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IDŹ NA WYBORY - głosuj mądrze, nie daj się kupić za swoje pieniądze



 Dziękuję

Osoba ta, jak i środowisko lokalnego PiS narobiło w GSM mnó-
stwo szkód, finansowych i wizerunkowych. Szkód liczonych 
w dziesiątkach, jeśli nie setkach tysięcy złotych. Jest w PiS 
sporo innych kandydatów, lepszych, przyzwoitszych ludzi, 
którzy nie niszczą innych tylko dlatego, że ktoś się z nimi nie 
zgadza. 
 

- jeśli ktoś uważa że GSM nie powinna płacić za dodatkową 
Lustrację kilkunastu tysięcy złotych tylko dlatego, że brat 
kandydata fałszywie oskarżał zarząd GSM o wyssane z palca 
przestępstwa, to nie powinien głosować na Grzegorza Matu-
siaka, z PIS.

-jeśli ktoś uważa że oczernianie GSM przez media kontrolo-
wane przez siebie jest małostkowe,

Ale jeśli już mówimy o kandydatach, to wiem jedno;
- jeśli ktoś uważa, że donoszenie bez podstaw jest podłe,

- jeśli ktoś uważa, że naciąganie członków GSM na dziesiątki 
tysięcy złotych, tylko dlatego, że musimy ponownie organizo-
wać Walne, bo brat kandydata złośliwie, źle policzył głosy na 
Walnym, a do tego sprowadził setki „lewych” pełnomocników, 
aby zaburzali obrady jest nieuczciwe,

No nie, faktycznie. 

 

 

Prezydium Rady ukształtowało się następująco: Bolesław 
Lepczyński, po raz kolejny został przewodniczącym Rady, 
dwie nowe osoby, a mianowicie p. Joanna Milbrant jako wice-
przewodnicząca, i p. Gabriela Ciemniewska jako sekretarz 
wsparły pana Lepczyńskiego w pracy ścisłego Prezydium. Do-
datkowo jako przewodniczący komisji weszli do Prezydium 
Zbigniew Staszków (szef komisji rewizyjnej) i wspomniany 
wyżej Tadeusz Kotuła jako przewodniczący komisji gospo-
darczej. Członkami komisji zostali państwo: Iwona Stan-
kiewicz, Kazimierz Gawliczek, Ryszard Śniedka oraz Jacek 
Próchnicki. 

Odbyło się chyba 5 posiedzeń Rady. Nie oceniam organu, który 
jest od oceniania Zarządu. Dość powiedzieć, że jedną z pier-
wszych decyzji Rady, było obniżenie stawek opłat  związanych 
z eksploatacją na większości nieruchomości. Czego nie chcia-
ła zrobić poprzednia rada z Andrzejem Kinasiewiczem na cze-
le. Dziękuję też obecnemu składowi Rady Nadzorczej, że po-
mogła nam swoją uchwałą skorygować o kilkaset tysięcy 
koszty funkcjonowania GSM, co wczasach drożyzny jest kwotą 
dla nas bardzo istotną. 

Witam Pana w pierwszym po wakacjach biuletynie 
spółdzielczym. Co takiego działo się w ostatnich 

ostatniej gazety spółdzielczej? 
3-4 miesiącach, czyli od momentu wydania 

 
Gerard Weychert: Wydarzeń było tak wiele, że nie wiem wła-
ściwie od czego zacząć. Na pewno nasz biuletyn nie opisywał 
jeszcze obrad Walnego Zgromadzenia. 
 

Mogę zatem powiedzieć że obrady przebiegły w dobrej atmo-
sferze, bez szczególnych zakłóceń. Nie przybyli, dzięki naszej 
zapobiegliwości, pełnomocnicy w stylu tych ze stycznia 2018 
roku, których jak sam się przyznał, organizował radny PiS An-
drzej Matusiak. Mogę z tego miejsca podziękować członkom, 
GSM, uczestnikom Walnego Zgromadzenia, za udzielnie mi 
i moim zastępcom absolutorium. Wszystkie uchwały głoso-
wane przez uczestników Walnego Zgromadzenia uzyskały po-
parcie głosujących. Uczestnicy tego Zebrania wybierali też 
nowych członków Rady Nadzorczej. 

Właśnie, jaki skład Rady się wykształcił po tych wyborach?
 
W Radzie pojawiło się 3 członków z poprzedniego składu Rady 
Nadzorczej, pozostałe osoby to członkowie GSM którzy po raz 
pierwszy zaangażowali się w prace tego organu. Z jednym wy-
jątkiem, gdzie to pan Tadeusz Kotuła wystartował do Rady 
Nadzorczej po wieloletniej przerwie. 

 
Jak się współpracuje z nową Radą?
 

A z innych istotnych dla GSM spraw, 

 

 

co wysuwa się na plan pierwszy? 

Okres letni nie jest czasem podejmowania strategicznych dla 
GSM spraw. Te rzeczy są opracowywane i omawiane w tym 
czasie gdy prowadzimy tą rozmowę. Chodzi o przygotowywa-
nie planu finansowego, oraz remontowego. W kończącym się 
okresie letnim skupialiśmy się nad sprawną realizacją prac 
remontowych. 

I jak te prace przebiegają? 
 

 

 

G.W.: W większości bez problemowo. Jednak, aby nie było 
nam za dobrze, pojawił się problem remontu balkonów w jed-
nym z bloków. Część osób tam mieszkających nie była zado-
wolona z przesłon między balkonami. Spotykaliśmy się z tymi 
osobami kilka razy. 

Mi ten problem uzmysłowił dwie rzeczy. Pierwsza to fakt że 
musimy na spotkaniach remontowych omawiać dokładniej 
metodologię wykonywania prac dotyczących bezpośrednio

Jaka z tego nauka? 
 

w jednym z bloków. Coś więcej może na ten temat?

Tak, z takich ciekawych projektów, które analizujemy to czę-
ściowe zaopatrywanie naszych zasobów energią słoneczną. 
Prowadzimy rozmowy na temat wynajmu dachów naszych bu-
dynków na potrzeby farm fotowoltaicznych. W zamian za to 
operator paneli będzie zaopatrywał nasze budynki w energię 
elektryczną, i utrzymywał w dobrym stanie technicznym da-
chy. Spróbujemy też obniżyć koszty energii na budynku sie-
dziby Spółdzielni. Wysłaliśmy już zapytania ofertowe na  pro-
jekt instalacji fotowoltaicznej zasilającej siedzibę na ul. Gra-
nicznej. Żałuję tylko że spółdzielnia, po raz kolejny już nie ma 
wsparcia państwa. Przypomnę też że nasza spółdzielnia od 
początku roku płaci o 60% więcej za energię, i nie dostała tej 
sławnej medialnie bonifikaty za prąd. Płacimy drożej, więc 
i fotowoltaika zaczyna się opłacać. 

 

A ze spraw nieprzytłaczających? 

Doszło też ostatnio do spalenia ostatniego piętra 

Tak, spaliło się 11 piętro jednego z bloków na Osiedlu VI. Tra-
gedia, nie tylko w wymiarze materialnym, ale także i ludzkim, 
zginął bowiem człowiek. Prawdopodobny podpalacz, osoba 
która na tym piętrze koczowała. Proszę zatem mieszkańców, 
gdy tylko na ich klatkach schodowych pojawią się osoby bez-
domne, koczujące, zgłaszajcie to do Straży Miejskiej czy Poli-
cji. Jastrzębie-Zdrój ma możliwości dać tym osobom kąt do 
spania czy jedzenie. Zamykajcie Państwo też drzwi, nie zo-
stawiajcie ich uchylonych, nie otwierajcie osobom których nie 
znacie. Naprawdę, bezdomni w naszym mieście mają możli-
wość funkcjonowania. Nie muszą spać na klatkach schodo-
wych w GSM. 

 

Niestety tak. Spróbujemy zatem na najbliższych spotkaniach 
remontowych dokładniej tłumaczyć pewne aspekty prac, a ja 
z tego miejsca apeluję o aktywniejszy udział mieszkańców we 
wspomnianych zebraniach. Staramy je robić na osiedlach, 
których plany dotyczą. Naprawdę warto poświęcić godzinę 
czasu i przyjść. Lepsze to niż potem się rozczarować gdy już 
niewiele da się poprawić. 

Działo się coś ciekawego? 

Czyli zawaliła komunikacja międzyludzka? 

 

 

 mieszkań, czy też właśnie miejsc gdzie lokatorzy przebywają, 
np. balkonów. Druga sprawa, która wyszła przy okazji prac 
nad wspomnianymi balkonami, to taka, że zbyt mało osób 
przychodzi na spotkania gdzie prezentujemy plany remonto-
we. Bo w tym przypadku na spotkania, gdzie można byłoby coś 
uzgodnić bez ponoszenia dodatkowych kosztów przyszły 
2 osoby, a dopiero gdy zaczęliśmy już inwestycję (podpisane 
umowy, zatwierdzone projekty, itp.) w siedzibie spółdzielni po-
jawiło się kilkanaście osób. 

do sejmu. Czy ma Pan w tej sprawie przemyślenia?

 

 

 

bardziej o to, na co Pan, jako przedstawiciel Zarządu 
GSM, liczy w związku ze zbliżającymi wyborami.

 

kilku komitetów, jest to oznaka że zbliżają się wybory 

 

 

 

Faktycznie, trudna sprawa. 

 

 Jak skończyła się sprawa bonifikaty, 

Walne dało nam zielone światło na zaciągnięcie pożyczki, tak 
aby zapłacić opłatę za przekształcenie z bonifikatą 60-cio pro-
centową jaką dało nam miasto. My jednak, po dokładnym 
przeliczeniu przez służby ekonomiczne postanowiliśmy za-
płacić żądane przez Urząd Miasta kwoty z własnych środków, 
tak aby nie brać pożyczki. Po prostu wybraliśmy wariant naj-
tańszy. 

 
Od razu pragnę zaznaczyć, że wszystkie komitety czy to PiS, 
czy KO, czy PSL, płacą dokładnie takie same kwoty za wyna-
jem powierzchni reklamowych. Zresztą takie same kwoty pła-
cą też lokalni przedsiębiorcy za tego typu usługi. 

 

którą miasto miało udzielić GSM, 

Czy państwo wspiera GSM w zakresie innych projektów? 

Na dzień dzisiejszy korzystamy ze środków pomocowych na 
realizację termomodernizacji. Czekamy też na to co zapropo-
nuje ekipa rządząca w zakresie programu „Dostępność +” 
Mówi się bowiem, że być może będzie można w ramach tego 
projektu montować windy w budynkach 5 kondygnacyjnych, a 

rząd będzie w jakiś sposób do tego dopłacał. Ale tu nie ma 
jeszcze konkretów. Wolę zatem studzić emocje. Pożyjemy, 
zobaczymy. 

No to są sprawy natury organizacyjnej. Mi chodzi 

z użytkowania wieczystego na własność?
w związku z przekształceniem gruntów 

Na naszych pawilonach pojawiły się banery wyborcze 

Liczę że ekipa, która weźmie po wyborach władzę, zacznie 
wreszcie myśleć o spółdzielniach jak o podmiotach, które 
wspierają rząd w zapewnianiu obywatelom możliwości god-
nego mieszkania. Na dziś bowiem mam wrażenie ze spół-
dzielnie są traktowane jak dojna krowa, którą należy maksy-
malnie opodatkować, czy podnosić wszelkie możliwe opłaty. 
Przykładem są dodatkowe podatki, czy też opłata za energię.

Czyli która partia według Pana jest dla spółdzielni najlepsza? 

Panie redaktorze, to nie materiał wyborczy komitetu. W każ-
dej partii, która startuje w najbliższych wyborach, są ludzie 
mądrzy, mniej mądrzy, czy wręcz głupi. Są uczciwi, lub nie. Są 
dobrzy, ale i podli. Jak to w każdym środowisku. Moim marze-
niem byłoby, żeby do sejmu dostali się mądrzy, uczciwi i do-
brzy. Ale to sfera marzeń. 

Jak Pan widzi rok 2020 w Spółdzielni?
 
Jestem szczerze zaniepokojony obietnicami, które składają 
partie w ferworze walki wyborczej. Myślę że wybory wygra 
PiS. Gdy zrealizuje swoje obietnice wyborcze, obciążenia 
kosztowe i podatkowe wszystkich spółdzielni w Polsce spo-
wodują podniesienie znacząco stawek czynszowych. 
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Każdy członek GSM powinien wiedzieć

Nie tylko nowością są osoby do niej wybrane, nowością były 
również zasady zgłaszania kandydatów. Decyzją członków 
GSM obecnie wybieramy przedstawicieli z poszczególnych 
obwodów wyborczych. Kolejna nowość do której będziemy 
musieli się przyzwyczaić to uzupełnianie Rady Nadzorczej 
w corocznych wyborach uzupełniających. Na kolejnym Wal-
nym upłynie kadencja trzech członków Rady i wybierzemy  
w ich miejsce kolejnych kandydatów. To jednak „melodia nie-
dalekiej przyszłości”. 

Teraz należy się Państwu informacja o nowym składzie Rady, 
jako, że nasza gazetka ukazuje  się dopiero teraz, pierwszy raz 
po Walnym Zgromadzeniu GSM.

Pamiętamy, że w czerwcu podjęliśmy wiele ważnych decyzji, 
ale również, a może przede wszystkim dokonaliśmy wyboru 
nowej Rady Nadzorczej.  

Wracamy jeszcze na chwilę do decyzji podjętych na Walnym 
Zgromadzeniu GSM. 

2 Milbrant Joanna Zastępca przew. RN, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Gospodarczej

ul. Graniczna 1 w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 14.00-16.00.

6 Gawliczek Kazimierz Członek Komisji Rewizyjnej

3 Ciemniewska Gabriela   Sekretarz RN, Członek Komisji Gospodarczej

1 Lepczyński Bolesław Przewodniczący RN, Członek Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Gospodarczej

4 Staszków Zbigniew Przew. Komisji Rewizyjnej   

9 Śnietka Ryszard Członek Komisji Gospodarczej

Rada Nadzorcza informuje, że członkowie Rady pełnić będą dyżury w budynku Zarządu pok. nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju 

5 Kotuła Tadeusz Przew. Komisji Gospodarczej

Lp. Nazwisko i imię Funkcja

7 Próchnicki Jacek Członek RN
8 Stankiewicz Iwona Członek Komisji Rewizyjnej

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU:

Pamiętacie najazd 
„Hordy Hunów” w GSM?

Efekt?:

– nowelizacja Statutu GSM odrzucona głosami pełnomoc-
ników Matusiaka. Burdy, chamstwo, wyzwiska, groźby i  co 
tylko jeszcze można sobie makabrycznego wyobrazić.

– członkowie GSM (w większości), Zarząd i pracownicy GSM

Styczeń 2018r. Walne Zgromadzenie GSM w sprawie noweli-
zacji Statutu. Obsada „aktorska”:

– A.Matusiak i jego „wiecznie żywa Grupa Inicjatywna”.

(...)

– członkowie GSM ( w mniejszości) Zarząd i pracownicy 
Spółdzielni

– CZŁONKOWIE GSM w roli głównej, pełnomocnicy nie de-
cydują o spółdzielni, przyjęta nowelizacja Statutu GSM. 
Nie ma już zadymiarzy, nie ma wyzwisk, nie ma gróźb. Je-
den incydent na zebraniu Jasna-Krakowska. Bandzior za-
atakował pracowników ochrony (co  śmieszniejsze, zgłosił 
to jako fakt pobicia przez pracowników i nadzór nad jego 
„cierpieniem” wzięła Prokuratura Krajowa - PARANOJA 
wynikająca z partyjnego kolesiostwa posła z wicemini-
strem wiemy o których chodzi).

– Horda Hunów (pełnomocnicy) w większości związkowcy 
„S” z kopalni Borynia

Kwiecień 2018r. Walne Zgromadzenie GSM w sprawie nowe-
lizacji Statutu. Obsada aktorska:

– Zgromadzenia GSM

Efekt?

WIDAĆ RÓŻNICĘ?!?! Widać gołym okiem.

Potem przygotowanie dokumentów do zmian Statutu w KRS. 
W tym czasie oczywiście Matusiak, Kinasiewicz i Hupka kie-
rują sprawę nowelizacji na drogę sądową. Przy okazji używają 
nieformalnych kontaktów w jedynej słusznej linii politycznej, 
powodują naciski i KRS nie rejestruje GSM zmiany dotyczącej 
rejestracji pełnomocników przed rozpoczęciem pierwszego 
dnia Walnego Zgromadzenia GSM. 

Oczywiście Zarząd Spółdzielni odwołuje się od tej decyzji 
i trwa postępowanie sądowe. Tym bardziej to dziwne, że inna 
lokalna spółdzielnia wprowadziła dokładnie ten sam zapis 
w swoim Statucie i ten sam KRS, bez żadnego oporu, sprze-
ciwu i wątpliwości rejestruje zapis o konieczności rejestracji 
pełnomocnictw. Tak traktuje się takie same podmioty, jeden 
może drugi nie, bo nie jest zgodny, spolegliwy i przeciwstawił 
się partii  władzy. 

– ochrona Walnego na wniosek członków GSM
– Matusiak i resztki jego „wiecznie żywej Grupy inicjatywnej”

– rejestracja pełnomocnictw przed rozpoczęciem Walnego

– Horda Hunów nieobecna

Pochyla się nad tą tematyką w innej sprawie sądowej Sąd 
Okręgowy w Rybniku. Zapada w tej sprawie wyrok, a najcie-
kawsze jest uzasadnienie wyroku. Zacytuję je w części.

„ Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Co więcej w głosowaniu nad przedmiotową Uchwałą brały 
udział osoby nieuprawnione do głosowania, reprezentujące 
m.in. związki zawodowe, kluby sportowe i niebędące człon-
kami Spółdzielni. Osoby te przedstawiły się jako pełnomoc-
nicy członków Spółdzielni, jednak ich umocowanie budziło 
wątpliwości uczestników Zgromadzenia co do autentyczności 
umocowania. Osoby te nie były znane pozostałym członkom 
Zgromadzenia. Część z nich pełnomocnictwa wypisywała sa-
modzielnie, tuż przed wejściem na Zgromadzenie. W trakcie 
Zgromadzenia w dniu 23.stycznia 2018r. doszło nawet do 
sytuacji,w której jeden z członków Spółdzielni oświadczył 
w trakcie Zgromadzenia, iż nie udzielał pełnomocnictwa oso-
bie głosującej w jego imieniu oraz że osoba ta nie realizuje je-
go woli, zaś jego podpis na pełnomocnictwie został podro-
biony. Z kolei inni członkowie Spółdzielni m.in. Stanisław W., 

będący pracownikiem KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju, 
zostali wezwani przez Andrzeja Matusiaka do wypisania peł-
nomocnictw in blanco w okresie poprzedzającym ww. Zgro-
madzenie. Pełnomocnictwa in blanco były zbierane przez An-
drzeja Matusiaka i inne wyznaczone przez niego osoby. Na-
stępnie Andrzej Matusiak sam decydował o wyborze pełno-
mocników dla tych mocodawców. Andrzej Matusiak prze-
kazywał również pełnomocnictwa in blanco do podpisu w klu-
bie szachowym, w którym jest działaczem. Osoby niebędące 
członkami Spółdzielni, które pojawiły się na Walnym Zgroma-
dzeniu w dniu 23. stycznia 2018r. Zostały zachęcone do 
udziału w nim przez Andrzeja Matusiaka. 
(...)
Pełnomocnicy w sposób celowy zakłócali przebieg Zgroma-
dzenia, aby wywrzeć wpływ na wynik głosowania – uniemo-
żliwić przegłosowanie przedmiotowej Uchwały wprowadza-
jącej zmiany w Statucie Spółdzielni.

Ostatecznie, na skutek licznych uwag ze strony członków 
Spółdzielni, doszło do ponownego zwołania Walnego Zgroma-
dzenia w kwietniu 2018r. podczas którego przegłosowano 
Uchwałę nr 1/2018 w przedmiocie zmiany Statutu Spół-
dzielni”. 

Pół strony uzasadnienia, 5 razy Andrzej Matusiak jako główny 
aktor w spektaklu pod nazwą „łamanie prawa”. Mało? 

Na koniec najważniejsza informacja.

WYROK JEST PRAWOMOCNY!!!

Złożone przez Zarząd GSM odwołanie od decyzji KRS w Gli-
wicach przyniosło skutek. W Statucie GSM zgodnie z wolą 
Zgromadzenia Członków GSM została uznana za zgodną  
prawem zmiana do Statutu nakładająca obowiązek rejestra-
cji pełnomocnictw najpóźniej na jeden dzień przed pierwszą 
częścią Walnego Zgromadzenia Członków GSM. 

D.Janicki
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Trudny i cuchnący temat

ŚMIECI!
Można go rozwiązać, 
tylko trzeba chcieć



Aby przekonać się czy tak drastyczny wzrost miesięcznej 
opłaty dotknie nas – mieszkańców danej nieruchomości,  wy-
starczy sprawdzić, co znajduje się w naszych osiedlowych 
pojemnikach na odpady zmieszane.

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do 
zbierania odpadów komunalnych. Jeżeli część mieszkańców 
nie będzie oddzielać surowców od odpadów, które nie nadają 
się do powtórnego przetworzenia i nie będzie ich umieszczać 
w odpowiednich pojemnikach, wówczas dla wszystkich 
mieszkańców nieruchomości zostanie naliczona opłata wed-
ług wyższej stawki. 

Obecnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi od osoby zamieszkującej na terenie naszego miasta 
wynosi 12,00 zł na miesiąc. Jeśli jednak odpady zbierane są 
bez segregacji, to za każdy miesiąc trzeba zapłacić już 20,00 zł 
od mieszkańca.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach z 2019 roku przewiduje nawet czterokrotny wzrost staw-
ki podstawowej w przypadku braku segregacji, co oznacza, że 
koszt miesięcznej opłaty dla jednego mieszkańca może sięg-
nąć 48,00 zł. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli firma od-
bierająca odpady zgłosi brak właściwej segregacji na nieru-
chomości, decyzja o podniesieniu stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi jest wystawiana dla całej 
nieruchomości. Im większa skala nieprawidłowości, tym 
większe prawdopodobieństwo, że takie zgłoszenia wpłyną do 

Urzędu Miasta. Aby zapobiec takim sytuacjom zacznijmy se-
gregować odpady w sposób prawidłowy i rzetelny, dając pro-
duktom szansę na drugie życie. 

W ostatnim czasie na jednym z jastrzębskich osiedli zostały 
przeprowadzone badania zawartości pojemników przezna-
czonych do zbierania odpadów zmieszanych. Po wysypaniu 
i przesortowaniu odpadów zebranych przez mieszkańców 
stwierdzono, że aż 47% odpadów znajdujących się w pojemni-
kach na odpady zmieszane to odpady, które winny zostać ze-
brane w sposób selektywny.

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi w gminach, które za-
warły nowe umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych (Godów – 18zł, Wodzisław Śląski – 26,10 zł, Ru-
da Śląska 21,70 zł). Kolejne postępowanie przetargowe na od-
biór i zagospodarowanie odpadów z terenu naszego miasta 
przyniesie zapewne i dla nas zdecydowany wzrost stawek 
i tym dotkliwsze opłaty za brak segregacji.
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CZY MIASTO OSIĄGNIE WYMAGANY POZIOM RECYKLINGU 
ZA 2019 ROK I UNIKNIE KAR FINANSOWYCH?

Opłata za gospodarowanie odpadami
może wzrosnąć nawet 4-krotnie!

2. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zgodnie z przepisami prawa gminy w poszczególnych latach muszą osiągać coraz wyższe po-
ziomy recyklingu takich odpadów jak:

1. Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło

Co to jest poziom recyklingu?

Poziomy liczy się wg wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska.  

To liczba, która oznacza, jaki procent z wszystkich odpadów komunalnych odebranych od 
mieszkańców został  odzyskany na instalacjach i ponownie wykorzystany – innymi słowy – nie 
trafił na wysypisko odpadów. 

Co się stanie, jeśli gmina nie osiągnie wyznaczonego poziomu recyklingu za dany rok?

Gmina, która nie osiągnie wymaganego poziomu recyklingu, będzie zmuszona płacić kary 
finansowe, które są tym większe, im większa jest różnica pomiędzy osiągniętym poziomem 
recyklingu a tym, który wynika z przepisów prawa.
 
Jakie poziomy recyklingu osiągnęło nasze miasto?

Jeżeli chodzi o recykling odpadów budowlano rozbiórkowych wyniki są dobre (rys. 1). Przywo-
żone przez mieszkańców do punktu PSZOK przy ul. Norwida 34 odpady poremontowe są 
w większości posegregowane (np. osobno gruz, osobno panele, osobno styropian, tapety czy 
papa), dzięki czemu nie są zanieczyszczone i mogą być przekazywanie do konkretnych instala-
cji  zajmujących się ich odzyskiem.

 

W roku 2019 zobowiązani jesteśmy osiągnąć już 40% a w roku 2020 aż 50%. 

3. Odpowiedzialność za odpady jest solidarna a to oznacza, że wszyscy mieszkańcy nierucho-
mości odpowiadają za to czy obowiązek segregacji jest realizowany. Każdy mieszkaniec nieru-
chomości odpowiada za to, co znajduje się we wspólnym pojemniku na odpady. 

 Rys. 1

1. Bez właściwej segregacji odpadów i zaangażowania wszystkich mieszkańców istnieje wiel-
kie ryzyko, że nie osiągniemy jako gmina wymaganych poziomów i będziemy płacić kary finan-
sowe, co przełoży się z kolei na wysokość miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

WNIOSKI:

Szeroka informacja na temat tego jak segregować odpady komunalne znajduje się na stronie 
miasta www.jastrzebie.pl w zakładce Ekologia / Gospodarka odpadami. 

W roku 2018 nasze miasto osiągnęło 37% poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucz-
nych przy wymaganym 30%. Tak wysoki wynik uzyskano dzięki dodatkowemu uwzględnieniu 
odpadów zebranych przez skupy surowców wtórnych.

Mniej optymistycznie wyglądają dane dla papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (rys.2).

 Rys.2

2. Prawie 70% ogółu mieszkańców Jastrzębia - Zdroju zamieszkuje w zabudowie wielolokalo-
wej, a więc w 70 % to od tej grupy zależy czy uda się osiągnąć wymagane prawem poziomy recy-
klingu i uniknąć dotkliwych kar. 

4. Segregacja odpadów jest obowiązkiem a nie kwestią wyboru.  
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Wybory do Sejmu i Senatu 
13 X 2019

IDŹ NA WYBORY - głosuj mądrze, nie daj się kupić za swoje pieniądze
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Bezpiecznie, ekonomicznie i „z głową”
Wkraczamy w sezon jesienno-zimowy. Niesie on ze sobą inne nawyki i myślenie. Musimy dbać zarówno o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych, ale również musimy myśleć 
ekonomicznie. Niebezpieczeństwo to tlenek węgla, „cichy zabójca”. Ekonomia to wykorzystanie w odpowiedni sposób ciepła z kaloryferów. Natomiast „z głową” 
to myślenie o tym, że ani nadmiar ani niedobór nie są dobrym zjawiskiem i nie wszystko to jest „wina GSM”. Często sami popełniamy kardynalne błędy dlatego zawsze zacznijmy od 
siebie, czy dobrze postąpiliśmy. Dobre zasady, dobre postępowanie to większe bezpieczeństwo nasze i naszych sąsiadów, ale również bardziej rozumne wykorzystanie tego co 
mamy z dbałością o ekonomię, czyli Wasze pieniądze. Wszystko o czym napisałem wymaga jednak pewnej wiedzy, którą przygotował dla Państwa Marcin Motyka, osoba 
odpowiedzialna w GSM za pion instalatorski i brygady wykonujące te działania na rzecz mieszkańców. Zacznijmy od bezpieczeństwa. 

Tlenek węgla, „cichy zabójca”

Przyczyny zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach 
przedstawiają się następująco :

- zbyt szczelnych, zamkniętych okien

3) urządzenia gazowe zainstalowane niezgodnie z obo-
wiązującymi przepisami (samowolne przeróbki instala-
cji gazowych bez zgody Spółdzielni).

1)  brak dopływu powietrza zewnętrznego, niezbęd-
nego do zupełnego spalenia gazu i do zapewnienia od-
pływu spalin wynikających z:

 Brak niezbędnej ilości tlenu powoduje powstanie 
tlenku węgla, brak dopływu powietrza zewnętrznego 
uniemożliwia także odpływ spalin, które rozchodzą się 
po mieszkaniu .

 Szczelność instalacji gazowej jest oczywistym wa-
runkiem bezpieczeństwa użytkowania gazu. Jego mie-
szanina z powietrzem grozi wybuchem . Mniej oczywiste 
dla lokatorów jest zagrożenie jakie niesie za sobą tlenek 
węgla (CO ). W Polsce każdego roku z tego powodu 
umiera około 100 osób . 
 Podstawową przyczyną zatruć tlenkiem węgla 
w mieszkaniach jest niedostateczny dopływ powietrza 
zewnętrznego do przyborów gazowych, w których od-
bywa się proces spalania gazu.

- zasłonięte kratki w drzwiach do łazienki
- zasłanianie kratek wentylacyjnych w łazience
2) stary zużyty i źle wyregulowany piecyk gazowy (wy-
kazują to coroczne kontrole instalacji i odbiorników ga-
zowych wykonywane przez gazowników) 

 Wymieniając przyczyny zatruć nie można zapomnieć 
o jeszcze jednej może najważniejszej. Chodzi tu o długo-
trwałą kąpiel kładąc szczególny nacisk na kąpiel pod 
prysznicem . Podczas takiej kąpieli piecyk gazowy pra-
cuje cały czas, non-stop potrzebuje tlenu do właściwego 
spalenia gazu. Jeśli podczas takiego ciągłego zapotrze-
bowania na tlen pozamykamy okna to w ciągu kilkunastu 
sekund na łazienkę z piecyka gazowego zacznie się wyd-
obywać tlenek węgla, którego stężenie może w kilka 
minut doprowadzić do utraty przytomności, a nawet 
zgonu.  
 Dopływ powietrza zewnętrznego – ale ile tego po-
wietrza należy dostarczyć do mieszkania , otóż można to 
wyliczyć.
 Zakładamy zużycie gazu w piecyku gazowym ok. 
3m /h , do spalenia 1m3 gazu potrzeba 10m  powietrza.  ³ ³
Przyjmuje się również tzw. współczynnik nadmiaru po-
wietrza, który wynosi od 1,2-1,5 . Wynika z tego , że do 
prawidłowego funkcjonowania piecyka gazowego pod-
czas jego pracy należy doprowadzić od 36 do 45 m /h ³
powietrza zewnętrznego (jest to ok. 2,0 m /h powietrza ³
na 1 kW mocy zainstalowanego piecyka ) .
 Podobnie sprawa się ma z kuchenką gazową , łączna 
moc wszystkich palników razem z piekarnikiem wynosi 
ok. 11,5 kW, więc maksymalne zapotrzebowanie po-
wietrza przez kuchenkę gazową podczas jej pracy wy-
nosi 23 m /h .³

otrzymujemy 150 m³/h powietrza dla całego mieszka-
nia, trzeba zauważyć że wymagania zostały ustalone 
w taki sposób , iż pomiary należy wykonywać przy uchy-
lonych oknach . Nie miejmy więc pretensji do służb tech-
nicznych wykonujących pomiary  ,że proszą nas o uchy-
lenie okna, ponieważ takie właśnie pomiary są wiary-
godne i zgodne z przepisami. Za dopływ powietrza do 
mieszkania odpowiada lokator .

w zakresie wymagań normy :
Podane wyżej wartości mieszczą się 

70 m3/h – kuchnia, 50 m3/h – łazienka, 30 m3/h – wc

Kolejny problem to właściwa obsługa grzejników i ich 
eksploatacja. Jakie rady? Przedstawiamy.

 Używaj zasłon do okien, bo one również izolują po-
mieszczenie (szczególnie wskazane w nocy), ale nie za-
słaniaj nimi grzejnika. Unikaj też wieszania mokrych rze-
czy na grzejnikach. Możesz używać ekranów izolacyj-
nych pokrytych folią umieszczanych za grzejnikami, któ-
re zmniejszając straty polepszają jednocześnie wydaj-
ność grzejnika.

 Nie przesadzaj z obniżaniem temperatury, bo może 
się to okazać oszczędnością pozorną. Zbyt niska tem-
peratura może doprowadzić do zawilgocenia pomiesz-
czeń i problemów z zagrzybieniem ścian - szczególnie, 
jeżeli wilgotność w twoim mieszkaniu jest podwyższona 
(na przykład na skutek dużej ilości kwiatów, akwarium 
itp.). Poza tym nasi sąsiedzi, chcąc utrzymać u siebie od-
powiedni komfort cieplny, będą zmuszeni do większego 
zużycia ciepła, co wpłynie na podwyższenie kosztów 
ogrzewania budynku, w którym i ty mieszkasz.

 Grzejniki nie powinny być zasłonięte żadnymi me-
blami ani sprzętami. Jeżeli nie można inaczej, to należy 
grzejnik odsłonić, przynajmniej w części pozostawiając 
odległość min. 10-20 cm pomiędzy nim a meblem.

 Zmniejszaj do minimum otwarte powierzchnie wody 
w domu, a więc np. unikaj gotowania potraw bez przy-
krycia. Pamiętaj, aby ścierać do sucha umyte podłogi i nie 
wieszać mokrego prania na grzejniku. Jeśli powietrze 
jest zbyt suche można używać nawilżaczy, jednak należy 
wiedzieć, że optymalna wilgotność powietrza przy temp. 
w pomieszczeniach około 20 st. C to 40-50 proc.

 Jak oszczędzać energię cieplną w mieszkaniu?

 Na koniec jeszcze taki apel: Spółdzielnia ze swojej 
strony robi wszystko, aby zadbać o bezpieczeństwo lo-
katorów , zatroszczmy się także sami o życie swoje i swo-
ich rodzin , zadbajmy o swoje bezpieczeństwo (uchylaj-
my okna podczas kąpieli , naprawmy stare nie wyregulo-
wane piecyki gazowe ), pamiętajcie drodzy lokatorzy: 
ŻYCIE MAMY TYLKO JEDNO...

 Temperatura komfortu cieplnego w pomieszczeniu 
to 18-21 st.C. Optymalna temperatura w sypialni może 
być niższa - w zależności od indywidualnych upodobań 
jest to 16-18oC. Naprawdę nie ma potrzeby utrzymy-
wać wyższej temperatury. Przekonaj się o tym na wła-
snej skórze i spróbuj samodzielnie ustalić temperaturę 
najlepszą dla Ciebie. Zakręcaj zawory termostatyczne 
podczas wietrzenia pomieszczeń czy nieobecności w do-
mu, a także obniżaj temperaturę w rzadko używanych 
pomieszczeniach i w nocy. Obniżenie temperatury 
o 1 st. C daje ok. 5 proc. oszczędności ciepła.

4. UŻYWAJ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

1. NIE ZASŁANIAJ GRZEJNIKÓW

2. WIETRZ MIESZKANIE KRÓTKO, A INTENSYWNIE

5. NIE WYCHŁADZAJ POMIESZCZEŃ

 Unikaj długotrwałego wietrzenia mieszkań. Nie zo-
stawiaj przez parę godzin uchylonych lufcików czy 
otwartych okien. Zimne powietrze powoduje szersze 
otwarcie zaworu termostatycznego, a cieplejsze grzej-
niki ogrzewają intensywniej powietrze, które następnie 
wydostaje się na zewnątrz. Aby przewietrzyć pomiesz-
czenie, zakręć zawór i otwórz okna jak najszerzej, ale tyl-
ko na kilka minut. To wystarczy, aby wymienić powietrze 
w pomieszczeniu, nie oziębiając przy tym ścian, mebli 
i innych sprzętów działających jak akumulatory ciepła. 
Nie wychładzaj mieszkania - ponowne ogrzanie trwa 
długo i powoduje znaczne zużycie energii cieplnej.

3. ZWRÓĆ UWAGĘ NA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

- to że grzejnik jest zimny nie musi być powodem awarii, 
po prostu w pokoju jest odpowiednia temperatura i za-
wór termostatyczny został zamknięty

                                                  

Trzy uwagi na koniec:

- zimno to jest pojęcie względne. Jednemu jest zimno 
przy 18, a drugiemu przy 23 stopniach C. Dlatego prawo 
budowlane podaje jaka temperatura minimalna powin-
na być w danych pomieszczeniach

 Marcin Motyka, Dariusz Janicki

- dzwoniąc na ADM z pretensjami, że jest zimno spraw-
dźmy jaka mamy temperaturę w pomieszczeniach.


