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PRAWDA O NIEZALEŻNYCH!
DEMASKUJEMY POLITYCZNO-BIZNESOWY FORTEL
Od kilkunastu tygodni ulice Sosnowca zostały zdominowane przez wszelkiego rodzaju nośniki reklamowo-propagandowe w nienaturalnych kolorach
czterolistnej koniczynki, mającej stanowić symbol niezależności. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu przedsięwzięciu, zwłaszcza z uwagi
na jego rozmiar, który wymagał niebotycznych nakładów finansowych. Niezwykle ciekawe było dla nas, w jakim celu i kto wydatkował na to pieniąCo więc wynika z naszego śledztwa, przedstawiamy w dalszej części artykułu. Próbując przedstawić
niniejszą historię, w pierwszej
kolejności postaramy się pokazać
Państwu prawdziwe znaczenie
hasła Niezależni. Na czym polega
więc owa niezależność w wypadku
Komitetu Wyborczego Wyborców
Niezależni. Według ich zapewnień,
na niezależności w swojej działalności, zwłaszcza od politycznych
wpływów. Tak więc, rzekomo
mamy mieć do czynienia z ludźmi,
którzy nie są związani z partiami
politycznymi, a w istocie uznają
partie za przyczynę wszelkiego zła.
Tymczasem sześciu muszkieterów
Niezależnych, tworzących fundament tego przedsięwzięcia, ma za
sobą działalność w licznych partiach
politycznych i projektach politycznych, i nigdzie nie udało nam się
znaleźć przyczyn takiej zmienności
poglądów, co więc musi być wyłącznie czystym koniunkturalizmem
politycznym, bądź nieumiejętnością
zbiorowej pracy. Aby nie być gołosłownym, przedstawiamy kilka
przykładów:
M. Adamiec - był członkiem lub
działał na rzecz SLD, SDPL, Unii
Pracy, Ponadpartyjnej Inicjatywy
dla Rozwoju Sosnowca,
G. Pisalski - był członkiem lub
działał na rzecz SLD, SDPL, Unii
Pracy, Platformy Obywatelskiej RP,
K. Winiarski - był członkiem lub
działał na rzecz Unii Wolności, Komitetu Sprawiedliwości i Wolności,
Komitetu Rozwoju Sosnowca, Platformy Obywatelskiej RP,
A. Wolski i J. Kazimierczak - byli
członkami SLD,
Z. Dziewanowski - był członkiem
lub działał na rzecz Ligii Polskich
Rodzin, Prawa i Sprawiedliwości,
Ponadpartyjnej Inicjatywy dla Rozwoju Sosnowca.
W „Niezależnych” (od tej pory
będziemy używać cudzysłowu, gdyż
w tym przypadku z pewnością nie
można nadawać znaczenia tego
wyrazu, jakie wynika z języka polskiego) nie brakuje także byłych
działaczy Samoobrony, PSL, a także
innych bardziej lub mniej znanych
partii politycznych.
Na czym więc owa niezależność
polega? Według naszych ustaleń,
na niezależności finansowej, którą
udało się zdobyć poprzez objęcie
władzy przez Macieja Adamca
w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik
w Sosnowcu. Jak bowiem inaczej
wytłumaczyć fakt, iż co najmniej 8
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dze, a także jakie było ich źródło.

kandydatów na listach Niezależnych do Rady Miejskiej w Sosnowcu
to pracownicy, małżonkowie pracowników, bądź członkowie Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik, w większości znajdujący zatrudnienie po objęciu przez
Macieja Adamca funkcji Prezesa
Zarządu. To nikt inny - jak zastępca prezesa Adamca - chwalił się
publicznie, iż w ciągu trzech lat od
objęcia władzy w Spółdzielni udało
się zwolnić ponad 100 osób, które
powiększyły grono bezrobotnych
mieszkańców Sosnowca. Jaki był
cel takiego działania, nie trudno się
domyślić. Z pewnością pomogło to
w budowaniu finansowej niezależności „Niezależnych”.
Aby wiedzieć, czego spodziewać się po wyborze Niezależnych,
warto przeanalizować, co działo się
w „mateczniku” Macieja Adamca,
to znaczy w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik, która doświadczyła
już skutków działania rządów lidera Niezależnych. Należy bowiem
przypuszczać, że wzorce i sposób
postępowania w SM Hutnik będą
przynajmniej w pewnej części,
o ile nie w całości, zastosowane
w mieście.
Były już prezes SM Hutnik,
obecnie kandydat na Prezydenta
Miasta Sosnowca, obwieścił triumfalnie o wielkiej termomodernizacji,
o bardzo bliskim uzyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Złożony został stosowny

wniosek o pożyczkę na termomodernizację 11 budynków do WFOŚIGW o wartości ponad 20 mln zł.
Następnie - pomimo braku umowy
z WFOŚIGW na udzielenie pożyczki
- rozpoczęto termomodernizację
kilku budynków, które miały być
finansowane z owej pożyczki, ryzykując utratą płynności finansowej
Spółdzielni i wynikającymi z tego
tytułu konsekwencjami. Dodatkowo
prace te realizowano bez przetargu,
a do wykonywania prac zaproszono
tylko wybrane firmy, według nikomu nieznanego klucza.
Aktualnie toczy się w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach postępowanie w sprawie dotyczącej
możliwości wyrządzenia przez
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Hutnik znacznej szkody majątkowej,
to jest o czyn określony w art. 286 §
1 i 3 k.k, i 296 § 1 i § 3 k.k. Ponadto,
czyn ten mógł zawierać znamiona
czynu zabronionego określonego
w art. 296a § 1, § 2 i § 3 k.k. Sprawą działalności Zarządu interesuje
się również Departament Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju
i Infrastruktury.
Prowadzone jest również postępowanie sądowe przeciwko SM
Hutnik. Spółdzielnia kupiła bowiem
teren pod parkingami, przy ulicy
Gwiezdnej, Lubelskiej, Bohaterów
Monte Cassino od Gminy Sosnowiec na preferencyjnych warunkach, a to w związku z tym, że był
on niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania budynków. Póź-

niej Maciej Adamiec obwieścił, że
chce sprzedać te parkingi, co byłoby złamaniem warunków umowy
z miastem. Nota bene dziwi nas,
iż teren ten nagle stał się zbędny
dla mieszkańców na powszechnie
dostępne cele parkingowe, które
są bolączką wszystkich większych
osiedli? Czy tak samo uważają
mieszkańcy, którzy korzystają z tych
parkingów? Mamy wątpliwości.
Z inicjatywy Zarządu SM Hutnik
mają być sprzedane dwa odcinki
drogi, przy ulicy Gwiezdnej, wraz
parkingami usytuowanymi wzdłuż
drogi. Droga jest ruchliwa. Umożliwia swobodny dojazd do wielu
budynków przy ulicy Gwiezdnej.
Czy jest to działanie na rzecz mieszkańców? Co się stanie, jak kupujący chcąc zrobić interes, zagrodzi
przejazd tą drogą lub postawi inne
dodatkowe warunki?
Sprzedana została nieruchomość (działka), na której stoją dwa
śmietniki. W skali spółdzielni jest
to przedsięwzięcie o niewielkim
ciężarze gatunkowym, ale pokazuje
sposób postępowania. Śmietniki
usadowione są w znacznej, odpowiedniej odległości od budynków.
Zostały obmurowane, ostatnio były
również remontowane. Po sprzedaży działek śmietnik ma być usadowiony pod oknami mieszkańców!
To, że śmierdzi, że mogą być one
opróżniane w godzinach rannych,
na władzach Spółdzielni nie zrobiło wrażenia. Żadnych konsultacji,
żadnego referendum. My tutaj

rządzimy!!! Dlaczego więc robi się
to w tajemnicy? Dlaczego podrzuca śmierdzącą sprawę pod okna
mieszkańców?
Stowarzyszenie „Niezależni” posługuje się słowami konsultacje,
bliżej ludzi, referendum itp. Czy
są to hasła stosowane w Stowarzyszeniu czy tylko frazesy, zwykły
populizm formułowany na użytek
kampanii wyborczej? Można by
oczekiwać stosowania tych haseł
w Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik, tak przecież mocno związanej
z Niezależnymi. Powyżej pokazane
fakty przedstawiają raczej inny sposób postępowania, stosunek do
mieszkańców w przypadku, gdy
posiada się władzę.
Tymczasem najważniejszą
sprawą jest zaufanie i współpraca
z członkami Stowarzyszenia. Czy
nie występuje konflikt interesów
w przypadku działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie SM
Hutnik przez żonę pana Grzegorza
Pisalskiego, najlepszego politycznego przyjaciela Pana Macieja Adamca i współtwórcy „Niezależnych”?
Jest pewna gazeta, która w całości reklamuje osoby i działania
Stowarzyszenia „Niezależni”. Wydanie gazety trzeba było jakoś
sfinansować. Większość reklamodawców to podmioty wykonujące
prace w SM Hutnik. Jednak jednym
z największych reklamodawców
jest SM Hutnik. To znaczy finansowaniem gazety „Niezależnych”
pośrednio zajmuje się SM Hutnik,

a konkretnie mieszkańcy SM Hutnik.
Czy tak powinno wyglądać zarządzanie jakąkolwiek spółdzielnią
mieszkaniową? Czy mieszkańcy
Sosnowca zasługują na takie zarządzanie Miastem i co z niego
zostanie po 4 latach takich rządów? Odpowiedź pozostawiamy
Państwu.
„Adamiec Maciej, miasto w zasięgu reki!”
Zdanie tej treści umieszczone
jest w tytule gazety Niezależnych.
Ma ono wydźwięk co najmniej
budzący strach i obawy o przyszłość Sosnowca. Miasto w zasięgu czyjej ręki? Kto chce położyć „łapę” na naszym mieście?
Nieprzebraną na to ochotę mają
Niezależni z Maciejem Adamcem
na czele. Warto już teraz zadać
retoryczne pytanie, co stanie się,
gdy władza nad miastem trafi
w ręce kandydata na Prezydenta
Miasta Sosnowca Niezależnych?
Można przypuszczać, że schemat
rządzenia będzie przypominał ten
realizowany już wcześniej w Spółdzielni Hutnik. Spółdzielnia ta, to
jedyne tak duże miejsce, gdzie
rządził pan Maciej Adamiec (był
tam prezesem). Tam dotychczas
mógł on jedynie wdrażać swoje
pomysły. Ostatnimi czasy osoby
utożsamiane ze Stowarzyszeniem
Niezależnych podejmowały próby przejęcia innych spółdzielni
w mieście. Były to Spółdzielnia
Mieszkaniowa Środula, Spółdzielnia Mieszkaniowa Zagórze.
Walne Zgromadzenia tych spółdzielni zdecydowanie odrzuciły
kandydatów do władz spółdzielni
kojarzonych ze Stowarzyszeniem
Niezależni. Posiedzenia te odbywały się w atmosferze „obrony
przed przejęciem przez ludzi
Hutnika”. Pierwsze bitwy zostały przegrane, jednak Niezależni
liczą, że wygrają wojnę, to jest
zdobędą fotel Prezydenta Miasta
Sosnowca i większość w Radzie
Miejskiej. Czy to się uda, zależy
od Państwa. Czy warto wierzyć
pustym obietnicom, zwłaszcza
ludzi, których wiarygodność
jest wątpliwa? Czy może jednak
lepiej zaufać partiom politycznym, posiadającym mechanizmy
kontrolne, poddawanym surowej
i mobilizującej do działania ocenie medialnej? O tym Państwo
zdecydują 16 listopada i mamy
nadzieję, że będzie to dzień klęski
polityczno-biznesowego fortelu
Niezależnych.

