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Zmiana godzin pracy MSM
Oszczędzając ciepło – pamiętaj o wentylacji

Czytaj
w numerze:

Z

ima nie zaskoczyła. Prognozy meteorologów na
styczeń o zimie z obfitymi opadami śniegu i mrozami spełniły się. Było czasem i bardzo śnieżnie jak i mroźno.
Taka aura z jednej strony sprawia problemy, bo to przecież trudności komunikacyjne i dla pieszych i dla pojazdów,

a z drugiej jest radością dla dzieci, które mogą się wyszaleć na śniegu. Zima jest też malownicza. Wystarczy spojrzeć
jak pięknie wpływa na krajobraz. Przed nami kolejne mroźne
i śnieżne dni. Oby te przyjemniejsze atrybuty zimy przyćmiły
ewentualne niedogodności.
pes

Różne oblicza zimy

Dyżur 10. i 17. lutego

Zadzwoń, napisz – czekamy!

Dyżur 10. i 17. lutego

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 lutowe środy 10. i 17. 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.

2

WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 1/2021

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 29. 01. 2021 r.
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Obradowała Rada Nadzorcza Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

T

Trzy razy

ak się złożyło co było efektem kalendarza, że w tym wydaniu przedstawiamy
zagadnienia jakimi RN MSM zajmowała się na trzech posiedzeniach. I tak:
23. listopada 2020 r. odbyło się kolejtały 2020 r. ze szczególnym omówiene posiedzenie Rady Nadzorczej Myniem zaległości czynszowych,
słowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - dokonała analizy kosztów ogólnych
w formie niestacjonarnej za pomocą
zarządzania nieruchomościami Spółśrodków porozumiewania się na odledzielni za III kwartały 2020 r.,
głość.
- dokonała analizy wykonania rzeczoZgodnie z porządkiem obrad Rada
wego i finansowego planu remontów,
Nadzorcza:
środków trwałych w budowie i kon- podjęła uchwałę w sprawie zmiany do
serwacji za III kwartały 2020 r.,
„Regulaminu zamawiania usług i ro- - zapoznała się z informacją o dewastabót budowlanych w MSM”,
cjach w zasobach MSM i ich skutkach
- zapoznała się z informacją o wykonafinansowych za kwartały 2020 r.,
niu zadań gospodarczych za III kwar- - rozpatrzyła korespondencję bieżącą.

Natomiast w tej samej formie tuż
przed świętami, tj. 21. grudnia ubiegłego roku Rada Nadzorcza zapoznała się
ze sprawozdaniem z realizacji uchwał
Rady Nadzorczej podjętych w 2020 r.
Z kolei 25. stycznia 2021 r.
odbyło się pierwsze w br. posiedzenie RN w formie stacjonarnej w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Wielka Skotnica 6. W jego trakcie Rada Nadzorcza:
- podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
miesięcznej opłaty dodatkowej za prowadzenie działalności gospodarczej
w lokalu mieszkalnym,
- podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
planu konserwacji, remontów, środków trwałych w budowie na 2021 r.
- rozpatrzyła korespondencję bieżącą.
erd

Nie dopuść do powstania i rozwoju grzybów domowych, zagrażają zdrowiu, a nawet życiu Twojemu i Twojej Rodziny.
Pomyśl o cichym zabójcy!!! Zadbaj o prawidłową wentylację!!!

Oszczędzając ciepło – pamiętaj o wentylacji

K

ażdego roku z chwilą nastania chłodnych dni obserwujemy rosnącą z dnia na dzień ilość zaparowanych okien
w mieszkaniach. 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
staramy się maksymalnie uszczelniać
nasze mieszkania i
przysłaniamy otwory wentylacyjne, zakładamy superszczelne plastikowe okna, podwójne drzwi, ograniczamy wietrzenie. Ba, są i tacy, którzy
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.

na wewnętrznych powierzchniach szyb,
co poza negatywnym wpływem na nasze
meble, ubrania, w konsekwencji może
doprowadzić do rozwoju pleśni i grzybów. Tak więc nadmierna wilgoć, czytaj nieprawidłowa wentylacja, to „raj”
dla grzybów i pleśni, dla których duża
wilgotność plus odpowiednie podłoże,
np. osadzający się na ścianach tłuszcz,

foto: archiwum

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 wyższa od
normy, to po wejściu do mieszkania poczujemy specyficzny zapach. Zauważalna jest także kondensacja pary wodnej

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 dociąg dalszy na str. 4
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ciąg dalszy ze str. 3
mowe, występujące na materiałach budowlanych (...) należą do klasy podstawczaków (np. stroczek łzawy, gnilica mózgowata, porzyca inspektowa); rozwijają się na materiale wilgotnym, przy
odpowiedniej temperaturze, w miej-

W tym sezonie grzewczym też odnotowano już kilka przypadków podtruć.
Oby to niebezpieczeństwo nie pojawiało się i ominęło wszystkich bez wyjątku.
Słaba wentylacja,
oprócz wymienionych negatywnych
zjawisk, w konsekwencji może dopro-

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 mo-

Oszczędzając ciepło – pamiętaj o wentylacji
scach 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.
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 inne zagrożenie
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 bezwonne-

wadzić do wzrostu złego samopoczucia,
co związane jest ze spadkiem zawartości
tlenu w powietrzu.

foto: archiwum

Objawami są m.in.:
- podrażnienie i stany zapalne błony śluzowej nosa i gardła,
- suchość i podrażnienie gałki ocznej,
- bóle głowy,
- ogólne zmęczenie i apatia.
To jest już skrajność, bo na codzień
brak dopływu świeżego powietrza nawet w mieszkaniach bez junkersów, po-

Nadmierna szczelność,
to energetyczne straty.

To zdanie może szokować, lecz gdy się nad nim zastanowimy to...
W systematycznie nieprzewietrzanym mieszkaniu zużywamy więcej ciepła, bo
do ogrzania 1 kg tzw. suchego powietrza o 1°C potrzeba energii o wartości 0,24
kcal, zaś do ogrzania 1 kg wody już 1 kcal, czyli trzy razy więcej!!! Sprawa jest prosta w mocno wilgotnym powietrzu ogrzewamy wodę. Ba, badania dowiodły także,
że odczuwanie chłodu jest wyższe przy nieco większej wilgotności i niższej temperaturze. Jeżeli na przykład 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 60% wydaje się nam, że jest cieplej o kilka stopni.
go – 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 czadem.

woduje, że mamy gorsze samopoczucie, gdyż zmniejsza się zawartość tlenu
a przybywa dwutlenku węgla. A dwutlenek węgla... każdy z nas przecież produkuje oddychając, gotując itd.

gą przymykać się lub otwierać w zależności od zmian ciśnienia, wilgotności
powietrza lub temperatury. Zamiast nawiewników w oknach stosowane są mikrouchyły lub mikrorozszczelnienia.
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. 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
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. 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 niedopuścić do jego zagrzybienia. Winno
też poprawić nasze samopoczucie i na
dodatek 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?
Tekst i foto: Piotr Sowisło
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Zimowa przestroga

Materiał otrzymano z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach
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Dyżur 10. i 17. lutego
Ze względu na koronawirusa i ograniczenia w poruszaniu się
redakcyjne dyżury nie będą odbywały się w siedzibie Zarządu
MSM. Na telefoniczne spotkanie z redaktorem „WS” zapraszamy w dwie lutowe środy
10. i 17. od 15.00 do 16.15,
pod numer tel.: 605 256 775
Na Państwa sugestie czekamy również pod adresem e-mail: msmws@poczta.fm oraz na tradycyjne listy adresowane
do: Redakcja „WS” ul. Wielka Skotnica 6, 41-400 Mysłowice
Szanowni 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 spraw, na które oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zdarzyć, że na jakiś problem
nie odpowiemy w danym miesiącu, 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.

...wróblem
wyleci...

Elektroniczna rejestracja

Witam serdecznie.
Taka sugestia. Skoro jest już ebok
w MSM to może warto pomyśleć o elektronicznej rejestracji szczególnie teraz
w dobie Covid.
Wszędzie można zarejestrować się teraz elektronicznie, tylko spółdzielnia
wymaga osobistego kontaktu, nie ma to
dla mnie większego sensu, bo przecież
ma to ułatwiać nam kontakt. Nie wszyscy posiadają drukarki żeby wydrukować formularz, a tym bardziej czas, żeby
osobiście odebrać i zanieść formularz,
bo jednak duża część mieszkańców nie
jest emerytem i pracuje często po 10h.
Pozdrawiam Teresa.
- dane do wiadomości redakcji
Zarząd MSM: Szanowna Pani Tereso, Szanowni Mieszkańcy.
W odpowiedzi na Pani sugestię pragniemy poinformować że dokonanie
rejestracji do systemu eBOK MSM
w formie elektronicznej jest jak najbardziej możliwe oraz dostępne już
od dłuższego czasu. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny do eBOK oraz przesłać go
w postaci skanu lub zdjęcia na adres
Dyżur 10. i 17. lutego

skrzynki mailowej spółdzielni tj. sekretariat@myslowicka-sm.pl
Na podstawie takiego formularza
rozpocznie się proces przyznawania

dostępu do systemu eBOK. Na uwagę
tutaj zasługuje fakt, iż ta forma dokonania rejestracji spotkała się z dużą
aprobatą Naszych Mieszkańców i jest
dosyć często wykorzystywana do założenia dostępu do eBOK MSM.
Szczegółowo opisaliśmy ten proces
wraz z informacją do Mieszkańców
w wydaniu „Wiadomości Spółdzielczych” 9/2020. Jest on również opisany w Regulaminie korzystania z systemu eBOK MSM, który jest dostępny przy linku do logowania do eBOK
lub w dziale Regulaminy na stronie
internetowej spółdzielni.

Był wniosek

Proszę Pana, przy Mikołowskiej 38
przycięto drzewa i to przycięto drastycznie. Zabieg wołający o pomstę, żal na

Zadzwoń, napisz – czekamy!

efekt bez złości patrzeć, został dokonany
bez jakiejkolwiek konsultacji z mieszkańcami. Rozmawiałam z kilkoma sąsiadami i nikt nie mówił by zgłaszano konieczność wykonania takich prac.
Mam pytanie kto decyduje o wszczęciu
takich prac bez zasięgnięcia opinii?
Mieszkanka
- dane do wiadomości redakcji
Administracja osiedla „Centrum”:
Przedmiotowe prace polegające na
przycince drzew zostały wykonane na
pisemny wniosek mieszkańców budynku przy ulicy Mikołowskiej 38a,
b, c, który wpłynął do Spółdzielni
w dniu 14. 09. 2020 r.
Usługę związaną z utrzymaniem terenów zielonych w zasobach Mysłowickiej Spółdzielni prowadzi – zgodnie z zawartą umową – profesjonalna
firma TAXUS ARBOR Sp. z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 189, posiadająca uprawnienia i możliwości techniczne niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy.

Dostosować godziny

Przeglądałem ostatnio wprowadzone
godziny urzędowania w MSM. Jestem
Dyżur 10. i 17. lutego

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 lutowe środy 10. i 17. 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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spółdzielcą od kilkudziesięciu lat i jestem więcej niż zdziwiony i zbulwersowany, że nie ma ani jednego dnia,
w którym MSM przyjmowałaby interesantów – swoich członków – w godzinach popołudniowych. We wszystkie
dni do 15, a w piątek tylko do 13. Czy
władze Spółdzielni nie wiedzą, że obecnie gros ludzi pracuje w godzinach, które uniemożliwiają załatwianie formalności w MSM w wyznaczonych godzinach i by coś załatwić, to właściwie trzeba brać urlop!
Liczę na poważne rozważenie zasygnalizowanej sprawy i dostosowanie go-

dzin pracy do oczekiwań mieszkańców,
bo inni jakoś potrafią np. UM Mysłowice, banki itd.
Mieszkaniec „Wesołej”
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd MSM: Pragniemy Pana poinformować, że godziny urzędowania MSM zostały zmienione w trosce
o jak największe ograniczenie ryzyka
związanego z ewentualnym zakaże-

niem koronawirusem zarówno Mieszkańców, jak i osób odpowiedzialnych
za obsługę zasobów.
W związku z trwającą pandemią
i zaleceniami sanitarnymi Zarząd
MSM apeluje o kontaktowanie się ze
Spółdzielnią drogą mailową bądź telefoniczną.
W związku z ustabilizowaniem się
sytuacji epidemicznej w naszym kraju z dniem 01. 02. 2021 r. nastąpi
zmiana godzin pracy MSM czyli wracamy do poprzednich uregulowań
i w poniedziałki działy MSM czynne
będą od 7.00 do 17.00.

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

Nie bądź obojętny!

Nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego, osobę potrzebującą pomocy alarmuj!

T

egoroczna zima pokazała już swoje pazurki, a synoptyce zapowiadają falę kolejnych silnych mrozów do minus 30
stopni Celsjusza włącznie. Tym samym gwałtownie rośnie 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 reagować,
gdy widzimy, jakąś niepokojącą sytuację.
Miarą naszego człowieczeństwa jest pomaganie innym,
szczególnie słabszym, dzieciom, osobom starszym i bezdomnym. Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy niepokojące sytuacje.

987 – pamiętajmy
od 1. 11. 2020 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.

Remontując minimalizuj hałas.
Pamiętaj!!!
Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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mu-orange/01-21

Segregując śmieci – oszczędzasz

OGŁOSZENIA DROBNE

Swoje pieniądzei chronisz Swoje

A-PRANIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, tel. 736 824 458

środowisko naturalne!!!

HYDRAULIK, elektryk,
tel. 799 066 346
KUPIĘ każdy samochód. Gotówka,
tel. 660 476 276
OKNA-DRZWI PCV, drewno, aluminium, Mysłowice, ul. Katowicka 15,
tel. 667 088 998
PROTEZY stomatologiczne bezpłatnie
– na NFZ, obecnie bez oczekiwania.
NZOZ Poradnia Stomatologiczna,
tel. (32) 318-28-77
ROLETY DZIEŃ-NOC, Żaluzje, Plisy,
Moskitiery, Mysłowice, ul. Katowicka 15,
tel. 667 088 998
SPRZEDAM mieszkanie M-4 57m2
Brzęczkowice,
tel. 604 840 609

mu-hos/12-18

SPRZEDAM mieszkanie 64 m2,
Brzęczkowice,
tel. 502 738 746

Zamiana mieszkań
M-4 na dwa mniejsze,
tel. 502 738 746
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Od 21 lat pomagamy,
wspieramy i dajemy
nadzieję kobietom
dotkniętym chorobą
nowotworową piersi.

od 1999 roku

Stowarzyszenie
Amazonek
Tęcza w Mysłowicach
nr konta: 37 1020 2528 0000 0502 0115 3642
ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice
tel. 510 125 908 | kontakt@amazonki-myslowice.pl
www.amazonki-myslowice.pl
mu-amaz/01-21

Zgłoszenie awarii zagrażających
życiu, zdrowiu i mieniu
– 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

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
1 moduł /5,7 x 5,0 cm/ 61,50 zł;
Ostatnia strona 1 moduł /5,7 x 5,0/ 123,00 zł słowo w drobnych 1,23 zł; WSZYSTKIE CENY BRUTTO
Członkowie MSM mogą składać w swojej ADM ofertę o zamianie mieszkania w zasobach MSM,
którą publikować będziemy
bezpłatnie w rubryce ZAMIANA MIESZKANIA. Oferta musi zawierać minimum liter.
Przykładowa treść winna brzmieć: M-4 na M-3, tel. xxxxxxxxxx
Ogłoszenia bardziej precyzujące w walory lokalu pozostają nadal płatne.
Termin przyjmowania ogłoszeń do 17. każdego miesiąca

Oszczędzając ciepło – pamiętaj
o zapewnieniu prawidłowej wentylacji
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. Statua; 6. Krajan; 9. Renowacje i naprawy w domach; 10. Miłostki;
11. Widłowy w magazynie; 12. Suterena; 13. Kwitnie tylko raz; 16. Masa ceramiczna w postaci zawiesiny; 19. Gra na
lodzie; 20. Kobierzec; 21. Coś na przekąskę; 24. Składnik czekolady; 27. Jedna z dzielnic Mysłowic; 30. Mucha z tropiku; 31. Pracuje w drukarni; 32. Ziółko;
35. Uchatka patagońska; 38. Owoc pracy; 39. Piętro widowni teatralnej. 40. Akt
prawny; 41. Klamra budowlana; 42. Liliput; 43. Wynik do pobicia.
Pionowo: 1. Robota; 2. Gruba zasłona;
3. Jedna z chorób; 4. Kontrakt; 5. Kraj
świętych krów; 6. Przeciwnik; 7. We
framudze; 8. Mleczny napój; 14. Ludzka
z twarzą; 15. Figura szachowa; 17. Moralność; 18. Ufność; 21. Zmora grubasa;
22. Wędrowni aktorzy; 23. Trzy minuty
dla boksera; 24. Wydatek; 25. Statek rybacki; 26. Dramat muzyczny; 28. Zbrojownia; 29. Małe okno; 30. Chodnik;
33. Antylopa z Azji; 34. Polecenie;
36. Cenna staroć; 37. Niskowęglowa stal
stopowa.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy przesyłać do
18 lutego br. na adres: Mysłowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wielka Skotnica 6 z dopiskiem: Redakcja
„Wiadomości Spółdzielcze” – Krzyżówka nr 1/21 (decyduje data stempla pocztowego) lub adres poczty elektronicznej redakcji „WS”: msmws@
poczta.fm z obowiązkową informacją
w temacie wiadomości: Krzyżówka nr
1/21 – decyduje data wysłania e-maila.
Wśród nadawców prawidłowych rozwiązań rozlosujemy dwa talony o wartości a’35 złotych na posiłek bez alkoholu
ufundowane przez właścicieli restaura-

Na komisji wojskowej pytają poborowego:
- Do you speak English?
- Hę?
Pytają następnego:
- Do you speak English?
- Hę?
I następnego:

cji „NIE-BO” – Mysłowice, ulica Mikołowska 40.
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę
nr 9/2020 z hasłem: Dobrego Nowego
Roku wylosowali: Bronisława Mateja,
ul. Mikołowska 42, Małgorzata Unger,
ul. Wielka Skotnica 8a.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy
(z dowodem osobistym) do sekretariatu
MSM po odbiór talonu. Nagrody ufundowali właściciele restauracji „NIE-BO”
– Mysłowice, ulica Mikołowska 40.
Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie 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.

- Do you speak Eglish?
- Yes, I do.
- Hę?
J K L
Profesor pyta studenta na egzaminie:
- Co to jest oszustwo?
- Na przykład: gdyby Pan mnie oblał..
- Co?! - woła oburzony egzaminator.
- Tak, bo według kodeksu karnego
winnym oszustwa jest ten, kto korzystając z nieświadomości drugiej osoby wyrządza jej szkodę.

J K L
Jasio przychodzi do szkoły i pyta nauczyciela:
- Czy można karać kogoś za to, czego nie zrobił?
- Oczywiście że nie.
- No to ja nie odrobiłem lekcji.
J K L
Blondynka podchodzi do kiosku i mówi:
- Proszę bilet za złotówkę.
- Bardzo proszę! - mówi sprzedawca.
- Dziękuję, ile płacę?
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ZMIANA GODZIN PRACY MSM
Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od 1 lutego zmianie ulegają godziny pracy Spółdzielni w i wszystkie jednostki organizacyjne MSM w poniedziałki funkcjonują od
7.00 do 17.00 tj. zgodnie z wieloletnim
ustaleniem czasu pracy.
DO MIESZKAŃCÓW MSM
W związku z trwającą pandemią, która powoduje określone negatywne skutki
w zarządzaniu nieruchomościami, w celu ograniczenia zarażenia koronawirusem, Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej apeluje o kontaktowanie się ze Spółdzielnią drogą mailową bądź telefoniczną. Adres mailowy:

sekretariat@myslowicka-sm.pl lub tel.
32 222-27-36, 32 222-25-92 w godzinach pracy Spółdzielni.
Podyktowane jest to troską o jak największe ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem zarówno
Mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za obsługę zasobów.
Wszystkie sprawy członkowskie związane z wydawaniem zaświadczeń i informacji można załatwić telefonicznie
lub drogą mailową. Po opłaceniu opłaty
przelewem internetowym potrzebne zaświadczenie lub inne dokumenty zostaną
dostarczone pocztą. Również informacje
o stanie salda są dostępne drogą mailową.

Jednocześnie
informujemy,

iż w celu zabezpieczenia nieprzerwanej możliwości obsługi zasobów mieszkaniowych niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania informujemy, iż uruchomiony został punkt informacyjny –
czynsze, dodatki mieszkaniowe, pokój
nr 11 oraz sprawy Członkowsko-Mieszkaniowe pokój nr 12 I p. przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach (główne
wejście).
Uprasza się interesantów o stosowanie
środków ochrony osobistej (maseczki,
przyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk).

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy przyjmuje
W związku ze zmianą godzin urzędowania Dział Członkowsko-Mieszkaniowy od 1 lutego br., obsługuje petentów

BARAN (21 III – 20 IV)
Lubisz dostać coś ładnego, ale cieszysz
się tylko w tedy, gdy prezent przypadł

w następujących godzinach:
- PONIEDZIAŁEK – od 7.00 do 17.00;
- WTOREK – od 7.00 do 15.00;

Uważają, że dobrze dobrany prezent cementuje przyjaźń. Jeśli masz mężczyznę
spod tego znaku możesz liczyć, że bę-

Czy lubisz prezenty?
Ci do gustu. Intencja ofiarodawcy nie
ma dla Ciebie znaczenia. Sam też nie jesteś zbyt pomysłowy, jeśli już musisz
zrobić prezent np. mężczyźnie kupisz
butelkę koniaku.
BYK (21 IV – 21 V)
Pan Byk, który jest oszczędny, nie lubi dawać prezentów, a jeśli już koniecznie musi, ogranicza się do czegoś skromnego, czasem korzystając z przeceny.
O imieninach żony często zapomina, co
bywa przyczyną domowych nieporozumień.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Bliźniak jak to Bliźniak bardzo różnie podchodzi do obdarowywania bliskich, najczęściej w zależności od nastroju. Czasem daje komuś niespodziewanie drogi prezent, a kogoś, kto na to
zasłużył zbywa jakąś drobnostką. Sam
natomiast jest na tym polu bardzo czuły.
RAK (22 VI – 22 VII)
Ludzie urodzeni pod znakiem Raka
przywiązują dużą wagę do prezentów.

dzie Cię obdarowywał często pięknymi
bukietami kwiatów.
LEW (23 VII – 22 VIII)
Pan Lew chętnie daje prezenty i nie żałuje na to pieniędzy. Uważa, że prezent dobrze świadczy o jego zamożności. Oczekuje rewanżu i jest zawiedziony, gdy ktoś, kogo obdarował czymś
kosztownym nie odwdzięczył mu się
w podobny sposób.
PANNA (23 VIII – 22 IX)
Od kogoś urodzonego pod tym znakiem możesz liczyć na gesty i to dość
drogie, ale zawsze będzie to upominek
praktyczny. Dzieci, od Panny, otrzymają więc najczęściej coś z garderoby, czy
książki będące szkolną lekturą.
WAGA (23 IX – 23 X)
W naturze Wagi szczególnie płci żeńskiej zauważamy to, że cieszy się każdym prezentem i sama chętnie je daje.
Panie Wagi bardzo lubią kwiaty. Nie jest
trudno je uszczęśliwić, mają bowiem
wiele zainteresowań.

- ŚRODA – od 7.00 do 15.00;
- CZWARTEK – od 7.00 do 11.00;
- PIĄTEK – od 7.00 do 13.00.
SKORPION (24 X – 22 XI)
Pan Skorpion nie przywiązuje do prezentów wiele uwagi, nie za bardzo lubi je dawać, ani otrzymywać. Uważa,
że sam najlepiej kupi sobie to, co jest
mu potrzebne. Ponieważ trudno mu dogodzić, najlepszym prezentem są pieniądze.
STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Osoba spod znaku Strzelca ucieszy się
każdym prezentem, nie najważniejsza
dla niego jest wartość upominku, ale intencja człowieka, który chciał mu sprawić przyjemność. Natomiast sam długo
i starannie wybiera prezenty.
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Koziorożec zawsze bardzo starannie wybiera prezenty, tak, aby sprawiły prawdziwą przyjemność osobie, którą pragnie obdarować. Dlatego z jego upominków każdy się cieszy i odwdzięcza tym
samym i miłymi słowami.
WODNIK (21 I – 20 II)
Pana, a już zwłaszcza panią Wodniczkę
trudno ucieszyć byle czym. Lubią prezenty oryginalne, nietuzinkowe. Same
też takie dają. Wystrzegają się jak ognia
prezentu praktycznego – kapci, czy rękawiczek, bo to nie dla Wodnika.
RYBY (21 II – 20 III)
Ryby chętnie dają prezenty, a już najbardziej lubią obdarowywać dzieci. Same nie są zainteresowani specjalnie prezentami. Od taty dziecko może otrzymać
pieska lub wymarzonego kotka, ojciec
cieszy się szczerze z maluchem.

Różne oblicza zimy
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