psuje jakość po-

wietrza, prowadzi do utraty  zdrowia i życia naszego i na-

szych dzieci. Dziś widzimy, że twórcy tych zmian uciekają 
do Brukseli, ponoć chcą tam walczyć o polski węgiel. Py-
tanie: który ? Czy ten pochodzący z  Rosji ?

Obietnice i  proza życia czyli 

„obiecanki cacanki”

 Tak właśnie będzie z zapomnianym prądem. Z ekranu 
telewizorów Premier (skazany za kłamstwa w kampanii 
wyborczej) zapewniał, że cena energii elektrycznej nie 

ulegnie zmianie w tym roku (tylko w tym roku). Jaka jest 

rzeczywistość? Rzeczywistość „skrzeczy”. 

Fakty są następujące:

- dystrybucją – określa sięw wysokości nie wyższej niż 

ceny i stawki stosowane 31.12.2018 uwzględniając 

zmniejszenie stawek opłaty przejściowej,

 To, że już wielu ekonomistów opisało jak „powstają” 
te pieniądze mało kogo obchodzi. Konsumenci tego „roz-
dawnictwa” zapominają  o tym, że sami sobie płacą te 

pieniądze, bo Prezes nie ma żadnych pieniędzy (nie li-

cząc pieniędzy w „Srebrnej”, ale tych nikomu nie da). Roz-
daje na lewo i na prawo nasze własne pieniądze, które 
płacimy w formie podatku. Zabieg genialny, jak w tym ka-
wale....

-  obrotem energii elektrycznej – określa się w wysoko-
ści nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto w dniu 

30.06.2018 uwzględniając zmniejszenie stawki podatku 

akcyzowego.”

 Pieniądze dla emerytów powstały z ich podatków, 

bo sejm głosami jedynej słusznej partii odrzucił ustawę 

„emerytura bez podatku”. Emerycie zobacz na pasku ile 

miesięcznie płacisz podatku od swojej emerytury. Eme-
rytury, którą sami sobie wypracowaliście i od tych Wa-

szych pieniędzy już raz płaciliście podatek, czyli podatek 

płacicie dwa razy.

- cena energii elektrycznej dla GSM za 2019 -  330, 00 zł 

+ 1.00 zł netto za miesiąc za PPE (Punkt Pomiaru Energii)

 Propaganda sączy nam obecnie jeden temat, „5 Ka-
czyńskiego”. Wszyscy podnieceni, zachwyceni. EKSTA-

ZA. Dla każdego emeryta 1100 złotych, na każde dziec-

ko 500+. 

 Mąż do żony mówi, „patrz facet biega i rozdaje lu-

dziom pieniądze, jaki dobry człowiek”. Żona na to odpo-
wiada mężowi „Mężu, ale on biega i rozdaje pieniądze 
z twojego portfela”. Tak wygląda prawda.

 Rodzicu, zobacz ile płacisz podatków i zrozum, że 
sam sobie płacisz 500+.
 Mało tego. Rządzący ukrywają przed nami stale  

rosnącą inflację. Wiem o tym dokładnie bo rok do doku 

za te same produkty płacą coraz więcej pieniędzy.

 „Zgodnie z Art5.1 Ustawy- ceny i stawki przedsię-
biorstwa energetycznego zajmującego się:

Fakty zapytacie Państwo?

Suma? 115,50 złotych więcej niż w ubiegłym roku. To nie 
MITY , to FAKTY. Gdzieś trzeba pieniądze na rozdawnic-
two znaleźć. Jak widzicie sami płacicie za 500+ sobie.

- cena energii elektrycznej dla GSM za 2018 – 214,50 zł 
netto za M/Wh

Dariusz Janicki

Energia elektryczna - Prawda czasu, prawda ekranu
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1. Opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego, we własność. 
Jednorazowo czy na raty?

 To już kolejna tura KONSULTACJI z człon-
kami GSM. Ta nowa forma uzgadniania stano-
wisk i propozycji z członkami spółdzielni staje 
się już tradycją. W ubiegłym roku takie spotka-
nia przyniosły doskonałe efekty. Forma bliskie-
go kontaktu z członkami okazała się tak zwa-
nym „strzałem w dziesiątkę”. 

2.  Budżet GSM  Dlatego Zarząd nie ma zamiaru rezygnować 
z tej formy pracy i kontaktu z członkami GSM. 

To ciekawa wymiana poglądów na każdy te-
mat, pozwalająca na wypracowanie stanowisk 
i przygotowanie kierunkowych uchwał przed 
Walnym Zgromadzeniem. W KONSULTA-
CJACH udział biorą tylko członkowie GSM (nie 
ma pełnomocników). 

 Daje to możliwość szczerej, otwartej wy-
miany poglądów na każdy temat, bo dotyczą 
one tych co znają plusy i minusy życia spółdziel-

ni, a nie głosów pełnomocników, którzy o GSM 
nie wiedzą kompletnie nic, których zadaniem 
jest głosować zawsze na NIE.

Tym razem tematyka KONSULTACJI dotyczy:

3.  Wybory do Rady Nadzorczej


