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”Wolnoć
Tomku”

„Krzywe 
zwierciadło”

Nowa strategia 
Informacyjna 
Oczekiwania członków były i są 
związane z posiadaniem prawa do 
swojego lokalu, poczuciem bycia
jego właścicielem, współdecydowania 
o swoim najbliższym otoczeniu. Nie 
zawsze były one w pełni spełniane.   s2

Gospodarka 
remontowa 2016
Nadszedł kolejny rok kiedy to musimy
skupić się nad najważniejszymi 
i najpilniejszymi do wykonania 
robotami konserwacyjno-remont. 
w trosce o bezpieczeństwo i stan 
techniczny naszych zasobów.   s4

„Regulamin użytkowania lokali 
mieszkalnych oraz porządku 
domowego”. Taki tytuł nosi pewna 
niezwykle pasjonująca lektura. Świat, 
jaki jawi się czytelnikom na stronach 
dokumentu, jest bliski ideału.   s5

Od wczesnej wiosny, na naszych 
oczach, w Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej toczy się kolejna 
wojna. Dziwne , że w każdej 
z nich pojawiają się zawsze 
te same osoby...    s7

PRZYJAZNA 
SPÓŁDZIELNIA
s3
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NOWA STRATEGIA 
INFORMACYJNA W GSM

 Ostatnie miesiące to 
nasilenie wojny w Spółdzie-
lni. Staliśmy się ofiarą i ce-
lem kilku lokalnych  działa-
czy, którzy wykorzystując 
dobre imię PiS prowadza 
tutaj swoje bardzo prywat-
ne gierki. Niestety przewo-
dzi im osoba, której udało 
się zdobyć duży potencjał 
zaufania społecznego - rad-
ny miejski, niestety głów-
ny moderator działania ko-
mórki PiS w naszym mieś-
cie, zawieszony członek Ra-
dy Nadzorczej Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Andrzej M.. Jego cel? Jak 
największe wpływy w mieś-
cie dla niego i jego „druży-
ny”. W tym ZAWŁASZCZYĆ 
GSM. Ustawić swoją „druży-
nę” w nowej Radzie Nadzor-
czej i pociągając za sznurki 
z tylnego siedzenia „rządzić 
i dzielić” w Spółdzielni. Po-
dobny „projekt” został już 
zrealizowany w innej ja-
strzębskiej Spółdzielni i nic 
prócz czystek kadrowych 
tam się nie zmieniło. Ale 
„swojaki” mają pracę! Nie 
udał się podobny zamach 
na inną spółdzielnię - JSS 
Społem i szczerze im gratu-
luję, że obronili swoją nieza-
leżność. 
 Wydarzenia te i inne 
doprowadziły do pełnego 
chaosu informacyjnego, 
kompletnego zaciemnienia 
obrazu i wizerunku naszej 
Spółdzielni. Wielu naszych 
członków zastanawia się, 
kto ma rację, dlaczego i o co 
ta wojna? Fakty mieszają się 
z plotkami. Rzeczywiste za-
rzuty z pomówieniami. To 
wszystko spowodowało 
podjęcie decyzji przez Za-
rząd GSM o zmianie strate-
gii informacyjnej Spółdziel-
ni. O przyjęciu strategii opa-
rtej na otwartości i przej-
rzystości. Jednym z pierw-
szych kroków była zmiana 
wydawcy naszego biulety-

nu informacyjnego, ponie-
waż poprzedni „pomylił” 
strony i wydając nasz biu-
letyn w innej publikacji 
szkalował dowolnie nasza 
Spółdzielnię. Czy to rzetel-
ność dziennikarska ? Nie, to 
ROZDWOJENIE JAŹNI . 
Ciekawe, czy chorobowa 
czy tylko finansowa?
    Dlatego też Zarząd po-
stanowił wziąć w swoje ręce 
działalność informacyjną 
i publicystyczną. Stawiać na 
FAKTY i pokazywać FAKTY. 
Jedną z pierwszych (praw-
nie niezbędnych), była de-
cyzja o powołaniu mnie, 
pracownika GSM, na redak-
tora naczelnego biuletynu 
„Nasza Spółdzielnia”, a za-
danie jakie otrzymałem to 
poprawa jakości naszych in-
formacji, ustalenie ich głó-
wnych kierunków, metod 
i narzędzi do przekazywa-
nia mieszkańcom tego co 
dla nich ważne. 
 Podjąłem się tego zada-
nia z dwóch powodów: 
Pierwszy - w dawnych cza-
sach miałem epizody dzien-
nikarskie, łącznie z prowa-
dzeniem czasopism w cha-
rakterze członka redakcji 
jak również redaktora na-
czelnego.Drugi-nie boję się.
Wiem, że natychmiast uru-

chomi się lawina komenta-
rzy pisanych przez anoni-
mowych siewców zamie-
szania a nawet nienawiści, 
którzy będą wypisywali nie-
stworzone bzdury na mój 
temat. Ich prawo, niech so-
bie dają upust nienawiści. 
Mnie to nie wyprowadzi 
z równowagi - znają mnie. 
Nieprzekonanych nie będę 
próbował przekonywać, ich 
problem. Wszystkich in-
nych informuję: Podjąłem 
się tego działania całkowi-
cie bezinteresownie w sen-
sie materialnym. Za prowa-
dzenie działalności infor-
macyjnej, przygotowywa-
nie wydawania biuletynu, 
przygotowywanie informa-
cji prasowych NIE BĘDĘ 
POBIERAŁ ŻADNEGO WY-
NAGRODZENIA.
  Tak więc, nazywam się 
Dariusz Janicki i od dnia dzi-
siejszego pełnię rolę redak-
tora naczelnego „Naszej 
Spółdzielni”. Jednocześnie 
nadal jestem kierownikiem 
Działu Gospodarki Zasoba-
mi Mieszkaniowymi GSM, 
za co otrzymuję wynagro-
dzenie niezmienne od po-
nad dwóch lat. Jakie zmiany 
będą wprowadzone w za-
kresie strategii informacyj-
nej? Określę to jako:

MÓJ PROGRAM
INFORMACYJNY

Koniec władzy polity-1 ki i polityków w infor-
macjach i biuletynach GSM. 
Nie będziemy propagować 
żadnych idei partyjnych, 
jednak równocześnie nie 
damy się partiom obijać 
i znieważać.

Będziemy przekazy-2 wać informacje na te-
maty interesujące naszych 
członków Spółdzielni, wy-
nikające z bezpośrednich 
spotkań z nimi i korespon-
dencji kierowanej na moje 
adresy. Zwróciłem się z pro-
śbą do kierowniczek Admi-
nistracji GSM o przygotowa-
nie skrzynek koresponden-
cji w siedzibach ADM I i II. 
Utworzyłem jednocześnie 
skrzynkę poczty elektro-
nicznej o adresie redaktor@ 
gsmjastrzebie.pl Oczywis-
tym jest, że interesować nas 
będą tylko rzeczowe tema-
ty, nawet te niepodpisane 
z imienia i nazwiska kores-
pondencje. Na bezpodsta-
wne ataki i pomówienia od-
powiadać nie mam zamiaru. 
Co najwyżej mogę się z nich 

pośmiać i skomentować ku 
uciesze bardziej i mniej za-
interesowanych.

Korzystając z uprzej-3 mości redaktora na-
czelnego JasNet-u rozwi-
niemy charakter naszej stra-
tegii informacyjnej. Przesta-
niemy koncentrować się na 
tylko wydawaniu naszego 
własnego biuletynu raz na 
jakiś czas, bardziej istotne 
będzie docieranie z treś-
ciami codziennymi. Taką 
możliwość daje nam JasNet 
i taką możliwość będziemy 
wykorzystywali. Papierowe 
wydanie naszego biuletynu 
(planujemy raz na 2 miesią-
ce) będzie zbiorem wielu 
wcześniej napisanych infor-
macji i opublikowanych na 
Portalu JasNet wraz w czę-
ścią komentarzy przekazy-
wanych przez mieszkań-
ców. Jedynym odstęp -
stwem będzie biuletyn wy-
dawany przed Walnym 
Zgromadzeniem Członków.

Chcemy się zajmować 4 tematyką spółdziel-
czą, a więc  która interesuje 
Was przede wszystkim. 
Chcemy, żeby to przede 
wszystkim była nasza spół-
dzielcza rzeczywistość, na-

sze codzienne sprawy, cie-
kawe pomysły. Im więcej 
pomysłów Wy nam podsu-
niecie tym ciekawsze będą 
informacje i komentarze. 
Życie z pewnością podsu-
nie wiele ciekawych tema-
tów.

Materiały nasze bę-5 dziemy publikować 
w specjalnie utworzonej 
przez JasNet zakładce „Z ży-
cia GSM”. Ciekawsze mate-
riały będą publikowane 
również na głównych stro-
nach portalu i gazety  Jas-
Net. Wiemy, że JasNet do-
ciera do wielu osób i zamie-
rzamy to wykorzystać.

Nie zamierzamy mó-6 wić tylko w jedną stro-
nę. Zachęcamy również 
Was do dyskusji, do wyraże-
nia opinii i komentarzy. Bę-
dziemy do tych treściwych 
odnosić się z pełna powagą 
i odpowiadać na nie choć 
pewnie na wszystkie się nie 
da. Nie będziemy w żaden 
sposób wpływali na chara-
kter komentarzy pod mate-
riałami. Moim zadaniem 
będzie ustosunkowanie się 
do komentarzy, co będę 
robił z imienia i nazwiska, 
często odpowiadając po za-
sięgnięciu informacji z dzia-
łów GSM.

Będziemy promowali 7 i wspierali ciekawe ini-
cjatywy mieszkańców, Za-
rządów Osiedli, innych stru-
ktur , stowarzyszeń, instytu-
cji lokalnych i ogólnopol-
skich w których mogą ucze-
stniczyć mieszkańcy naszej 
GSM.

 Naszym znakiem ma 
być otwartość i dostępność
 Zapraszam do kontaktu 
wszystkich zainteresowa-
nych.                    

Dariusz Janicki

   Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa to bardzo specyficzne miejsce w jastrzębskim krajobrazie. 
Chociaż może bardziej odpowiednim słowem byłoby „organizacja”, bo przecież GSM to wspólnota, 
organizacja jej członków, po to by razem znaleźć swoje miejsce na ziemi i razem je zamieszkiwać. 
Oczekiwania członków były i są związane z posiadaniem prawa swojego do lokalu, poczuciem bycia 
jego właścicielem, współdecydowania o swoim najbliższym otoczeniu. Nie zawsze te oczekiwania 
były w pełni spełniane. Niektórzy są niezadowoleni z obecnej sytuacji i winę przypisują władzom 
Spółdzielni. Czasem słusznie ale tez i nie zawsze. Czasem wynika to z ich uprzedzenia i charakterów, 
zbyt roszczeniowej postawy. Wykorzystują to określone osoby i z określonych powodów. Z własnego 
interesu, grupy wpływów ale i też przedstawiciele partii i ugrupowań politycznych w mieście . 
   Czy to jest dobre? Wątpię. Czy normalne? Tym bardziej mam wątpliwości. Czy służy wszystkim 
mieszkańcom? Nie sądzę. Choć wiem, że jątrzące słowa padały na podatny grunt wielu z naszych 
członków.

GSMTwoja         Spółdzielnia
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 Ostatnio głośno zrobiło się o Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. I to niestety z nie naj-
lepszej strony. Informacje te dotyczyły „spół-
dzielczej” wojny na górze. Pojawiały się zarzu-
ty, pomówienia, ataki personalne. Ale czy Spół-
dzielnia to wyłącznie pole bitwy, w której rzą-
dzą partykularne interesy i podejmowane są 
próby zawłaszczenia wspólnego dobra? Oczy-
wiście, że nie. GSM to przede wszystkim jej 
członkowie, którzy chcą w najlepszy sposób 
korzystać z jej wspólnych zasobów. Ta wojna 
na górze uświadomiła nam, zarządzającym, jak 
wielkim dobrem jest Spółdzielnia i jak bardzo 
trzeba się starać o jej utrzymanie, rozwój i za-
dowolenie członków. Bo przecież czasy się 
zmieniają. Pojawiają się nowe potrzeby, wy-
zwania, którym trzeba umieć sprostać.

 Co prawda należy dać stanowczy odpór róż-
nego rodzaju awanturnikom, ale przecież to 
zwykła praca, ciekawe pomysły i ich realizacja 
stanowią podstawę istnienia i rozwoju tej in-
stytucji. Bo też i mamy czym się pochwalić. Ci, 
którzy patrzą realnie widzą przecież odremon-
towane i ocieplone budynki, bez azbestu, licz-
ne nowoczesne place zabaw, nowe parkingi, 
instalacje gazowe, elektryczne. Jako społecz-
ność nie mamy się czego wstydzić. To były na-
sze projekty , zatwierdzone przez decyzje Wal-
nego, czyli przez naszych członków, realizowa-
ne etapami zgodnie z realiami panującymi na 
rynku. Dzięki ich terminowym wpłatom, może-
my pokrywać zaciągnięte zobowiązania i je-
steśmy w ostatnim roku spłacania pierwszego 
etapu termomodernizacji GSM. W 2017 roku 
chcemy przystąpić do kolejnego etapu, dzięki 
premiom termomodernizacyjnym uzyskanym 
ze środków WFOŚ. To nie jedyne zadanie, ma-
my ich wiele do zrealizowania. Oczywiście nasi 
przeciwnicy twierdzą, że to nic lub przynaj-
mniej za mało.

 Przełom roku to zazwyczaj okres podsumo-
wań, ale też planów, zamierzeń i zobowiązań. 
Także w ramach zarządu rozważamy, żywo dy-
skutujemy, w jakim kierunku Spółdzielnia ma 
podążać. Łączy ona przecież tysiące ludzi, nie-
małe pieniądze i zarządzanie tym wszystkim to 
nie przysłowiowa bułka z masłem. A cel jest je-
den – dążenie, aby mieszkańcy mieli zapew-
nione bezpieczne korzystanie z lokalu w dob-
rym stanie i w przyzwoitych warunkach. Cho-
dzi o to, żeby mogli spokojnie żyć i mieszkać.

 W obecnych czasach samo administrowa-
nie zasobem to za mało. Może potrzebne jest 
nowe spojrzenie na Spółdzielnię, jej organiza-
cję i rozwój? Chcemy, żeby rzeczywiście to 
zwykły, spokojny lokator był głównym pod-
miotem naszych działań. Bo chodzi o to, aby 
nie tylko mieszkał, ale jeszcze, jak mieszkał. 
Przecież każdy wie, że nie wszystko jest bez-
problemowe i w życiu codziennym napotyka-
my na wiele spraw, które mogą je zakłócać 
i czynić uciążliwym. I nie są to tylko potrzeby 
remontowe czy te związane z naprawą drob-
nych usterek, ale dotyczą szeregu innych ele-
mentów, które składają się na normalne życie 
członków GSM. Jest to między innymi przy-
jazne otoczenie, spokój, bezpieczeństwo, czys-
tość i wiele innych czynników. Te wszystkie 
sprawy chcemy rozwiązywać. Zarząd nie powi-
nien ograniczać się tylko do administrowania 
i zarządzania zasobami. Zamierzamy wpływać 
na wszystkie te czynniki, z których złożona jest 
nasza codzienność. Będziemy przyglądać się 
zasadom użytkowania mieszkania w naszych 
zasobach. Poprawiać je w ramach możliwości 
oraz usuwać usterki i niedociągnięcia. Podej-

miemy działania zmierzające do tego, aby mie-
szkańcy czuli się w nich, jak najlepiej, spokojnie 
i bezpiecznie.
 
 Wiemy, że wiele spraw dotyczy wzajemne-
go współżycia lokatorów. Cóż z tego, że po-
sprzątamy klatki schodowe, jeśli za chwilę są 
brudne, że wydamy na remont niemałe pienią-
dze, skoro wkrótce pojawiają się zniszczenia, 
że instalujemy kamery, jeśli nie do końca speł-
niają swoją rolę? Nie może być przecież tak, że 
ktoś żyje kosztem innych, że  że chce domino-
wać i zmuszać wszystkich do tolerowania 
czasami nieodpowiednich zachowań. Chcemy 
mocniej przyjrzeć się różnym aspektom życia 
w naszych zasobach. Tak aby środki i podejmo-
wane działania, były racjonalnie kierowane, że-
by przyniosły pożądany, skuteczny i trwały 
efekt. Mamy już pewne pomysły. Będziemy je 
stosować, przy współpracy ze spółdzielcami. 
Być może będzie to wymagało urealnienia re-
gulaminów, które obowiązują w GSM. Także 
poprzez to chcemy doprowadzić do unormo-
wania współżycia społecznego. Aby było 
zgodne i bezkonfliktowe.

 Jednym z naszych ważniejszych celów jest 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Tak żeby mogli spokojnie korzystać ze swoich 
lokali. Dlatego wykorzystamy wszelkie możli-
wości statutowe i prawne. Uściślimy i nasilimy 
współpracę ze służbami mundurowymi. Po-
wołamy odpowiednie komórki w naszej Spół-
dzielni, które zajmą się tymi sprawami. Miesz-

kańców zachęcamy do tego, aby zwracali się 
do nas ze swoimi problemami. Każdy z nich 
rozpatrzymy z należytą starannością i uwagą. 
Staniemy się rzecznikiem naszych członków 
i będziemy występować w obronie ich intere-
sów. To będzie „nowe otwarcie” w GSM.

 Na czym ma polegać to „nowe otwarcie” 
w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej? Oto 
najważniejsze założenia:

Zmieniajmy wspólnie
oblicze tej Spółdzielni
Na czym miałoby to polegać? Liczymy na Wa-
sze propozycje, to Wy jesteście motorem na-
pędowym naszego działania, to Wy możecie 
proponować co, jak, gdzie i kiedy zrobić. Na-
szym zadaniem jest Wasze propozycje zapro-
jektować pod względem ekonomicznym i te-
chnicznym. Nie na wszystko znajdą się pienią-
dze, bo mamy tyle ile mamy, ale dzięki Waszym 
projektom można zrobić więcej i lepiej.

Unikajmy w naszych
kontaktach napastliwości
Każdą sprawę można i należy próbować roz-
strzygnąć ku zadowoleniu obu stron, jeśli ar-
gumenty trafiają. My postaramy się wsłuchi-

wać w Wasze racje i jednocześnie prosimy 
o wsłuchiwanie się w nasz głos. Wiemy, czym 
dysponujemy i co możemy, a każdy głos zysku-
jący poparcie większości będziemy starali się 
wdrożyć w życie.

Proponujemy Państwu 
spotkania na terenie 
Waszych nieruchomości
Owszem w czwartki spotykamy się z miesz-
kańcami, ale przeważnie są to sprawy dotyczą-
ce pojedynczych osób. Zarząd proponuje spo-
tkania na terenie Waszych nieruchomości i jeśli 
nas zaprosicie do siebie będziemy usatysfak-
cjonowani. Spraw jest przecież wiele. Wasze 
bezpieczeństwo, klatki schodowe, części 
wspólne, nie zawsze dobre stosunki sąsiedz-
kie, wynikające z naszych zaniedbań lub braku 
wiedzy o Waszych bolączkach. Obietnic tam 
nie złożymy, ale każdy problem weźmiemy 
pod uwagę.

Zmieniamy strategię 
informacyjną w naszej 
Spółdzielni. 
O głównych zmianach w tym zakresie poinfor-
mujemy Was wszystkich za pośrednictwem 
prasy w oddzielnym materiale, który ukaże się 
w JasNecie i „Naszej Spółdzielni”.

Zakończmy wszelkie spory 
wynikające z politycznych 
czy też personalnych pobudek
Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i wszystkim nam 
zależy na naszych sprawach. Wszelkie politycz-
ne czy „grupowe interesy” nie mające związku 
z naszymi wspólnymi decyzjami będziemy 
piętnować i im się przeciwstawiać. Ta oferta 
skierowana jest do wszystkich, nawet krytycz-
nie do mnie nastawionych. Wyciągnięta ręka 
nie oznacza jednak, że pokornie przyjmę ab-
surdalne i bezzasadne żądania. Po prostu, 
uważamy, że dzisiaj otwieramy nowy, wyższy 
etap naszej współpracy.

 Zarząd zamierza dążyć do nowej formuły 
Spółdzielni, polegającej na tym, że mieszkanie 
w jej zasobach będzie akceptowalne, a może 
nawet pożądane. A organy GSM otoczą opieką, 
w ramach swoich możliwości, swoich człon-
ków i ich rodziny. Zależy nam na przywróceniu 
zaufania do Spółdzielni i i jej przedstawicieli. 
Chcemy, żeby mieszkańcy mieli poczucie prze-
konania, że z troską pochylamy się nad ich pro-
blemami. A GSM jest przyjazną Spółdzielnią. 
Już teraz dążymy do jak największego zado-
wolenia naszych lokatorów. Jeśli powstał rów 
pomiędzy mieszkańcami a zarządem i organa-
mi spółdzielni, to chcemy go zasypać. Bo tylko 
razem, wspólnie, możemy naprawdę rozwią-
zać niejeden problem. Nie w wojnie przeciwko 
drugiemu, ale właśnie razem.

Gerard Weychert 
Prezes GSM

PRZYJAZNA 
SPÓŁDZIELNIA
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 Nadszedł kolejny rok kiedy to musimy 
skupić się nad najważniejszymi i najpilniejszy-
mi do wykonania robotami konserwacyj-
no-remontowymi w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców i dbałość o stan techniczny na-
szych zasobów.
 Konsekwentnie będziemy realizować wy-
mianę wewnętrznej instalacji gazowej z prze-
niesieniem liczników gazowych na klatki scho-
dowe. Działania te będziemy realizowali w bu-
dynkach przy ul. Pomorskiej 16-28, Śląskiej 8, 
32, Jasnej 82-100, Krakowskiej 14-24, Wrocław-
skiej 39-43, Armii Krajowej 84 oraz w pawilonie 
przy ulicy Mazurskiej. Do prac przystąpimy na-
tychmiast po otrzymaniu projektów od firm 
które wzięły udział w przetargu na projektowa-
nie. Pierwsze prace powinny rozpocząć się na 
początku marca, zakończyć planujemy w osta-
tnim dniu września. Konieczność wykonania 
tych prac związana jest z bardzo dużą awaryj-
nością instalacji gazowej we wskazanych bu-
dynkach . Zgodnie w wcześniejszymi informa-
cjami, przypominamy, że kolejność prac zwią-
zanych z wymianą instalacji gazowej jest okre-
ślana stanem tej instalacji i ilością awarii. Bu-
dynki o największej ilości awarii są remonto-
wane w pierwszej kolejności.  Z grupy robót in-
stalacyjnych znalazła się także wymiana pio-
nów łazienkowych centralnego ogrzewania 
z montażem grzejników tzw. „suszarek”. Re-
monty wykonamy na budynkach; Katowicka 
15-33, Opolska 10,20-24, Jasna 32. Uwarun-
kowania prac to również projekty wykonaw-
cze, tak jak w przypadku instalacji gazowych . 
Terminy marzec-wrzesień.    
 Tu należy zaznaczyć, że obie instalacje 
wykonywane są metodą zaciskową, która jest 
mniej inwazyjna i bezpieczna ze względu na 
nieużywanie otwartego ognia.  
    W grupie robót elektrycznych do wyko-
nania wytypowano kolejne budynki ( Szeroka 
12, 13, 14, 18, 19, Jasna 82, Śląska 21-25, 65-
71) gdzie zostanie zamontowane oświetlenie 
z czujnikiem ruchu, co pozwala w znacznym 

stopniu obniżyć zużycie energii elektrycznej. 
Wykonany zostanie remont instalacji odgro-
mowej  w następujących budynkach: Pomor-
ska 32, Śląska 14, Marusarzówny 7-11,13-17, 
20-24, oraz w pawilonach Mazurska 2, Pomor-
ska 32. Będą również prowadzone inne prace 
elektryczne jak wymiana rozdzielnic głów-
nych (Katowicka 20-22, Śląska 21-25, 65-71). 
Za-danie jest realizowane od stycznia, aż do 

grudnia zgodnie z przyjętymi harmonograma-
mi.
    W kategorii robót ogólnobudowlanych 
znalazły się prace malarskie na klatkach scho-
dowych po remoncie instalacji elektrycznej 
i gazowej (Jasna 82-100, Marusarzówny 13-17, 
Śląska 73-79, Krakowska 5-15, Armii Krajowej 
86, 84BC), a także remonty parterów klatek 
schodowych (Jasna 82-100, 42-60, Marusa-

rzówny 2-6, Śląska73-79, Krakowska 5-15, Kur-
piowska6). Będą wykonywane, lub już są w tra-
kcie realizacji , inne drobne remonty jak malo-
wanie piwnic. W tak zwanych robotach zewnę-
trznych największy udział mają remonty chod-
ników i parkingów. Wykonany zostanie także 
nowy parking przy ulicy Katowickiej. Ww. ro-
boty dotyczą budynków mieszkalnych. Nie za-
pominamy także o pawilonach usługowych 
gdzie oprócz drobnych prac remontowych zo-
stanie wykonane ocieplenie trzech obiektów 
przy ulicy Krakowskiej, Mazurskiej i Czecha. 
Prace te będą realizowane od miesiąca marca , 
jak tylko ustąpią niekorzystne warunki po-
godowe i uzyskamy projekty od Działu Techni-
cznego.
    Jeżeli chodzi o kontynuacje prac termo-
modernizacyjnych z likwidacją starego ocie-
plenia  przy użyciu płyt azbestowo-cemento-
wych to chwili obecnej jesteśmy na etapie 
koncepcji i montażu finansowego pozyskiwa-
nia środków na ten cel. O efektach będziemy 
Państwa informować w odrębnych artykułach.  
Pamiętamy również o możliwości umorzenia 
wcześniej zaciągniętych pożyczek z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozwoli 
nam to na uruchomienie drugiego dużego 
etapu przedsięwzięcia termomodernizacyjne-
go naszych zasobów. Zaznaczamy także, że 
w tej kwestii nie ma żadnych zagrożeń, zobo-
wiązania te są terminowo spłacane i nie zabu-
rzają stanu finansów spółdzielni. Oczywiście 
i o tym fakcie będziecie Państwo informowani.                                                                                                       
    To tyle w wielkim skrócie. Wszystkich za-
interesowanych odsyłamy do naszej strony in-
ternetowej lub zapraszamy do siedziby GSM 
do Działu Technicznego gdzie można się zapo-
znać ze wszystkimi szczegółami.
 Przypominamy wszystkim, że propozycje 
do planów remontowych omawiane są co roku 
na jesiennych spotkaniach.

Radosław Pluta

GOSPODARKA 
REMONTOWA 
W ROKU 2016

KSIĄŻKI ZA DARMO
NA WŁASNOŚĆ

Po prostu zajrzyj i wybierz sobie

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju
 www.jasnet.pl
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 Jednak ambicje spółdzielni mieszkanio-
wych sięgają o wiele głębiej. Gdyby przypat-
rzeć się zapisom, które znalazły się w regulami-
nach użytkowania lokali, można odnieść wra-
żenie, że statutom tęskno do wielkiej księgi ży-
cia. Czego my tu nie znajdziemy? A to że należy 
przestrzegać, żeby dzieci nie bawiły się obok 
śmietników. Że mieszkańcy są zobowiązani za-
mykać drzwi do klatek i nie wpuszczać obcych 
osób do budynku. Że psy należy wyprowadzać 
na smyczy. A zanieczyszczenia spowodowane 
przez czworonogi winny być natychmiast 
usunięte przez ich właścicieli. Że zakazane jest 
dokarmianie zwierząt w piwnicach, klatkach 
schodowych czy na balkonach. Że zabrania się 
mycia samochodów w miejscach do tego nie-
wyznaczonych... Cóż, ta wyliczanka jest o wiele 
dłuższa. Powoli przyjmując postać litanii po-
bożnych życzeń. Kto nie wierzy, niech sam za-
pozna się z regulaminem swojej spółdzielni. 
I nabierze pokory dla słowa pisanego.
 Ale spółdzielcy bronią tych szczegóło-
wych zapisów. Podkreślając, że regulaminy to 
bardzo życiowe publikacje, których autorzy 
czerpią inspirację z życia codziennego. Cóż 
z tego, skoro, jak widać na tym przykładzie, po-
ziom czytelnictwa w naszym mieście spada „na 
łeb i szyję”? Mało kto czyta literaturę popu-
larną, a co dopiero spółdzielcze regulaminy! 
Dodatkowo stresując pracowników tak za-
służonej instytucji jak Biblioteka Miejska w Ja-
strzębiu-Zdroju. Poza tym, na co liczą przedsta-
wiciele spółdzielni, taki statut powinien być 
drogowskazem, który sugeruje, a nie wymu-
sza, określone postawy mieszkańców. Zaś 
wszystko odbywa się na zasadzie, nazwijmy to 
delikatnie, niezobowiązującego porozumie-
nia. Dość powiedzieć, że lokator, który nie 
wpuści do mieszkania gazownika, może bez-
karnie „grać na nosie” spółdzielni. I to dopiero 
sąd jest w stanie wyedukować go w zakresie 
stosowania się do obowiązujących zasad.
 To może cofnijmy się trochę w czasie. Jak 
przekonują spółdzielcy, nasza niechęć do 
wszelkiego rodzaju regulaminów, nie wspo-
minając o ich czytaniu, zakorzeniona jest wła-
śnie w historii. W inspirowanym patriotyzmem, 
a raczej tym, co uważamy za definicję tego 
słowa, przekonaniu, że wszystko nam wolno. 
Po upadku „komuny” odzyskaliśmy wolność. 
Poczuliśmy się panami na włościach. Czyli we 
własnych mieszkaniach. A tu nagle ktoś chce 
nam czegoś zabraniać?! W sumie trudno dzi-
wić się takiej postawie – przekonują spół-

dzielcy. I podkreślają, że spółdzielnie specjali-
zują się w administrowaniu swoimi zasobami, 
a nie wychowywaniu lokatorów. Owszem. Ta 
ostatnia działalność jest wymierna. Nawet cał-
kiem pożyteczna. Ale pedagogiczne zapędy 
pozostawiają „mądrzejszym od siebie”.
 Może w tym szaleństwie jest metoda? 
A pesymizm spółdzielców uzasadniony? Oka-
zuje się bowiem, że autorzy regulaminów nie 
mają większych złudzeń co do ludzkiej natury. 
Zaś w tekstach aż roi się od sformułowań, które 
zakazują określonych zachowań. Wszystko, 
rzecz jasna, w dobrze pojętym interesie spół-
dzielczej wspólnoty. „Zabrania się zrywania 
plomb z wodomierzy, liczników ciepła, elektry-
cznych i gazowych...”, „...zabrania się trwałego 
blokowania wyłączników oświetlenia na przy-
kład zapałkami...”, „...zabrania się instalowania 
i użytkowania urządzeń elektrycznych powo-
dujących zakłócenia w odbiorze programów 
RTV...”, „...zabrania się bez zgody Spółdzielni 
instalowania oświetlenia w pomieszczeniach 
przynależnych...” Zabrania się, zabrania, zabra-
nia... I w końcu pozostaje tylko słowo „zabra-
niać”, bez wnikania w to, czego tak naprawdę, 
no właśnie, „się zabrania”...
 Co ciekawe, osobny rozdział został po-
święcony mieszkaniom, które są zajmowane 
przez spółdzielców. Mówiąc wprost, obowią-
zki, jakie regulamin nakłada na lokatorów, nie 
ograniczają się wyłącznie do części wspólnej 
budynków. „Mieszkaniec jest zobowiązany wy-
konywać na własny koszt i we własnym zakre-
sie remonty, konserwacje i naprawy wewnątrz 
zajmowanego lokalu” – czytamy w jednym 
z regulaminów. Tym samym zasada, że „mój 
dom jest moim pałacem”, obowiązuje do 
momentu, kiedy zaczynamy zapominać o re-
gularnym malowaniu ścian, wymianie posa-
dzek, stolarki okiennej czy urządzeń sanitar-
nych. Z drugiej strony, to sam sam lokator de-
cyduje, jak powinien wyglądać jego „pałac”, co 
wydaje świadectwo jego poziomowi. Przed-
stawiciel spółdzielni mieszkaniowej – zapyta-
ny o te zapisy w regulaminie – przyznaje, że 
stanowią one rodzaj wytrychu. I powołuje się 
na przykład sympatyków zbieractwa, którzy 
traktują mieszkania jak nieformalne wysypis-
ka śmieci. W ich przypadku regulaminy mogą 
pełnić rolę skutecznego „bata”, który wymusi 
na nich określone postawy. Mogą, ale nie mu-
szą.
 Jak się rzekło, regulaminy spółdzielcze 
wychodzą ze śmiałego założenia, że miejscem, 

gdzie kilku osób próbuje żyć obok siebie, po-
winny rządzić określone zasady. Zasady, które, 
już z samego założenia, uczynią tę koegzy-
stencję bardziej znośną. Owszem, skarżymy się 

na uciążliwych sąsiadów, ale jednocześnie po-
dnosimy krzyk, gdy ktoś próbuje nam czegoś 
zakazać. I hołdowaną przez wieki zasadę, że 
stanowimy sami o sobie, stawiamy na pier-
wszym miejscu. To zaś, że niektóre przepisy 
mają sens, będąc w istocie pożyteczne, 
zagłuszamy jakże „szlachetnym” poczuciem 
wolności obywatelskiej. Ta prawidłowość 
dotyczy także zasad współżycia społecznego i 
kształtowania stosunków dobrosąsiedzkich. 
Sąsiadka popisująca się zdolnościami wokal-
nymi w środku nocy? Sąsiad szalejący z wier-
tarką po całym mieszkaniu? Latorośl urządza-
jąca zawody w pluciu na odległość? Wydaje się, 
że autorzy regulaminów pomyśleli o wszyst-
kim. A ich dzieło jest nad wyraz precyzyjne: 
„Czynności i prace naprawcze mogą być wyko-
nywane wyłącznie w godzinach 8.00-21.00 za 
wyjątkiem niedziel i świąt... trzepanie dywa-
nów i pościeli może odbywać się tylko i wyłącz-
nie na trzepakach w godzinach 8.00-21.00... 
w godzinach 22.00-6.00 obowiązuje zachowa-
nie ciszy nocnej i bezwzględny zakaz jej za-
kłócania...” Jak więc to, nie mogę wywiercić są-
siadowi dziury w ścianie? Ktoś będzie zabraniał 
mi organizowania imprez karaoke po północy? 
Plucie przez okno urąga estetyce i zasadom 
dobrego wychowania? A gdzie moja wolność? 
„Wolnoć Tomku w swoim domku...”
 To jeszcze wróćmy do przerwanego wąt-
ku. I zadajmy sobie kilka ważnych pytań. Po co 
nam regulaminy użytkowania lokali? Mają tyl-
ko „se wisieć” i stanowić element scenografii 
blokowych korytarzy? W końcu, jak przyznają 
ze smutkiem włodarze spółdzielni, nikt ich nie 
czyta. Ba, same słowo „regulamin” przyprawia 
lokatorów o palpitacje serca i podnosi im ciś-
nienie. Jeśli spółdzielcy upierają się, że statuty 
stanowią swoiste drogowskazy, to może warto 
byłoby pomyśleć o instrumentach, które uczy-
niłyby je bardziej pożądaną lekturą? Pożądaną 
i, rzecz jasna, przestrzeganą? Może jednak wło-
darze spółdzielni powinni pochylić się nad tym 
aspektem? Bo inaczej skończy się tak, jak na 
jednej z klatek schodowych, gdzie ktoś umieś-
cił następujący apel: „Czujmy się gospodarza-
mi naszych budynków! Nie należy wyrzucać 
przez okna oraz balkony jakichkolwiek śmieci, 
butelek i niedopałków! Wyciąg z Regulaminu 
używania lokali i porządku domowego (par. 15 
pkt 2)”. Taaak... Ale czy to nie jest naruszenie 
zasady „wolnoć Tomku w swoim domku”?

Damian Maj

"WOLNOĆ 
TOMKU..."
Na początek pozwólmy sobie na małą ironię. „Regulamin użytkowania lokali mieszkalnych oraz 
porządku domowego”. Właśnie taki tytuł nosi pewna niezwykle pasjonująca lektura. Ta ostatnia 
ukazała się nakładem kilku spółdzielni mieszkaniowych w Jastrzębiu-Zdroju. I od razu zrobiła 
prawdziwą furorę wśród lokatorów. Nieprzypadkowo. Świat, jaki jawi się czytelnikom na kolejnych 
stronach dokumentu, jest bliski ideału. Członkowie spółdzielni żyjący w cudownej symbiozie, 
dbający o dobro wspólne, respektujący zasady współżycia społecznego. Już sam początek tego 
dzieła napawa dużym optymizmem: „Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia znajdujące 
się na nieruchomościach służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i winny być przez nich chronione 
przed zniszczeniem czy dewastacją”.
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 08.12.2015  

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej GSM Zarząd 
przedstawił informację dotyczącą zwolnienia 
dyscyplinarnego jednego z pracowników 
GSM. Przedstawiono 6 powodów zwolnienia 
wraz z materiałem dowodowym. Omawiano 
również rolę członka RN Andrzeją Matusiaka, 
w tuszowaniu przewinień zwolnionego dyscy-
plinarnie pracownika. Po zbadaniu sprawy Ra-
da uznała jego dzialność za szkodliwą i podjęła 
decyzję w sprawie wykluczenia z członkostwa 
w GSM. Temat wykluczenia rozpatrzy w obec-
ności pana Matusiaka na następnym posiedze-
niu rady i podda głosowaniu.

Zarząd GSM na swoim posiedzeniu podjął de-
cyzje w sprawie szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów.

Zarząd GSM zapoznał się z informacją na te-
mat inwentaryzacji rocznej aktywów obroto-
wych i trwałych  oraz składników rzeczowe 
długotrwałego użytkowania za 2015.

 28.12.2015

Zarząd GSM zapoznał się i zatwierdził instruk-
cję dotyczącą wdrożenia systemu Ochrony Da-
nych Osobowych w Górniczej Spółdzielni Mie-
szkaniowej w Jastrzębiu–Zdroju, wprowadza-
jącą wytyczne w sprawie daty i procedury 
wprowadzania go w życie.

 29.12.2015

Zarząd zapoznał się z informacją i podjął decy-
zję o przetargach  w I kwartale 2016 r.

 05.01.2016

Rada Nadzorczej GSM na swoim posiedzeniu 
zbadała materiał dowodowy świadczący 
o szkodliwej działalności Andrzeja Matusiaka 
wobec Spółdzielni. Nie zaakceptowała przed-
stawionych przez niego wyjaśnień i w wyniku 
swego głosowania pozbawiła go praw czonka 
GSM. Członkowie RN zostali zapoznani przez 
lustratora Janusza Chlebosia z protokołem po-
lustracyjnym. Lustrator nie wniósł uwag do 
działania GSM. Omówiono i przyjęto po dysku-
sji plan gospodarczo-finansowy na rok 2016.

  05.01.2016

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej GSM do-
tyczącej  nowej struktury organizacyjnej Spół-
dzielni zlikwidowana została Grupa Wykona-
wstwa Własnego GWW. Cały stan osobowy 
i sprzętowy został przejęty przez Administra-
cje I i II. Zmiana struktury pozwala w sposób 
bezpośredni kierować brygady do działań na 
terenie nieruchomości. 

 15.01.2016

Zakończono roczną inwentaryzację w Górni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej. Inwenta-
ryzacja potwierdziła nieprawidłowości wcześ-
niej stwierdzone w zlikwidowanej GWW. W po-
zostałych działach spółdzielni nie stwierdzono 
nieprawidłowości.

 12.01-02.02.2016

Dział Zaopatrzenia przygotował i przeprowa-
dził 4 przetargi na dostawę materiałów insta-
lacyjnych, elektrycznych. Przetargi te rozstrzy-
gają o całorocznych dostawach tych asorty-
mentów.

 15.01.2016

Dział Techniczny przygotował i przeprowadził 
ankietę w związku z wnioskiem grupy miesz-
kańców z ul. Jasnej w sprawie montażu w klat-
kach schodowych dżwigów osobowych. Dzia-
łania w toku.

 21.01.2016

Dział Techniczny przygotował i przeprowadził 
przetarg na roboty awaryjne na zasobach 
GSM. Wyłoniono firmy do wykonywania prac 
awaryjnych w poszczególnych kategoriach 
prac. 

 28.01.2016

Dział Techniczny przygotował i przeprowadził 
przetarg na realizację projektów wykonaw-
czych na prace wynikające z „Planu remonto-
wo-budowlanego” przyjętego przez organy 
GSM. Wyłoniono 3 firmy do realizacji projek-
tów. 

 28-29.01.2016

Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę 
prawidłowości wykorzystania środków finan-
sowych Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2007-
20013 w ramach projektu „Rewitalizacja miesz-
kalnych budynków wielorodzinnych na tere-
nie Jastrzębia-Zdroju poprzez usunięcie ele-
mentów zawierających azbest i ocieplenie 
ścian zewnętrznych”. Kontrolujący nie wnieśli 
żadnych uwag i nie sformułowali żadnych za-
leceń . 

 01.02.2016

Droższe śmieci. Jeśli będziemy segregować 
zapłacimy 12,60zł, niesegregowane 19,60zł. 
Kiedy spółdzielnia odpowiadała za gospo-
darkę odpadami płaciliśmy 4.00zł. Komu to 
przeszkadzało? Teraz stawki ustalają nam ra-
dni Rady Miasta. Nasz obowiązek płakać i pła-
cić . 

 Zgodnie z założeniami nowej strategii informacyjnej GSM proponujemy Państwu nową formę 
relacji z tego co w GSM najważniejsze,  czyli „Kronikę Wydarzeń GSM”. Naszą ideą jest przybliżenie 
Państwu tego co w życiu Spółdzielni wydarzyło się między kolejnymi wydaniami biuletynu „Nasza 
Spółdzielnia”. Wygodniejszą pozycję w pozyskiwaniu informacji mają internauci, ponieważ posiadają 
stały podgląd strony GSM, gdzie publikowane są informacje dotyczące Rady Nadzorczej i Zarządu. 
Jednak część mieszkańców naszych zasobów nie posługuje się narzędziem jakim jest internet, to 
czemu mają być pozbawieni  informacji w biuletynie? 
    Oczywiście będzie to mój subiektywny ranking wydarzeń. Zapraszam Państwa do współtwo-
rzenia tej rubryki wraz ze mną. Będę w niej odpowiadał na interesujące Państwa tematy z minionego 
okresu i  zamieszczał informacje wynikające z korespondencji z Wami i Waszych oczekiwań. Chcę 
tutaj również zaprosić do współpracy Zarządy Osiedli, stowarzyszenia, instytucje które działają 
w naszym rejonie zamieszkania. W tym celu uruchomiliśmy w Administracjach skrzynki, które 
umożliwią Wasz kontakt ze mną. Utworzyłem również w tym celu nowy adres poczty elektronicznej 
redaktor@gsmjastrzebie.pl 

Redaktor Naczelny

ZMIANY STAWEK
ZA CENTRALNE
OGRZEWANIE

W 2015r. poszczególne stawki za centralne ogrzewanie uległy 
zmianie dwa razy:

1. Od 30.07.2015r. - zmiana zatwierdzona decyzją 
 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
 Nr OKA-4210-71(14)/2014/2015/163/XV/CW 
 z dnia 10.06.2015r. 

2. Od 01.11.2015r. - zmiana zatwierdzona decyzją 
 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
 Nr OKA-4210-28(12)/2015/1258/XII/CW 
 z dnia 25.09.2015r. 

 Ul.  Armii Krajowej ( 5 budynków) 
 – grupa taryfowa JM-C6: 

cena MW na dzień 29.07.2015r.   Cena MW na dzień 01.11.2015r.  Różnica
14.484,07 zł/MW   15.368,25zł/MW 884,18 zł/MW

cena GJ na dzień 29.07.2015r.    Cena GJ na dzień 01.11.2015r.  Różnica
34,44 zł/GJ    36,53zł/GJ 2,09 zł/GJ

 Ul.  1000Lecia  ( 5 budynków) 
 – grupa taryfowa JZ-C6: 

cena MW na dzień 29.07.2015r.   Cena MW na dzień 01.11.2015r.  Różnica
10.911,28 zł/MW   11.125,30  zł/MW 214,02 zł/MW

cena GJ na dzień 29.07.2015r.    Cena GJ na dzień 01.11.2015r.  Różnica
38,10 zł/GJ    39,10zł/GJ 1,00 zł/GJ              

 Ul.  1 Maja, Kopernika, Piastów, Marusarzówny, 
 Kusocińskiego ( 18 budynków) 
 – grupa taryfowa JM-C5: 

cena MW na dzień 29.07.2015r.   Cena MW na dzień 01.11.2015r.  Różnica
15.871,16 zł/MW   16.720,56zł/MW 849,40 zł/MW

cena GJ na dzień 29.07.2015r.    Cena GJ na dzień 01.11.2015r.  Różnica
38,37 zł/GJ    40,01  zł/GJ  1,64 zł/GJ                     

 Ul.  Śląska, Kurpiowska, Kaszubska, Łowicka, Katowicka,
  Krakowska, Wrzosowa, Pomorska, Jasna, Poznańska,
  Wrocławska, Opolska ( 69 budynków) 
 – grupa taryfowa JZ-C5: 

cena MW na dzień 29.07.2015r.   Cena MW na dzień 01.11.2015r.  Różnica
11.780,36 zł/MW   11.446,42  zł/MW -333,94zł/MW

cena GJ na dzień 29.07.2015r.    Cena GJ na dzień 01.11.2015r.  Różnica
40,42 zł/GJ    40,01  zł/GJ -0,41 zł/GJ

*Podane ceny są cenami netto.

 W 2015 r. zaliczki na c.o. w opłatach czynszowych uległy zmianie dwukrotnie:
- od 01.01.2015 (na 6 budynkach zaliczki uległy obniżeniu, na 25 wzrosły a na 66 
pozostały bez zmian),
- od 01.12.2015r. (na na 26 budynkach zaliczki uległy obniżeniu, na 10 wzrosły a na 
61 pozostały bez zmian).

 Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę , że Spółdzielnia nie ma ża-
dnego wpływu na stawki opłat za C.O. Stawki opłat może ustalać tylko i wyłącz-
nie Urząd Regulacji Energetyki. Jedyny element na jaki ma wpływ Spół-
dzielnia to wykonywanie dociepleń budynków przez co obniżamy zapotrze-
bowanie na pobór energii cieplnej , co systematycznie robimy na naszych za-
sobach.

    Korzystając z okazji przypominamy , że w trakcie sezonu grzewczego nie wol-
no wykonywać żadnych przeróbek, ani remontów indywidualnych instalacji grze-
wczej (wyłączając awarie). Na każde takie działanie wymagana jest zgoda Zarządu 
GSM.
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„KRZYWE 
ZWIERCIADŁO”
„Hejt, hejter, hejtować". Słowa te są ostatnio bardzo popularne w Internecie. Jednak nie każdy wie, 
czym tak naprawdę jest hejt i skąd wzięło się to pojęcie. Wiadomo za to, że internauci lubią hejtować 
celebrytów, dziennikarzy, a najbardziej – polityków! Pojawiają się nawet oskarżenia, że jedne partie 
nasyłają na inne hejterów, by ci obrażali przeciwników w sieci. Co to jest hejt?

 Co oznacza słowo hejt? „To spolszczona 
wersja określenia 'hate', czyli 'nienawidzić'. 
Hejtem określa się działanie w Internecie, któ-
re jest przejawem złości, agresji i nienawiści. 
To wszelkie formy uderzenia w kogoś, nie tylko 
słowem (chociaż głównie nim), ale i grafiką 
czy filmem. Wielu internautów czuje się w sieci 
bezkarnych, dlatego chętnie obrażają innych 
użytkowników w czasie dyskusji, ale nie tylko 
ich". (cytat ze strony se.pl)

    Zacząłem od przytoczenia jednej z defi-
nicji hejtu, ale nie tylko hejtem na tej stronie 
chciałbym się zajmować. W związku z podpi-
saniem umowy z portalem JasNet zmienia się 
całkowicie nasza strategia. Dzięki JasNetowi 
mamy możliwość częstego docierania z na-
szym przekazem do Państwa. Pod każdą z in-
formacji, którą zamieszczamy, pojawia się 
określona ilość komentarzy, bardziej lub mniej 
przychylnych, czasem popierających, w dużej 
części jednak nienawistnych. Internet ma to 
do siebie, że pozwala na wiele. Ale słowo do-
staje swoje drugie życie i jak plotka niesie się 
po całej okolicy. Złe rzeczy natychmiast „stają 
się prawdą", często jest to jednak zwykłe po-
mówienie, kłamstwo, a nawet nagonka na po-
szczególne osoby, nie wyłączając nagonki po-
litycznej, prowadzonej przez mniej lub bar-
dziej „udanych" polityków. Strona ta posłuży 
Państwu do zapoznania się z komentarzami 
zamieszczanymi pod naszym adresem, ale
i z wyjaśnieniem niektórych treści kłamliwych, 
nieprawdziwych po prostu, tendencyjnie zma-
nipulowanych. Będą tu i prawdziwe spostrze-
żenia internautów, które czasem stanowią je-
dyną odpowiedź na nienawistne teksty hejte-
rów.

    Czemu ma służyć ta rubryka? Ma służyć 
informacji o FAKTACH. Wiem, nieprzekona-
nych nie przekonam i nie mam takiego za-
miaru, ale są tacy, co chcą poznawać prawdę 
i to rubryka dla nich. Nie muszę w tym miejscu 
zachęcać nikogo do tworzenia tej rubryki, tre-
ści w niej pokazywane pochodzić będą z Inter-
netu i czę-ści korespondencji kierowanej do 
Redakcji.

    Zapraszam do lektury, oceny zostawiam 
w Państwa gestii.

Redaktor Naczelny

 Od wczesnej wiosny, i to na naszych 
oczach, w Górniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej toczy się kolejna wojna. Dziwne, że w każ-
dej z nich pojawiają się zawsze te same osoby. 
Przywódca każdego konfliktu Andrzej Ma-
tusiak i jego „drużyna", jak zwykł to określać. 
W tej „drużynie" ponownie prym wiedzie, były 
już na szczęście, pracownik Spółdzielni. Wsła-
wił się tym, że jako kierownik i przewodniczący 
związku wykorzystywał swoje stanowiska do 
prywatnych celów. Nie wszystko w tej sprawie 
można teraz napisać. Pierwszeństwo w pozy-
skiwaniu informacji ma sąd, prokuratura i poli-
cja, wybaczcie więc Państwo, że napiszę lako-
nicznie. Pracownikowi przedstawiono 6 zarzu-
tów popartych dowodami. Otrzymał wypo-
wiedzenie z art. 52, czyli w trybie dyscyplinar-
nym. Zapewne przyjdzie czas, że będziemy 
mogli zapoznać członków naszej Spółdzielni 
ze szczegółami tej sprawy, na razie nie mo-
żemy.

   To, że ci panowie są kolegami, wiedzą wszy-
scy. Dlatego zwarli szeregi i rozpętali wojnę. Ta 
wojna przeniosła się daleko poza mury Spół-
dzielni i trwa w najlepsze w całym mieście i na 
łamach mediów.      

   Chciałbym teraz zgodnie z daną Wam obie-
tnicą przytoczyć kilka, kilkanaście komentarzy 
zamieszczonych pod jednym z artykułów opu-
blikowanych na portalu jasnet.pl

   Do prezentacji wybrałem temat zawie-
szenie w prawach członka Rady Nadzorczej 
i wykluczenie z członkostwa GSM (pisownia 
oryginalna).

O co konkretnie 
chodziło?

 „Chodziło głównie o sprawy personalne, 
dotyczące pracowników. Szeroko komento-
wana jest sprawa zwolnienia jednego z nich, 
który wykonywał swoje obowiązki służbowe 
pod wpływem alkoholu. Właściwa reakcja Za-
rządu na to wydarzenie została potraktowana 
przez członka RN (obrońcy protegowanego 
„uciśnionego") jako skandaliczny przejaw bra-
ku konsultacji Zarządu z „pryncypałem" i poja-
wiły się żądania wobec Zarządu przywrócenia 
źle pojętej „normalności". Sprawy pracownicze 
są wyłączną domeną Zarządu, który w pełni 

ponosi odpowiedzialność za wszelkie decyzje 
dotyczące pracowników. W tej sprawie stano-
wisko Zarządu zostało przyjęte przez Radę ja-
ko słuszne, a nieuprawniona próba wchodze-
nia w kompetencje Zarządu przez pojedyn-
czego członka RN, w tym wypadku pana Matu-
siaka, oceniona została zdecydowanie negaty-
wnie, co wyrażono w głosowaniu tajnym (jed-
nogłośnie) w sprawie zawieszenia w czynnoś-
ciach członka RN GSM. Trzeba też zaznaczyć, że 
podnoszone argumenty w trakcie dyskusji 
z udziałem pana Andrzeja, dotyczyły szersze-
go spektrum jego nieprawidłowych działań, co 
właśnie skutkowało jego zawieszeniem" (z wy-
wiadu przewodniczącego RN GSM).

Jakie były 
komentarze?:

GSMowski Lenin | 16.12  
Etot ruski wiecznie żywy lenin 

Do mieszkaniec | 19.12 
Ty lepiej zajmij się tym Leninem GSM-owskim, 
chyba, że nie mieszkasz w zasobach GSM, BO 
PUJDZIESZ Z TORBAMI POD MOST ALBO DO KA-
NAŁÓW ŚCIEKOWYCH 

Do Tarasiewicza | 23.12 
Panie Tarasiewicz rżnież pan głupa ,że aż żal 
pana słuchać! Tego też pan nie czytał?!Myślał by 
kto!Jest pan żałosny i tutaj zgadzam się z AM!!

Anonim | 29.12 
Lenin czuwa nad wszystkim przede wszystkim 
aby nic złego nie stało się zarządowi a nas spół-
dzielców ma tylko za płatników jego ryczałtu 
i ma nas w d..e. Rozliczymy go na walnym że 
czmychnie jak były prezes z Jastrzębia bo mu bę-
dzie wstyd pokazać się ludziom na oczy 

katowicka | 30.12 
P. Janie W nie bądz Pan obrońcą "diabła" złożył 
Pan wniosek o zawieszenie P. Matusiaka w człon-
kostwie w RN kompletnie bezprawny tak jak i za-
wnioskował Pan kompletnie bez podstaw na po-
lecenie zarządu o wykluczenie go z członko-
stwa. Wstyd mi za Pana że kieruje się Pan oso-
bistą zemstą która w Panu tkwi od 2007 roku 
a może i dłużej.Zdaj Pan sobie sprawę że poparło 
Pana kandydaturę do RN 40 osób był pan na 
ostatnim miejscu rezerwowym (procentowo jest 
to około 0,5% ogółu członków) wynik iście impo-
nujący nie przekładający się w ogóle na Pana za-
pędy polityczne do Rady Miasta. Powinien Pan 
reprezentować nas spółdzielców a nie przemy-
kać oko na ludzi dla których Pan jest w imieniu 
nas spółdzielców pracodawcą. W wyborach do 
rady miasta prezes Panu nie pomoże tak jak nie 
potrafił pomóc swojemu kandydatowi do sejmu. 
I skończ już Pan dokuczać Matusiakowi bo to jest 
nudne a Pańskie zarzuty to sobie można do ....... 
wsadzić .Walne za pasem i tym razem będzie 
1 głos oddany na Pana czyli pański.

CIĄG DALSZY NA STRONIE 8
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AKTUALNE 
INFORMACJE 
Z KOMENTARZEM
W gazecie, którą Państwu dostarczamy, są dwie informacje o charakterze ekonomicznym. Obie dotyczą 
niestety podwyżek. Jedną z nich zafundował nam Urząd Regulacji Energetyki, drugą nasi miejscy radni. 
Nikogo nie cieszą podwyżki i często my, jako spółdzielnia, jesteśmy obarczani winą za ten stan rzeczy, 
a to nieprawda. Dlatego muszę wyjaśnić Państwu, czego dotyczą i z czego się biorą takie podwyżki. 
Nie mam tu zamiaru kogokolwiek rozgrzeszać i łagodzić skutków. Mam zamiar tylko się do nich odnieść.  

Urząd Regulacji Energetyki dwukrot-1 nie w ubiegłym roku podniósł stawki za 
dostawę energii cieplnej. W oddzielnej 

informacji w tym wydaniu gazety informuje-
my, kiedy podniesiono i o ile podniesiono sta-
wki. Podwyżek może dokonywać tylko URE na 
wniosek bezpośredniego dostawcy ciepła 
w danym rejonie. Odbywa się to na zasadzie 
kalkulacji dostawcy, który po wyliczeniu kosz-
tów dostawy zwraca się do URE z wnioskiem 
o zaakceptowanie ceny. Spółdzielnia nie ma 
prawa do negocjacji ceny. Ma tylko dwie mo-
żliwości. Zaakceptować cenę URE lub zrezyg-
nować z dostaw energii cieplnej. Oczywiście 
ten drugi wariant jest niemożliwy do wykona-
nia, co zmusza nas do zaakceptowania podwy-
żek i powiadomienia odbiorców o zmianach 
stawek. Niektórych może podwyżka dziwić, 
szczególnie nas dotkniętych niskimi cenami za 

węgiel. Niby jest najtańszy od dziesięcioleci, 
a cena ciepła rośnie. Jednak na cenę ciepła nie 
tylko węgiel ma wpływ. Niebagatelną rolę od-
grywa również zapotrzebowanie na ciepło. Zi-
my coraz łagodniejsze, coraz więcej budynków 
ocieplonych, coraz mniej energii zamówionej. 
Również nasza spółdzielnia, dzięki termomo-
dernizacji, co roku zmniejsza zapotrzebowanie 
na ciepło. Monopolista stara się maksymalnie 
zniwelować swoje straty, albo i osiągnąć pla-
nowane zyski. Stąd te podwyżki. Firma musi 
swoje zarobić . Jak może zarobić? Zmieniając 
cenę dostawy. Tu dochodzimy do jeszcze jed-
nego aspektu. Zarzuca się nam, nieprawdzi-
wie, że termomodernizacja nie daje żadnego 
efektu. Daje efekt, tylko pazerność monopolis-
ty odbiera nam zaoszczędzone wartości. Każ-
dy, kto wygłasza takie tezy, niech się zastanowi 
nad jednym. Ile musiał by zapłacić monopoliś-

cie, gdyby nie zmniejszone ilości zamówione-
go przez nas ciepła dzięki termomodernizacji. 
Tak zamyka się pętla, zatoczyliśmy koło.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz 2 Rada Miasta. Podczas grudniowej Sesji 
Rady Miasta wybrani przez nas radni za-

akceptowali nowy cennik za usługi wywozu 
nieczystości. Nowe ceny dotyczą dwóch skła-
dników: wywozu nieczystości oraz dzierżawy 
pojemników. Stawka podstawowa, dotycząca 
naszych mieszkańców to 12.60 zł za śmieci 
segregowane (przy 3 wywozach) od osoby 
i 19.60 zł w przypadku braku segregacji. 
Dzierżawa pojemników to oddzielny problem, 
zależny od tego jakie pojemniki, jakiej wiel-
kości zostały nam wydzierżawione. Oczywiście 
to dodatkowa płatność. Ogólne zasady zostały 
wprowa-dzone w całym kraju 01.07.2013r. 

Zmianie ulegają tylko systematycznie ceny i to 
niestety narastająco. Pamiętam jeszcze do-
kładnie negocjacje cenowe, które prowadziliś-
my bezpośrednio do 2013r. Zostały wynego-
cjowane korzystne warunki i stawki. Przecież 
jeszcze w roku przed wejściem nowej, kalekiej 
ustawy, płaciliśmy 4 złote od osoby (przy 4 wy-
wozach w tygodniu).  W cenie tej była także 
dzierżawa pojemników. I komu to przeszka-
dzało??? Po tym przypomnieniu już wiemy 
o co chodziło. O kasę. 

 Na koniec pragnę jeszcze dodać, że spół-
dzielnia nie pobiera z tego tytułu żadnych 
opłat. Tylko ”refakturujemy” i wpłacamy kwoty 
jakie wystawiają nam na fakturach dostawcy 
ciepła i UM Jastrzębie-Zdrój.
      

Dariusz Janicki

do do z 05.0123.50 | 06.01 
a 40 lat płacenia na fundusz remontowy szło na 
przelew i w gardło prezesa? więc ty też przestań 
fanzolić!!! a popatrz na ile zadłużył nas zarząd 
biorąc pożyczki na docieplanie co nie przekłada 
się na mniejsze zużycie ciepła -kasa wywalona 
w błoto 

Do w imieniu janka | 02.01 
Super niech tylko Matusiak idzie na układy z pod-
magórem i wechercikiem!!! Całe miasto grzmi 
jak mu przyjaciele zrąbali opinie, po porozumie-
niu matusiaka z tymi trzymającymi władzę 
w GSM o Matusiaku dowiedzą się w całej POL-
SCE!! Wspomnicie 

Prawda, że bardzo 
„twórcze i merytoryczne” 
komentarze, szkoda, 
że nie na temat. 
Teraz kilka tematycznych:

GSM | 06.01 
No i stało się, Andrzej Matusiak został wczoraj 
wykluczony z RN, (szkoda że dopiero teraz). 
Niech na własnej skórze odczuje to co zrobił mi 
i wielu innym. Już dawno to powinno nastąpić 
gratuluje odwagi RN GSN. Osoby, które uczestni-
czył w tym odwołaniu, wiedzą o czy mówię. Po-
cieszające jest też fakt, że nawet mecenas Żmu-
dziński nic nie był w stanie pomóc, czy naraził się 

na śmieszność, jak informuje mnie mój infor-
mator. Faktem jest również to, że prezes obnażył 
jego małostkowość i pokazał jego oblicze, nie-
stety polityczne.

do Do w imieniu janka | 03.01 godz. 08:56 
Opinię zrąbał sobie sam nit nie ponosi odpowie-
dzialności za zaistniałą sytuację. Myślę że wła-
śnie on wykorzystywał przyjaciół do niecnych 
celów, ale jak zwykle bywa w końcu powiedzieli, 
dość i„idź inną drogą” jednak on inaczej nie umie 
i w tym tkwi problem. Przypisywanie innym oso-
ba powodów obecnej jego sytuacji jest nie uza-
sadnione. 

nim | 02.01 
Fakty są też takie, że jeśli jest ktoś kto ma odmien-
ne zdanie od oficjalnego kierunku PiS czy nawet 
panów Matusiaków to ma prz....e. Jednak w GSM 
pokazali gdzie takiego miejsce. Myślę że jeszcze 
chwila i Jas-Mos też zostanie oczyszczona, a zło 
wypalone ogniem, nawet piekielnym. Czemu 
mowa o JasMosie? Otóż tam właśnie pan Matu-
siak stworzył „drużynę” i przejął Spółdzielnię. To 
samo zapowiedział w GSM i we wrześniu utwo-
rzył nową „grupę inicjatywną” do zawłaszczenia 
spółdzielni.

prawo według lidera PiS | 02.01  
Na najbliższym posiedzeniu RN zostanie podjęta 
decyzja, wykluczająca z grona członków GSM 
pana Matusiaka. Decyzja ta nie jest pochopną 
i może odnieść się do stawianych zarzutów. 

I mam nadzieje że taj się stanie. Bo dopiero od-
wołanie będzie dobrym sposobem udowodnie-
nia jak można wykorzystać pozycje członka RN 
dla prywaty. Myślę, że zawieszenie w prawach 
członka RN jest nie adekwatnym do poczynań ja-
kich jesteśmy świadkami, a komentarze wyraź-
nie pokazują, że jest grono ludzi na których zaw-
sze może liczyć. Daje dużo do myślenia, jak czło-
nek PiS udowadnia nieprawości drugiego człon-
ka PiS, czyli prezes GSM udowadnia p. Matusia-
kowi jego nie prawne działania

Na koniec bardzo ciekawa, 
spokojna i trafna analiza

GSM | 29.12
Zawsze poddawałem ostrej krytyce działanie 
p. Andrzeja Matusiaka, jako radnego miasta 
i członka organu GSM, uważam, jego wybór ja-
ko „wypadkiem przy pracy” mieszkańców, któ-
rzy głosowali na niego. Obecna sytuacja tylko 
potwierdziła moją krytyczną opinie. Moja nie-
chęć do niego to wynik buty i pychy, którą defi-
niuje bardzo krótko jednak wymownie, że „ude-
rzyła mu woda sodowa do głowy”.  Tą pewność 
siebie, opiera na osobach uwikłanych w dziwne 
układy czy interesy (nie tylko GSM) utwierdza 
w przekonaniu o swojej nieomylności połączonej 
z „misją”zapominając o obowiązkach, które 
prawo reguluje, a nie z kaprysu kogokolwiek. By 
mieć pewność, że mój niepokój jest uzasadniony 
zaczepiłam jednego z członków RN, który to po-

twierdził krążące w obiegu GSM zarzuty stawia-
ne p. Matusiakowi. Według słów to wiceprezes 
GSM stawiał zarzuty, jednak nie odniósł się do 
nich p. Matusiak co należy uznać za przyznanie 
się do nich, a skutek tego to zawieszenie w pra-
wach członka RN. Jednak to nie kończy tego 
problemu teraz zaczyna się okres sądowy, który 
mam nadzieje że udowodni w czym tkwi pro-
blem, bo głosi stare przysłowie jak nie wiadomo 
o co chodzi, to na pewno w grę wchodzą pienią-
dze, a jak duże należy uzbroić się w cierpliwość 
prezes ma w tym temacie wiedzę i mam nadzieje, 
że się z nim podzieli.Tak kończy się kolesiostwo 
polityczne o podłożu partyjno-jakimś tam co jest 
domeną Radnego Andrzeja Matusiaka, bo to on 
w teczce przywiózł Weycherta i myślał że będzie 
zawsze wydawał rozkazy a tu d....a skończyło się. 
A tak z ciekawości, prostować można coś co się 
skrzywiło, wypaczenie nie podlegają sprostowa-
niu. 

   Tyle na pierwszy raz spotkania z komenta-
rzami. Jeśli wyrazicie Państwo chęć, abym takie 
komentarze zamieszczał, postaram się w każ-
dej wydawanej przez nas gazecie dokonywać 
wyboru takich wypowiedzi. Oczywiście, wy-
bór zawsze będzie subiektywny. Jednak nie ka-
żdy korzysta z internetu, a moją rolą jest pre-
zentować to co nas wszystkich dotyczy. 

Pozdrawiam                                                                                  
Dariusz Janicki

„KRZYWE ZWIERCIADŁO”
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