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e-mail do redakcji: msmws@poczta.fm

Ukazuje się od 1997 r.

G A Z E TA M Y S ŁO W I C K I E J S P Ó Ł D Z I E L N I M I E S Z K A N I O W E J

Oszczędzając dbaj…
Apel mieszkańców
Odwołania pozytywnie rozpatrzone

Czytaj
w numerze:

Jest w moim Kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie.
C. K. Norwid

Beztroskich
i radosnych Świąt
spędzonych
w gronie
najbliższych,
zdrowia i wszelkiej
pomyślności
w Nowym Roku
życzą
Rada Nadzorcza,
Zarząd MSM
i Redakcja „WS”
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Uwaga mysłowiczanie

W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.
Telefony alarmowe:
698 498 030; 660 686 917
504 559 608; 604 868 095

lub zgłoś się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy
tryb postępowania medycznego. Nie korzystaj z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych.
Za:.https://pacjent.gov.pl/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa

Zaglądaj na stronę Spółdzielni
Przypominamy że, do dyspozycji mieszkańców jest strona internetowa Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zapraszamy do zaglądania i śledzenia pojawiających się tam komunikatów:

www.myslowicka-sm.pl

Podajemy również adres poczty elektronicznej, na który przesyłać
można niecierpiące zwłoki zagadnienia. Informujemy, że korespondencja musi być podpisana pełnymi danymi, tj. musi zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres.
Korespondencję kierować należy na: sekretariat@myslowicka-sm.pl
MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
godziny pracy: poniedziałek 700 -1700
wtorek, środa, czwartek 700 -1500
piątek 700 -1300

32 222-56-13

ADM os. „CENTRUM” ul. 1000-LECIA
Państwa Polskiego 32
32 222-22-82; 32 222-61-87; 32 222-31-57;
32 222-30-22; 32 222-64-00

TAURON CIEPŁO S.A.
Obszar Cieplny III Mysłowice
od 700 do 1500
32 222-25-15; 32 222-62-63
całą dobę
32 258-47-73

ADM os. „POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH”
ul. W. Korfantego 7
32 222-36-82; 32 222-36-88

TAURON POLSKA ENERGIA

POGOTOWIE TECHNICZNE „MONTAREM”
- Instalacje: c.o., c.c.w., elektryczna, wod.-kan.,
gaz., zestawy hydroforowe, kotłownie gazowe
godziny pracy:
poniedziałek 1700 -700
wtorek, środa, czwartek 1500 -700
piątek 1300 -700
32 222-55-69
dni wolne - całą dobę
604 795 376

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
całą dobę

POGOTOWIE DŹWIGOWE P.W. VIVA
516 091 449, 516 091 448
MPWiK Mysłowice całą dobę
32 223-59-42
TAURON CIEPŁO S.A. Katowice
od 700 do 1500
32 258-40-01 do 05

zaprasza Wspólnoty
Mieszkaniowe
do skorzystania z oferty:
prowadzenia pełnej,
profesjonalnej obsługi
zarządzania
i administrowania
nieruchomościami
przez wysoko wykwalifikowaną
i doświadczoną
kadrę ekonomiczną, prawną,
techniczną.
Szczegółowe informacje uzyskać
można w Zarządzie MSM.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
Biuro Obsługi Klienta
32 222-22-18 ; 32 222-22-19
Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00.
w czwartek od 8.00 do 18.00
w każdą drugą sobotę miesiąca
w godz. od 8.00 do 14.00.

BIURA MSM ZARZĄD, ul. Wielka Skotnica 6
32 222-27-36; 32 222-25-92
BIURO ROZLICZEŃ WODY

Zarząd
Mysłowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
41-400 Mysłowice,
ul. Wielka Skotnica 6
tel. 32 222-25-92;
32 222-27-36

Punkt Obsługi Klienta
od 800 do 1600

32 606-06-06

PGNiG Biuro Obsługi Klienta
od 700 do 1500
POGOTOWIE GAZOWE
całą dobę

991
32 391-23-03

32 227-41-14; 992

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
całodobowe
32 316-00-40, 32 316-00-41, 112;
GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o.
Chełm Śl.
od 730 do 1530
w dni robocze
32 225-66-73; 32 225-66-74
całą dobę
513 149 011

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
godziny pracy:
poniedziałek 730 -1700
wtorek, środa, czwartek 730 -1530
piątek 730 -1400
32 317-11-00
STRAŻ MIEJSKA
całą dobę w dni robocze
w dni wolne od pracy
od 800 do 2000
32 222-21-64
POGOTOWIE RATUNKOWE
całą dobę
999
STRAŻ POŻARNA
całą dobę:
POLICJA
całą dobę

32 316-00-30; 998; 112
32 317-32-55; 112

Okręgowy Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem:
tel. 574-091-361 574-062-401
Lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym
w Mysłowicach:
tel. 883-093-333.
TELEWIZJA „TOYA”
32 316-33-34 do 36

Adres redakcji: 41-400 MYSŁOWICE, ul. Wielka Skotnica 6. Tel. 32 222-27-36, 32 222-25-92.
Redaguje zespół. Redaktor prowadzący - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Nakład 7500 egzemplarzy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami Czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega
prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia opracowane przez grafików redakcji są własnością wydawcy. Ogłoszenia przyjmowane są we wszystkich administracjach.
Wydawca s.c. „PiR”. Prezes: Piotr Sowisło. Druk: „Sygnatura” - Katowice. Numer zamknięto 17. 12. 2021 r.
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Obradowała Rada Nadzorcza Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wykonanie zadań, koszty

22.

listopada odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej
Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obrady przeprowadzono
z uwzględnieniem przepisów sanitarnych obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa.
Zgodnie z przyjętym porządkiem ob- tał 2021 r. ze szczególnym uwzględnierad Rada Nadzorcza MSM:
niem zaległości czynszowych.
- Zapoznała się z informacją o wyko- Dokonała analizy wykonania rzeczonaniu zadań gospodarczych za III kwar- wego i finansowego planu konserwacji,

remontów i środków trwałych w budowie za III kw. 2021 r.
- Dokonała analizy kosztów ogólnych
zarządzania nieruchomościami spółdzielni za III kwartał 2021 r.
- Zapoznała się z informacją o dewastacjach w zasobach MSM i ich skutkach finansowych za III kwartał 2021 r.
Materiały przyjęto.
Ponadto, Rada rozpatrzyła bieżącą korespondencję.
erd

MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6

OGŁASZA
przetarg nieograniczony w formie licytacji

na wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego
położonego w Mysłowicach

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia
użytkowa
[m2]

1

2

3

Cena
wywoławcza
zł/m2 bez
podatku VAT

Wadium
[zł]

4

5

1.

Katowicka 15

36,00

11,00

670,00

2.

Fryderyka Szopena 47a

16,50

16,00

620,00

3.

Olbrychta Strumieńskiego 10

14,11

20,00

520,00

4.

Brzęczkowicka 2a

78,44

28,00

3.700,00

5.

Wielka Skotnica 6 - magazyn

12,54

13,00

170,00

Przetarg odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach

w dniu 04. 01. 2022 r. o godz. 1000

Przystępujący do przetargu zobowiązani są:
- zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu
oraz treścią umowy najmu
- uiścić do 03. 01. 2022 r. wadium w określonej wyżej wysokości
oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł na rachunek
Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Banku PKO BP S.A.
numer 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy najmu wpłacić Wynajmującemu
kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznego czynszu.
Wadium Wygrywającego zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu natomiast wadium
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom.
Spółdzielnia może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru.
Szczegółowe informacje udzielane są
w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój nr 17
lub telefonicznie pod numerami: 32 222 27 36 lub 32 222 25 92 wew. 45
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P.T. Czytelnicy
Przypominamy, że anonimami, szczególnie z uwagami
personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować się
nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc czy też telefonując do nas.
Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtującej
sprawy i przemyślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako
pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować,
jest jedna: słowo, a wołem wraca, słowo... zabija.
Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do
redakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dziesiątkach
dokumentów.
Istotą tej rubryki jest poruszanie kwestii, na które oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się
zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym miesią-

cu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją
dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.
Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbędne
jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres i dopisać
zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom organizacyjnym Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Szanowni Państwo,
coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. To cieszy. Informujemy, że zdjęcia
te nie zawsze nadają się do publikacji ze względu na ich techniczną jakość. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często miałaby wymiar znaczka
pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na względzie lub nie liczyć na publikację.

Słowo
wróblem
wyleci

Odbierając śmieci
– niszczą chodnik

Proszę Pana mieszkam przy Wielkiej
Skotnicy 12 i prosiłabym o zwrócenie
uwagi na pojazdy odbierające śmieci,
gdyż często zahaczają o znajdujący się
przy budynku wąski chodnik, co doprowadza do jego wybrzuszenia i w efekcie utrudnia chodzenie szczególnie osobom starszym. Mam nadzieję, że kwestia ta zostanie rozwiązana z pożytkiem
dla wszystkich.
Pozdrawiam
Mieszkanka
- dane do wiad. redakcji
Administracja osiedla „Centrum”:
Opisany przez Panią problem został
przekazany do Zakładu Oczyszczania
Miasta Mysłowice, który odpowiada za pojazdy odbierające nieczystości w mieście.

Brakuje, brakuje

Telefonuję w sprawie będącej problemem nagminnym, tj. brakiem miejsc
parkingowych. Mieszkam przy Wielkiej
Skotnicy 26 i chodzi o parking nieco poniżej tego budynku, a który służy także
zamieszkałym w niżej położonych domach. Dodatkowo w tym przypadku pro-

Dyżur 29. grudnia i 5. stycznia

blem potęguje nagminne parkowanie tam
4 dużych busów, a jeden taki bus zajmuje
prawie że dwa miejsca. Mam pytanie czy
można podjąć kroki by te busy wyeliminować z parkingu oraz czy nie można by

stworzyć nowych miejsc parkingowych,
bo terenów tam trochę jest. Ten drugi postulat związany jest m.in. z faktem, że
swego czasu na tym parkingu posadowiono śmietnik, co zabrało kilka miejsc.
Mam świadomość że śmietnik być musi,
ale czy nie można jakoś zrekompensować „straty” tych miejsc.
Pozdrawiam
Mieszkanka
- dane do wiad. redakcji
Administracja osiedla „Centrum”:
Spółdzielnia mając na uwadze rosnącą liczbę samochodów podejmuje działania polegające na zwiększaniu miejsc parkingowych – w ramach
posiadanych możliwości terenowych.
W tym celu w 2015 roku został wybudowany nowy parking wzdłuż bu-

Zadzwoń, napisz – czekamy!

dynków przy ulicy Wielka Skotnica
10-16. Ponadto, w roku 2019 zamontowano szlabany na parkingu między
budynkami przy ulicy Wielka Skotnica 22-32 uniemożliwiając parkowanie
samochodów osobom postronnym.
Z uwagi na przeprowadzone bardzo
kosztowne prace termomodernizacyjne budynków przy ulicy Wielka Skotnica 26, 32, 34, 38 Spółdzielnia nie
planuje na tej nieruchomości w najbliższym okresie innych kosztownych
inwestycji, do których na pewno zaliczałaby się budowa nowego parkingu.

Sprzedaż mieszkania
po testamentowym zapisie

Mieszkanie w notarialnym testamencie zapisałem wnuczce, ale ona nie chce
tu mieszkać tylko zamierza natychmiast
je sprzedać. Mam pytanie jakie są procedury, tzn. czy na tej podstawie może
dokonać sprzedaży, czy też musi jeszcze
przepisać mieszkanie na siebie i dokonać innych formalności.
Pozdrawiam
Czytelnik
- dane do wiad. redakcji
Dział Członkowski MSM: W odpowiedzi na Pana zapytanie wyjaśnia-

Dyżur 29. grudnia i 5. stycznia

Ze względu na ograniczenia w poruszaniu się najbliższe redakcyjne dyżury nie będą odbywały się w siedzibie Zarządu MSM.
Na telefoniczne spotkanie z redaktorem „WS” zapraszamy w dwie środy 29. grudnia i 5. stycznia od 15.00 do 16.15,
pod numer tel.: 605 256 775
Na Państwa sugestie czekamy również non stop pod adresem e-mail: msmws@poczta.fm Informujemy, że na przesyłane tą drogą,
jak i listownie, sprawy, odpowiedzi udzielamy wyłącznie w bieżącym wydaniu „WS”, chyba że w danym miesiącu informacja dotarła zbyt
późno. Czekamy także na tradycyjne listy adresowane do nas: Redakcja „WS” ul. Wielka Skotnica 6, 41-400 Mysłowice.
Przypominamy, że sprawy niecierpiące zwłoki należy natychmiast zgłaszać w osiedlowych administracjach.
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my co następuje: aby potwierdzić nabycie spadku na podstawie testamentu niezbędne jest uzyskanie po śmierci spadkodawcy potwierdzenia jego nabycia, co może nastąpić w dwojakiej
formie, tj.: postanowienia sądowego
o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie. Z chwilą otrzymania powyższego dokumentu wnuczka będzie mogła sprzedać mieszkanie otrzymane
w spadku.
Apel mieszkańców

Parkujmy z głową

Witam. Jesteśmy mieszkańcami bloku
na Ks. Jana Nygi 3.
Zwracamy się z gorącą prośbą do
mieszkańców okolicy o sensowniejsze

parkowanie pojazdów, gdyż wielokrotnie zauważyliśmy z Żoną, że są bardzo
duże luki między samochodami na parkingu, że można by zaparkować, ale nie
dałoby rady wysiąść z samochodu lub
można by narazić na uszkodzenia sa-

mochody obok. Zdajemy sobie sprawę,
że każdemu się zdarzy krzywo zaparkować. Nam również zdarzają się takie sytuacje, ale zawsze staramy się skorygować jeśli się da zostawić więcej miejsca
dla innych. Niejednokrotnie parkujemy
pod cmentarzem a nawet kilka razy pod
kościołem. Niech zastanowią się oko-

liczni krzywo parkujący mieszkańcy czy
faktycznie nie można zrobić więcej aby
wszystkim żyło się lepiej i wygodniej.
Pozdrawiamy
Życzymy wszystkim zdrowych
i spokojnych świąt.
Administracja os. im. Powstańców
Śląskich: Mamy nadzieję, że Państwa
apel jako w pełni zasadny i godny popularyzacji napotka na stosowną refleksję i przychylny odzew wszystkich użytkowników pojazdów. Niejako przy okazji informujemy, że wspomniany przez Pana teren na którym
odbywa się parkowanie pojazdów
przez mieszkańców oraz pracowników
szkoły nie należy do zasobów MSM.
Korespondencja w tej sprawie została
przekazana właściwej jednostce.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH
Nie bądź obojętny!

Nie bądź obojętny!

Nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego,
osobę potrzebującą pomocy alarmuj!

S

ynoptyce zapowiadają silne mrozy do minus 30 stopni
Celsjusza włącznie. Gwałtownie rośnie więc niebezpieczeństwo śmiertelnego wychłodzenia organizmu.
Niestety, przypadki zamarznięcia ludzi dotyczą nie tylko
osób bezdomnych. Dla tych ostatnich jednak jesień, zima czy
wczesna wiosna to najtrudniejszy czas do jako takiego funkcjonowania. Niewiele trzeba, by słabo okryty, często niedożywiony organizm błyskawicznie się wychłodził do zamarznięcia włącznie. Stąd tak ważnym jest, by natychmiast re-

Foto: KMP Mysłowice

agować, gdy widzimy, jakąś niepokojącą sytuację. Mysłowiccy policjanci w okresie jesienno-zimowym odwiedzają miejsca, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne, czyli ogródki działkowe, altany, piwnice, klatki schodowe, kanały
ciepłownicze i pustostany. Policjanci pytają o stan zdrowia napotkanych osób, potwierdzają ich tożsamość, sprawdzają, czy
nie są poszukiwane, a następnie tłumaczą im, z jakiego rodzaju pomocy mogą skorzystać na terenie Mysłowic.
Miarą naszego człowieczeństwa jest pomaganie innym, szczególnie słabszym, dzieciom, osobom starszym i bezdomym.

Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy niepokojące sytuacje.
987 – pamiętajmy
od 1. 11. 2021 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Katowicach pod tym numerem działa infolinia dla bezdomnych.
W okresie zimowym tam można uzyskać informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia funkcjonuje całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie. Połączenie
z numerem 987 jest całkowicie bezpłatne zarówno z telefonów
komórkowych, jak i stacjonarnych.
Pamiętajmy:
Pomocy dla bezdomnych możemy szukać telefonując
całodobowo pod numery:
- 987 – infolinia dla bezdomnych,
- 112 – Służby Ratownicze
- 997 – Policja,
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
przy UM Mysłowice:
- 32 316-00-40; 32 316-00-41
Straż Miejska: - 32 222-21-64; 32 317-11-52
Przyjmowanie interwencji: w niedzielę do 21.00, pozostałe
dni całodobowo.
Zwracajmy uwagę na przypadkowo napotkane osoby, które
mogą stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących czy nazbyt długo siedzących, jak
i zbyt lekko ubranych w stosunku do panujących warunków
atmosferycznych deszcz, mróz, śnieżyca.
Szczególną pieczą otoczmy dzieci i osoby starsze.
O każdej niepokojącej sytuacji najlepiej natychmiast informujmy służby ratownicze.
Pamiętajmy: Od naszej wrażliwości i chęci niesienia
pomocy może zależeć czyjeś życie.
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Oszczędzając
dbaj o prawidłową wentylację!!!

ima na dobre się jeszcze nie zaczęła, a niestety już mamy przypadki tragicznych zdarzeń związanych z zatruciami.
Zimne dni potęgują zapotrzebowanie na ciepło. My, w trosce o stan naszych finansów, chcemy maksymalnie je
oszczędzać, co szczególnie teraz przy wszelkich zapowiedziach dotyczących cen energii cieplnej jest zrozumiałe i normalne. Jednak oszczędzanie to jedno, a zdrowie i życie to... Wespół z dążeniem do oszczędzania ciepła fundujemy sobie
pułapki – w tym śmiertelne.
Każdego roku z chwilą nastania staramy się maksymalnie uszczelniać sza od normy, to po wejściu do mieszkachłodnych dni obserwujemy rosnącą
nasze mieszkania i
nia poczujemy specyficzny zapach i zaz dnia na dzień ilość zaparowanych
przysłaniamy otwory wentylacyj- uważalna jest kondensacja pary wodnej
okien w mieszkaniach. Każdego też ne, zakładamy superszczelne plastiko- na wewnętrznych powierzchniach szyb,
roku osiedlowe administracji wywie- we okna, podwójne drzwi, ogranicza- co w konsekwencji może doprowadzić
szają apele o zapewnienie prawidło- my wietrzenie. Ba, są i tacy, którzy do rozwoju pleśni i grzybów. Nadmier-

wej wentylacji mieszkania. Nie ma też
miesiąca – szczególnie po zakończeniu sezonu grzewczego – by nie zgłaszano zagrzybienia jakiegoś pomieszczenia.
Zaparowane okna, wyczuwalne podczas odwiedzin, tzw. ciężkie powietrze (zaduch) to najbardziej bezsporne oznaki, że w danym „M” wentylacja,
wymiana powietrza szwankuje. Najczęściej przyczyną jest zbyt doszczelnione
mieszkanie.
Wspomniane objawy to krzyk,
że musimy sami
w trosce o własne zdrowie i dobre samopoczucie, spojrzeć krytycznie na
wszystkie elementy składające się na
wentylację, tj. na swobodny nawiew
i wywiew powietrza „do” i „z” mieszkania, a także jego przepływ w pomieszczeniach oraz dokonać kontroli tych
elementów, za które my sami jesteśmy odpowiedzialni. Musimy udrożnić
wymianę powietrza. Problem pojawił
się z chwilą pojawienia się w sprzedaży, a następnie montowania coraz bardziej szczelnych okien i drzwi, które nie
bez racji zachwalane są jako energooszczędne.
My, dążąc do jak największych
oszczędności, bo ciepło, niestety, systematycznie drożeje

w drzwiach zatykają dziurki na klucz,
by broń Boże do mieszkania nie wpływała odrobina zimnego powietrza. Tym
samym doprowadzamy oszczędzanie do
absurdu, gdyż automatycznie narażamy
się na inne koszty, o narażaniu zdrowia
ze względu na fruwające w powietrzu
zarodniki grzyba, czy życia współmieszkańców nie wspominając.
Pierwszym poważnym ostrzeżeniem
o nadmiarze wilgoci w mieszkaniu jest
utrzymujące się ciągle zaparowanie szyb
wewnątrz. W przypadku, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 60% przy różnicy temperatur wewnątrz – zewnątrz 20°C, może wystąpić
zjawisko fizyczne, polegające na okresowej kondensacji pary wodnej na szybach od wewnątrz lub od zewnątrz będące zjawiskiem naturalnym, nie mającym
nic wspólnego z jakością wyrobu. Drugi
przypadek zaparowane okno na zewnątrz
nie ma wpływu na mieszkanie lecz pierwszy tak i to znaczne. Powodem „pocenia”
szyby jest nieskuteczna wentylacja.
Zbytnie uszczelnienie
to prosta droga
do rozwoju pleśni i grzybów.
Zgodnie z Polską Normą wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinna
przekraczać 55%. Jeżeli jest ona wyż-

na wilgoć, czytaj nieprawidłowa wentylacja, to „raj” dla grzybów i pleśni,
dla których duża wilgotność, ciepło plus
odpowiednie podłoże, np. osadzający
się na ścianach tłuszcz, stanowią idealne warunki do rozwoju. Organizmy te
są także nieobojętne dla naszego zdrowia, gdyż zarodniki tych nieproszonych
gości „fruwając sobie” w powietrzu są
przez nas wdychane i mogą przyczynić się do wielu groźnych chorób. Encyklopedia PWN tak mówi o tych pasożytach: Grzyby domowe, występujące na materiałach budowlanych (...) należą do klasy podstawczaków (np. stroczek łzawy, gnilica mózgowata, porzyca inspektowa); rozwijają się na materiale wilgotnym, przy odpowiedniej
temperaturze, w miejscach pozbawionych światła i nieprzewiewnych, tworząc puszyste naloty lub rozgałęzione
sznury grzybni oraz plackowate, sfałdowane owocniki; powodując rozkład
(zgniliznę) drewna wyrządzają duże
szkody i pogarszają warunki zdrowotne
pomieszczeń (wilgoć, przykry zapach);
zwalczanie bardzo trudne, polega na
stosowaniu specjalnych preparatów chemicznych, zapobieganie – na impregnacji drewna środkami grzybobójczymi
i przestrzeganiu higieny pomieszczeń
np. wietrzenie.
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Najczęściej pleśnie, a wraz z nimi
wykwity grzybów zauważyć można,
charakterystyczne czarne zabarwienia, w narożnikach, miejscach zasłoniętych meblościankami i nad okapami kuchennymi, czyli miejscach nieprzewiewnych.
Niezależnie od możliwości zagrzybienia mieszkania,
brak prawidłowej wentylacji
stwarza zagrożenie zatruć szczególnie, gdy do przygotowania ciepłej wody
używamy piecyków łazienkowych, tzw.
junkersów, zaś do podgrzewania mieszkania promienników gazowych. W tym
przypadku brak dostatecznego napływu
powietrza i zawartego w nim tlenu oraz
swobodnego odpływu spalin stwarza już
bezpośrednie zagrożenie życia,
bo dla prawidłowego spalania gaz potrzebuje mnóstwo tlenu. Jego brak może
spowodować wydzielenie się tlenku węgla – gazu bezwonnego – zwanego czadem będącego w istocie cichym zabójcą. Czad łączy się błyskawicznie z krwią
i człowiek staje się senny... Nie ma roku, by nie dochodziły do nas informacje o zatruciach CO2. Ilość śmiertelnych
zdarzeń każdej zimy sięga około 100.
Urządzenia gazowe
w mieszkaniach winny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie
technicznym. Do obowiązków użytkownika, a więc nas samych, należy poddawanie ich okresowym kontrolom. Przepisy w sposób jednoznaczny nakładają
na użytkownika lokalu obowiązek utrzymania stanu technicznego urządzeń gazowych zapewniającego bezpieczne zamieszkanie i udostępnienia ich do kontroli.
Pamiętajmy, że nowoczesne urządzenia gazowe są wyposażone w takie zabezpieczenia, które nas mają chronić,
a nie utrudnić funkcjonowanie. Nie majstrujmy przy nich, gdy okaże się, że piecyk nie chce zagrzać wody. Może okazać się, że np. zadziałał czujnik kontroli ciągu w kominie i nie ma dostatecznego odprowadzenia spalin. Lepiej poczekać w takim przypadku niż się narażać.
Uwaga: Instrukcja obsługi piecyka nie jest zbędną publikacją. Przestrzegajmy wszelkich zaleceń, jakie są
w niej zawarte.
Dobrze jest także doposażyć mieszkanie w czujniki gazu.
Spaliny
Piecyk gazowy powinien być szczelnie
przyłączony do przewodu spalinowego,
a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny. Rura odprowadzająca spali-

ny nie może wchodzić za nadto do przewodu kominowego, gdyż ogranicza jego prześwit. Przewód spalinowy należy kontrolować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej raz w roku. Jednak warunkiem swobodnego
odpływu spalin jest nie tylko drożność
przewodu spalinowego, lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje spalanie gazu.
Ogromny wpływ na proces spalania
mają warunki atmosferyczne,
a szczególnie wiatr. Pod wpływem silnego wiatru może wystąpić samoistne
zjawisko cofania się spalin, będące skutkiem wystąpienia niekorzystnej różnicy między ciśnieniem powietrza w obrębie okien mieszkania a ciśnieniem u wy-

Te umożliwiające stały dopływ powietrza rozwiązania obarczone są jedną wadą: zależne są od naszej woli, bo to my
musimy pamiętać, by odpowiednio ustawić klamkę w stolarce okiennej. Jeżeli tego nie zrobimy, zaburzenia wentylacji gotowe. Ostatecznie można też wyciąć fragmenty uszczelki w oknie, co zalecane jest szczególnie w oknach starego
typu niewyposażonych fabrycznie w mikrouchył, czy mikrozszczelnienie.
Przepływ powietrza
Jeżeli zaobserwujemy w mieszkaniu
słaby przepływ powietrza, mimo dobrego nawiewu, to musimy poprawić
przepływ przez wywiercenie otworów
w drzwiach (lub ich podcięcie), gdyż jeśli w mieszkaniu nie ma swobodnej cyrkulacji powietrza, przyczyną z reguły

Szczelność pomieszczeń, wilgoć,
a oszczędność energii.

Brak dostatecznej wentylacji powoduje, że w powietrzu gromadzi się wilgoć, którą musimy ogrzać. Pamiętajmy: Do ogrzania 1 kg powietrza o 1°C
potrzeba energii o wartości 0,24 kcal, zaś do ogrzania 1 kg wody już 1 kcal,
czyli cztery razy więcej!!! Sprawa jest prosta – większa ilość wilgoci w powietrzu to ogrzewanie zawartej w nim wody i skutek oszczędnościowy jest odwrotny od zamierzonego. Ba, badania dowiodły, że odczuwanie chłodu jest wyższe
przy większej wilgotności. Jeżeli w mieszkaniu, przy 18°C panuje 100% wilgotności, to jesteśmy przekonani, że temperatura wynosi 12 do 15 stopni. Z kolei
przy tej samej temperaturze i wilgotności do 60% wydaje się nam, że jest cieplej o kilka stopni.
lotu komina. Podobnie jak wiatr działa załączony wentylator zainstalowany
w mieszkaniu, gdyż urządzenie to także wytwarza podciśnienie, które może utrudnić lub uniemożliwić wręcz odpływ spalin i chociaż jest wygodne i pomocne, to lepiej z niego nie korzystać.
Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie wykonywać jakichkolwiek prac
zmniejszających przekrój przewodów
spalinowych, bądź zmieniających przewidziane przez projektanta założenia
użytkowania. Budynek stanowi integralną całość, co w przypadku zaburzenia
wentylacji doprowadzić może do tragedii na kondygnacjach położonych pod,
jak i nad naszym mieszkaniem.
Jak zapewnić dobrą wentylację?
Nawiew
Najlepiej stosować specjalne nawiewniki montowane w oknach lub
w ścianie (w odległości od 15 do 35 cm
od sufitu). Nawiewniki automatyczne,
samoczynnie, bez woli człowieka mogą przymykać się lub otwierać w zależności od zmian ciśnienia, wilgotności
powietrza lub temperatury. Zamiast nawiewników w oknach stosowane są mikrouchyły lub mikrorozszczelnienia.

są – szczelne drzwi. Wystarczy podciąć
drzwi do pokoi tak, by między ich dolną
krawędzią a posadzką powstała szczelina wysokości ok. 1 cm. Można też
w drzwiach wywiercić otwory i osłonić
je estetycznymi tulejami.
Wywiew
Ważne jest, by otwory do kanałów
wentylacyjnych nie były niczym zasłonięte, by ich przekrój był w pełni otwarty, by kratki wentylacyjne nie były obudowane półkami itd. Każda sztuczna
przeszkoda ograniczająca przepływ powietrza odbija się negatywnie na wymianie powietrza, a w konsekwencji na
nas samych.
Spełnienie tych kilku najprostszych zaleceń winno zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza w naszym „M” i nie
dopuścić do jego zagrzybienia i uchronić korzystających z gazu przed zatruciem.
A gdy stanie się coś nieodwracalnego, nie pomogą lamenty i płacz oraz
pytanie: dlaczego nie rozszczelniłem
mieszkania. Zostanie ból, rozpacz
i pytanie: dlaczego...?
Foto archiwum „WS”
Piotr Sowisło
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Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
zatrudni pracownika na stanowisko

Instalator sanitarny z uprawnieniami gazowymi.
Wymagania: uprawnienia gazowe, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku – ok. 3 lat.

Szczegółowe informacje w siedzibie
Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Wojciecha Korfantego 7, tel. 605 170 880

OGŁASZAJ SIĘ W „WS” - TO SIĘ OPŁACA

tel. 32 222-25-92, 32 222-27-36, 661 229 858
W MYSŁOWICACH DOCIERAMY BEZPOŚREDNIO DO 7 500 MIESZKAŃ

KOLOR lub ostatnia strona
1 moduł /5,7 x 5,0/ 123,00 zł
słowo w drobnych 1,00 zł

Czarno-białe
1 moduł /5,7 x 5,0 cm/ 61,50 zł;

Ogłoszenia drobne (krótkie)
o zamianie mieszkania w zasobach
MSM dla Członków MSM
- BEZPŁATNIE

WSZYSTKIE CENY BRUTTO
Termin przyjmowania ogłoszeń
do 16. każdego miesiąca,

mu-orange/12-21

Zgłoszenie awarii zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu tel. 604 795 376
w poniedziałek od 17.00 do 7.00; we wtorek, w środę i czwartek od 15.00 do 7.00;
w piątek od 13.00 do 7.00; w sobotę, niedzielę i święta od 20.00 do 8.00

9

WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 11-12/2021

- Mamo! Przyszli kuzyni!
- Mówi się kuzynostwo, synku, kuzynostwo.
Następny dzwonek. W drzwiach stoi
wujek i ciocia. Jasio woła:
- Mamo! Przyszedł wujek i ciocia!
- Mówi się wujostwo synku, wujostwo. Kolejny dzwonek. W drzwiach
stoi dziadek i babcia.
Jasio woła:
- Mamo! Przyszło dziadostwo!
J K L
Do rodziców dzwoni nauczycielka
skarżąca się, że ich córka wciąż kłamie.
- Ale musi Pani przyznać, że jest
w tym naprawdę dobra
- Ale jak to?
- My nie mamy córki, tylko dwóch synów.
J K L

OGŁOSZENIA DROBNE
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek,
wykładzin, solidnie - tel. 606 274 056
EKSPRESOWA naprawa protez zębowych, wykonywanie nowych protez,
tel. 605 271 210
HYDRAULIK, elektryk,
tel. 799 066 346
KUPIĘ każdy samochód. Gotówka,
tel. 660 476 276

Zamiana mieszkań
M-4 na dwa mniejsze, tel. 502 738 746
M-5 na M-3,

tel. 505 088 295

DOM
POGRZEBOWY

Józef Górecki
Kompleksowe usługi
pogrzebowe w kraju 24H
Międzynarodowy
transport zmarłych
Telefony całodobowe:
660 728 800,
32 223-05-26
Mysłowice,
ulica Krakowska 8

mu-565/08-2021

mu-564/2-21

J K L
Mróz, śnieżyca. Po lesie chodzi podenerwowany niedźwiedź. To złamie choinkę, to kopnie w drzewo, to pogoni wilka
- ogólnie - mocno wściekły! Chodzi i gada:
- Po jaką cholerę piłem tę kawę we
wrześniu...
J K L
Zima. Do knajpy wchodzi Ecik zostawiając otwarte drzwi. Barman natychmiast reaguje:
- Panie, zamknij Pan te drzwi, przecież
na dworze jest zimno?
- Czy Panu się wydaje, że jak zamknę
te drzwi to na dworze zrobi się cieplej?
J K L
Policjant z drogówki zatrzymuje kierowcę malucha.
- Dlaczego w samochodzie jedzie aż
pięć osób?

- Jesteśmy drużyną piłki ręcznej, jedziemy na mecz.
- Coś kręcicie... Pięciu, to za mało, żeby była cała drużyna.
- Jeszcze dwóch siedzi w bagażniku!
J K L
Do komisariatu policji przychodzi
woźnica z batem i mówi:
- Skradziono mi sanie.
- Czy miały dzwonek?
- Nie.
- A światło odblaskowe?
- Nie.
- W takim razie płaci Pan mandat.
J K L
- Codziennie wieczorem spisuję
wszystkie swoje myśli - opowiada blondynka brunetce
- Od dawna to robisz?
- Od trzech lat! Niedługo już będę miała całą stronę...
J K L
Urodziny Jasia. Dzwonek do drzwi.
Jasio otwiera sam. W drzwiach stoi kuzyn i kuzynka. Jasio woła:
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Drzewo lub krzew
iglasty; 4. Coś z pieczywa; 5. Osłona; 9. Zespół przyrządów; 14. Członek
spółdzielni; 16. Artretyzm; 18. Do nitowania; 20. Mała oś; 21. Kwaśna przyprawa: 22. Plotkarz w gwarze śląskiej;
26. Sproszkowany tytoń; 29. Narząd
wzroku; 30. Długość włókna; 31. Śpiewak kościelny; 32. Z Adamem; 33. Łamiemy się nim przy wieczerzy wigilijnej; 37. Gargulec; 41. Fruwają; 42. Uroczysta wieczerza w przeddzień świąt
Bożego Narodzenia; 43. Fioletowa odmiana kwarcu; 45. Sposób zachowania
się; 46. Suche igliwie; 47. Przewód kanalizacyjny; 48. Robota.
PIONOWO: 1. Ptak z łuszczaków;
2. Zespół śpiewaczy; 3. Zagrywka, serwis; 6. Papuga; 7. Postać z Elementarza Falskiego; 8. Uprzywilejowana karta;
10. Eksperyment; 11. „Wesoły” pierwiastek; 12. Trójchloroetylen; 13. Zwój papieru; 14. Opinia o czymś; 15. Piłka poza
boiskiem; 17. Skamieniałość na dnie jaskini wapiennej; 19. Rodzaj dwustronnego
zamszu; 23. Beczka na piwo: 24. Mieszkaniec starożytnej Tesalii; 25. Zbiórka
pieniężna, ofiara; 26. Obrabiarka; 27. Naszywki wzmacniające żagiel; 28. Kloc;
34. Czworoboczna płyta pod bazą kolumny lub filaru; 35. Imię żeńskie; 36. Aparat
projekcyjny; 38. Malaria; 39. Ma struny;
40. Panujący w państwie monarchicznym;
44. Złagodzenie bólu.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy przesyłać do 29. 12.
21 r. na adres Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wielka Skotnica 6 z dopiskiem Redakcja „Wiadomości Spółdzielcze” - KRZYŻÓWKA
NR 11-12/2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub adres poczty elektronicznej redakcji „WS”: msmws@poczta.
fm z obowiązkową informacją w temacie
wiadomości: Krzyżówka nr 11-12/21 –
decyduje data wysłania e-maila.
Wśród nadawców poprawnych rozwiązań rozlosujemy dwa talony o wartości 35 złotych każdy (na posiłek bez
alkoholu) ufundowane przez restaurację „NIE-BO” – Mysłowice, ulica Mikołowska 40.
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr
9-10/2021 z hasłem: Mamy złotą polską jesień otrzymują: Jan Ochmański, zam. ul.
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Techników 10, 41-403 Chełm Śląski, Andrzej Gomółka, zam. ul. P. Stalmacha 7c,
41-400 Mysłowice.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy (z dowodem osobistym) do sekretariatu
MSM po odbiór nagrody – talonu o wartości
35 złotych (na posiłek bez alkoholu). Nagrody ufundowali właściciele restauracji „NIE-BO” – Mysłowice, ulica Mikołowska 40.
Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych (imię, nazwisko,

adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez
redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/
krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku
„Wiadomości Spółdzielcze” imienia, nazwiska
i miejsca zamieszkania wskazanego w nadesłanym rozwiązaniu do jednorazowego losowania
i ogłoszenia jego wyniku w kolejnym wydaniu
„WS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowania,
wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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BARAN (21 III – 20 IV)
Święta upłyną w miłej atmosferze, przy
sowicie zastawionym stole, ale możesz
się trochę nudzić. Lubisz innego rodzaju
imprezy, a podsuwanie ciociom i wujkom
świątecznych smakołyków, to dla Ciebie
za mało, ale czego nie robi się dla rodziny.
BYK (21 IV – 21 V)
Przed świętami starannie policzysz
pieniądze i potem powiesz żonie, ile
w tym roku możecie wydać. Może nie
być zachwycona, ale jak mówi przysłowie „wedle stawu grobla”. A Twoja Pani jest dobrą gospodynią i potrafi tak
wszystko urządzić, że będzie dobrze.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Ludzie urodzeni pod Bliźniętami nie
przywiązują wielkiej wagi do tradycji. U Bliźniaków każde święta są inne
i inaczej ubrana jest choinka. Są też zaskoczeni zestawem potraw. Jak będzie
w tym roku? Nie można powiedzieć, bo
to tajemnica Pani domu.
RAK (22 VI – 22 VII)
Jak zawsze u państwa Raków dużą wagę przywiązuje się do dekoracji domu.
No i przed świętami wszystko musi być
starannie wysprzątane i uporządkowane.

W tym roku goście szczególnie podziwiać będą girlandy i choinkę.
LEW (23 VII – 22 VIII)
Pan Lew lubi święta, ale nie biesiadowanie i jedzenie jest dla niego głów-

Święta
tuż, tuż
ną atrakcją, chociaż nie pogardzi rybą w galarecie, czy barszczem z uszkami. Najbardziej jednak satysfakcjonuje
go ciekawa dyskusja przy stole, chociaż
bardziej lubi mówić, niż słuchać.
PANNA (23 VIII – 22 IX)
Gdy już nadejdą święta, gospodyni
spod znaku Panny będzie tak zmęczona, że największą przyjemność sprawi
jej długi odpoczynek. Chyba, że w tym
roku odstąpi od tradycji i załatwi dla całej rodziny wczasy świąteczne w górach.
WAGA (23 IX – 23 X)
Święta upływać będą mile i tradycyjnie, chociaż może je zakłócić niespodziewany incydent. Nie będzie to jednak nic poważnego. Panią domu bardzo ucieszą prezenty, szczególnie jeden
zgodny z jej upodobaniami.

Telefon alarmowy 112

T

Karp, Sylwester, pożar

rwa świąteczna gorączka, a właściwie jej ostatnie godziny. Jej kulminacją
jest przygotowywanie wszelakich wigilijnych potraw, strojenie choinki...
i wieczerza w gronie najbliższych. W ferworze zajęć o nieuwagę nietrudno, a to
już tylko krok do wypadku.
Wiadomo nie od dziś, że pośpiech należy zarzucić na patelnię grubą tkai roztargnienie to główne powody nie- ninę np. ręcznik.
Pamiętajmy, że w przypadku pożaru
szczęść i wystarczy chwila (odpukać
w niemalowane), by czar świąt, sylwe- winniśmy błyskawicznie telefonować na
strowej zabawy prysł… jak bańka my- numer służb ratowniczych 112
Inne niebezpieczeństwo, acz również
dlana.
Bądźmy przezorni na każdym z płomieniami związane ściągają na
kroku – nawet przy tak prozaicznej nas, nomen omen, zimne ognie. Zimne
czynności… jak smażenie karpia. bowiem są one tylko z nazwy. PryskaOno także może stać się zarzewiem jące iskry łatwo mogą znaleźć w napożaru, gdyż rozgrzany tłuszcz zapa- szych mieszkaniach łatwopalny matela się błyskawicznie, a wtedy odru- riał, a później wszystko toczy się już
chowo patelnię wkładamy pod wodę... błyskawicznie. Oby, gdy tak zaafeby ugasić ogień. Ten ruch to początek rowani jesteśmy przygotowaniami
tragedii, bo palący się tłuszcz rozpry- do wieczerzy nie umknął nam i taki
skuje się momentalnie po całej kuch- komunikat, jaki zawarty jest w jedni, a płomienie w mgnieniu oka ogar- nym z dowcipów. Może jest nieco winiają wszystko. By ugasić płomienie sielczy, ale:

SKORPION (24 X – 22 XI)
Jeśli w tamtym roku zapomniałeś w nawale różnych, ważnych spraw o upominkach dla rodziny i gości, to w tym
roku nie popełnij podobnego błędu. Musisz nawet zrehabilitować się i staranniej
niż zazwyczaj dobrać upominki.
STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Przy Twoim stole zazwyczaj na wigilię zasiada sporo osób, masz bowiem
liczną rodzinę i lubisz biesiadować. Nie
zapomnij jednak o pewnej starszej krewnej, czy samotnej sąsiadce, która na
pewno nie będzie się sama wpraszać.
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Jak to u Koziorożca wszystko przed
świętami zostanie dokładnie zaplanowane, a plan w całości zrealizowany. W tym roku święta będą u Ciebie
szczególnie uroczyste, bowiem przyjedzie ktoś z zagranicy, albo krewni
z daleka.
WODNIK (21 I – 20 II)
Okres przed świętami będzie dla Ciebie bardzo pracowity i w firmie i w domu, ale podczas świąt odpoczniesz,
a domownicy będą we wszystkim pomagać. Szczególnie ucieszy Cię potrawa
przyrządzona przez córkę.
RYBY (21 II – 20 III)
Podczas świąt Ryby będą mogły dużo
czasu poświęcić dzieciom, co sprawi im
przyjemność, na którą często nie mogą
sobie pozwolić. Po świętach czeka je miła niespodzianka w pracy: awans, a może tylko pochwała.
Jasiu wpada do kuchni i krzyczy do
mamy zajętej przygotowywaniem wigilijnych potraw:
- Mamo!!! Choinka się pali!!!
- Jasiu, nie mówi się pali tylko świeci –
odpowiada mama.
Dziecko wychodzi i po chwili wbiega krzycząc:
- Mamo!!! Firanka też się świeci!!!
Sylwester
Bądźmy ostrożni w Sylwestra i zamykajmy okna, by nie wpadła przez nie jakaś zbłąkana raca. Witając Nowy Rok
strzelajmy ogniami tak, by na pewno
nie poleciały ani na kogokolwiek, ani
na najbliższy dom. Jednocześnie pamiętajmy, że są to materiały wybuchowe
i nieuwaga może zakończyć się tragicznie dla wystrzeliwujących jak i osób postronnych.
Życzymy bezpiecznych Świąt „nieświecących” firanek i zero problemów
z petardami, sztucznymi ogniami – Do
siego roku.
pes

Segregacja śmieci – Decyzje SKO i Prezydenta Miasta Mysłowice

Odwołania pozytywnie rozpatrzone

I

nformujemy, że złożone przez Spółdzielnię odwołania na Decyzje Prezydenta Miasta Mysłowice określające wysokość
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 63,60 zł na mieszkańca za miesiąc marzec dla nieruchomości przy ulicach:
- Jana Wysockiego 4, 6, 12, 14,
- Stokrotek 11, 13, 15, 17, 19,
- Fryderyka Szopena 49, 49a, 49b, 53, 53a, 53b
- Ignacego Kraszewskiego 1, 1a, 1b, 1c, 3, 3a, 3b, 3c,
- Wojciecha Korfantego 13, 13a, 15, 15a, 15b,
- Brzęczkowicka 4, 4a, 4b, 4c,
- Wiosny Ludów 5, 5a, 5b, 5c, 5d,
- Wiosny Ludów 10

zostały pozytywnie rozpatrzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. SKO orzekło uchylenie decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice w całości i przekazać sprawy do ponownego rozpatrzenia. Tutejszy Organ przeprowadził dodatkowe postępowania, które zakończył wydaniem nowych Decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice, które umarzają prowadzone wcześniej postępowania dla ww. nieruchomości.
Jednocześnie przypominamy, że wraz z wprowadzonymi przez
Urząd Miasta Mysłowice z dniem 01. 01. 2021 r. zmianami stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zakład
Oczyszczania Miasta prowadzi na terenie miasta kontrole pojemników w wiatach śmietnikowych w celu określenia prawidłowości sposobu gromadzenia odpadów przez mieszkańców. sar

Pamiętajmy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych w sposób selektywny

N

Przedświąteczne oszustwa

a ostatniej prostej przed świętami wielu z nas poszukuje jeszcze prezentów dla najbliższych. To czas przeglądania portali
sprzedażowych i sklepów internetowych. Wykorzystują to oszuści, którzy podsyłają wiadomości, w których sugerują problemy z przesyłką. W pośpiechu klikamy w linki zawarte w smsach. To prosta droga do utraty pieniędzy z konta. Policjanci
ostrzegają, by dokładnie sprawdzać przesyłane nam linki.

Już tylko kilka dni dzieli nas od świąt.
Wielu z nas poszukuje jeszcze upominków dla bliskich. W pośpiechu zapominamy jednak czasami o własnym bezpieczeństwie. Wykorzystują to oszuści, którzy podsyłają wiadomości, mogące doprowadzić do
utraty oszczędności. Tymczasem przy niewielkim wysiłku
jesteśmy w stanie skutecznie
ochronić swoje pieniądze.
W dzisiejszych czasach niezwykle
popularne są zakupy w internetowych
sklepach, które proponują różne metody dostawy. Zamówione prezenty mogą dotrzeć do paczkomatu lub do domu. Informacje o bieżącym statusie
przesyłek przesyłane są na telefon. Za-

mawiając wiele rzeczy możemy nie
zwracać uwagi na teksty w smsach.

Tymczasem oszuści podsyłają w wiadomościach informacje o rzekomej potrzebie dopłaty do paczki lub jej zablokowaniu w centrum dystrybucji. By
ją otrzymać należy kliknąć w przesłany link. To niestety prosta droga do
utraty oszczędności z konta. Najczę-

ściej odnośniki prowadzą do spreparowanych stron, gdzie podajemy numery kart płatniczych, loginy
i hasła do bankowości internetowej, które trafiają w ręce oszustów. Po kilku minutach na naszym koncie może
nie być już pieniędzy. Tymczasem wystarczy sprawdzić informacje o rzekomej
blokadzie u sprzedawcy lub
na stronie internetowej firmy transportowej, której adres samodzielnie wpiszemy w przeglądarkę. Przy niewielkim zaangażowaniu
i poświęceniu kilku chwil możemy
ochronić nasze oszczędności.
Materiał Komendy Miejskiej Policji
w Mysłowicach
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Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

