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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
Czytaj
w numerze:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Muszla to nie śmietnik

WIELKANOC
To czas zadumy, miłości i serdeczności.
W nadchodzące Święta, wszystkim mieszkańcom
Życzymy radości, zdrowia i nadziei na lepsze jutro
Rada Nadzorcza
i Zarząd MSM
oraz
redakcja „WS”

Dyżur 7. i 14. kwietnia

Zadzwoń, napisz – czekamy!

Dyżur 7. i 14. kwietnia

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 kwietniowe środy 7. i 14. 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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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, 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 24. 03. 2021 r.
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Obradowała Rada Nadzorcza Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Analizy, wykonania, wynik

22.

marca odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej
Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzone sanitarne obostrzenia przeprowadzono je w formie
niestacjonarnej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z porządkiem obrad Rada
Nadzorcza:
1. Zapoznała się z informacją o wykonaniu zadań gospodarczych za 2020 r.
i kosztów zarządzania nieruchomo-

ściami za 2020 r.
2. Dokonała analizy wykonania w zakresie rzeczowym i finansowym planu
na remonty, środki trwałe w budowie
i konserwacji za 2020 r. i kosztów

dewastacji w zasobach spółdzielni za
2020 r.
3. Dokonała analizy wyniku finansowego na GZM i funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości
za 2020 r.
4. Dokonała analizy realizacji zadań
w zakresie gospodarki wodą w MSM,
szczególnie analizy zużycia wody
w budynkach o dużym wskaźniku
strat za 2020 r.
5. Rozpatrzyła bieżącą korespondencję.
jed

Zmiana godzin pracy MSM – poniedziałki do 1500

W

związku ze zwiększeniem dobowych ilości zachorowań koronawirusem Mysłowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa informuje, iż ponownie
– do odwołania – zmianie ulegają godziny pracy Spółdzielni. Wszystkie jednostki organizacyjne MSM w poniedziałki funkcjonują od 7.00 do 15.00.

APEL
DO MIESZKAŃCÓW MSM

Trwająca od kilkunastu miesięcy pandemia powoduje określone negatywne skutki w zarządzaniu nieruchomościami i dlatego w celu ograniczenia przenoszenia się koronawiru-

sa, 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. Również infor-

macje 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, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk).

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za 2020 rok

Stosownie do artykułu 44 ustawy „Prawo Spółdzielcze”
(tekst jednolity Dz.U. Z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz § 38
Statutu Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza sprawowała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni, zachowując statutowy podział kompetencji pomiędzy organami samorządowymi Spółdzielni.
Wszystkie decyzje podejmowane były kolegialnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywających się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy i bieżącymi potrzebami.
W 2020 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie osobowym i funkcyjnym:
- Ewa Maniecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej,
- Andrzej Radziejewski – z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej,
- Halina Krzemińska - Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek
Komisji GZM,
- Andrzej Gumułczyński – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Marian Korepta – Członek Rady Nadzorczej, z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- Wiesław Jopek – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM,

- Barbara Kos – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji
Rewizyjnej,
- Lucyna Mierzwińska – Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Komisji Rewizyjnej,
- Iwona Nowak – Członek Rady Nadzorczej, z-ca Przewodniczącego Komisji GZM,
- Bronisław Rzymanek – Członek Rady Nadzorczej, Członek
Komisji GZM
- Jerzy Sobaś – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący
Komisji GZM.
Stosownie do postanowień Statutu w strukturze organizacyjnej Rady Nadzorczej funkcjonowały dwie komisje, tj.:
- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
Komisje nie są samodzielnym organem samorządowym spółdzielni – mają tylko charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej.
Zakres prac Rady Nadzorczej w 2020 roku charakteryzują
dane liczbowe, dające statystyczną ilustrację różnorodności tematów oraz ilościowego rozpatrzenia spraw.
I tak: Rada Nadzorcza odbyła 12 protokołowanych posiedzeń,
w tym 5 w formie niestacjonarnej przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość w związku z wystąpieniem
stanu epidemii zgodnie z § 41 Regulaminu Rady Nadzorczej.
ciąg dalszy na str. 4
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
za 2020 rok
ciąg dalszy ze str. 3
Frekwencja Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach
wynosiła 91%.
Efektem pracy Rady Nadzorczej było podjęcie 15 uchwał:
- 4 uchwały normatywne,
- 3 uchwały finansowe,
- 2 uchwały zarządzające,
- 6 uchwał dotyczących spraw samorządowych.
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z planu pracy Rady Nadzorczej na 2020 r.
Rada Nadzorcza w 2020 roku:
- w zakresie spraw
normatywnych uchwaliła:
- zmiany do Regulaminu
Rady Nadzorczej MSM,
- zmiany do Regulaminu Zarządu MSM,
- zmiany do Regulaminu korzystania z systemu e-BOK
MSM,
- zmiany do Regulaminu zamawiania usług i robót budowlanych w MSM,
- w zakresie spraw
finansowych podjęła uchwały
w sprawie:
- oceny sprawozdania finansowego MSM za rok 2019,
- zmiany miesięcznych stawek opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
- uchwały zarządzające dotyczyły:
- uchwalenia na 2020 r. planu etatów, osobowego funduszu
płac oraz kosztów zarządzania Spółdzielnią,
- uchwalenia korekty planu nakładów na remonty oraz nakładów na realizację środków trwałych w budowie w 2020 r.
- w zakresie spraw samorządowych podjęła uchwały
w sprawie:
- zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na 2020r.
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
- zasad zaliczania Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
- wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu
MSM,
- odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej MSM w formie niestacjonarnej przy wykorzystaniu środków porozumiewania
się na odległość.
Ponadto, do ważniejszych spraw rozpatrzonych przez Radę
Nadzorczą należało:
- omówienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 r.
- dokonywanie kwartalnych analiz z realizacji planów gospodarczych, sytuacji finansowej Spółdzielni, kosztów ogólnych zarządzania nieruchomościami Spółdzielni, zaległości w opłatach
Sekretarz
Rady Nadzorczej
(-) Halina Krzemińska

za zajmowane lokale mieszkalne, wykonania planu remontów,
środków trwałych w budowie, konserwacji, dewastacji zasobów mieszkaniowych i ich skutków finansowych,
- zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
- analizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach
mieszkalnych oraz podjętych działaniach zmierzających do
jej ograniczenia,
- zapoznanie się z wynikiem finansowym na GZM i funduszu
remontowym poszczególnych nieruchomości,
- analizowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki wodą,
- przeanalizowanie rozliczenia c.o. za sezon grzewczy
od 01. 07. 2019 r. – 30. 06.
2020 r.,
- zapoznanie się
z informacjami
dotyczącymi:
- realizacji uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą
w 2019 r. i w 2020 r.
- zabezpieczenia elewacji z płyt
azbestowo-cementowych,
- postępowań sądowych
wszczętych
z powództwa
Spółdzielni, bądź przeciwko
Spółdzielni.
foto: archiwum
Również Rada Nadzorcza
rozpatrywała sprawy mające charakter jednostkowy wynikający w dużej mierze z korespondencji wnoszonej przez Członków Spółdzielni, wobec której konieczne było ustosunkowanie się Rady Nadzorczej jako organu Spółdzielni w ramach jej
statutowych kompetencji.
Stałym elementem pracy Rady Nadzorczej było uczestniczenie Członka Rady Nadzorczej w komisjach przetargowych
w organizowanych przetargach:
- na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali,
- na wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej
dla lokali użytkowych.
Członkowie Rady Nadzorczej brali udział w zebraniach organizowanych przez Zarząd dla członków i mieszkańców poszczególnych nieruchomości Spółdzielni, które ze względu na
wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w kraju odbyły się tylko w Osiedlu „Centrum”.
W każdy 1-szy poniedziałek miesiąca w godz. od 1600 do 1700
Przewodnicząca Rady Nadzorczej lub upoważniony Członek
Rady Nadzorczej był do dyspozycji Członków w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach, a w okresie
ograniczeń związanych ze stanem epidemicznym w kraju, telefonicznie bądź mailowo w ramach skarg i wniosków.
Należy nadmienić, że w 2020 r. nie złożono żadnej skargi
ani wniosku do protokołu Rady Nadzorczej.
Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
(-) Ewa Maniecka
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZA ROK 2020
UCHWAŁY NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA
MYSŁOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH 22. 04. 2017 r. – 27. 04. 2017 r.
Walne Zgromadzenie Mysłowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach
22. 04. – 27. 04. 2017 r. uchwaliło
Uchwałą nr 8 kierunki rozwoju działalności gospodarczej Mysłowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w latach
2017 – 2020, a mianowicie:
1. Utrzymanie zasobów Spółdzielni
w niepogorszonym stanie technicznym
i estetycznym poprzez realizację w pierwszej kolejności
prac zapewniających:
- bezpieczeństwo (konstrukcji, ppoż., użytkowania),
- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrony środowiska,
- odpowiednią charakterystykę energetyczną obiektu,
- efektywne wykorzystanie
mediów.
2. Realizacja – stosownie
do możliwości finansowych
– prac zmierzających do doprowadzenia zasobów spółdzielni do podobnego stanu
technicznego i standardu wyposażenia.
3. Rozpoznanie możliwości budowania nowych inwestycji mieszkaniowych
z ustaleniem lokatorskiego prawa do lokalu.
Realizując punkty 1 i 2 Uchwały Nr 8
Walnego Zgromadzenia MSM z nakładów poniesionych w 2020 roku na konserwacje i remonty oraz środki trwałe
w budowie wykonano między innymi
następujące prace wraz z niezbędną dokumentacją techniczną:
• w ramach poprawy bezpieczeństwa:
- remont kominów według zaleceń
z przeglądów kominiarskich,
- remont balkonów według potrzeb,
- remont dźwigów według zaleceń dozoru technicznego,
- wymianę wentylatorów dachowych
w budynkach według potrzeb,
- remont instalacji oddymiania w budynkach położonych przy ulicy Adama
Mickiewicza 14, 16, 18,
- wymianę przyłączy instalacji gazowej w budynkach położonych przy
ulicach:
- Wielka Skotnica 10, 10a,
- Wojciecha Korfantego 1, 3,

- Franciszka Kawy 2,
- wymianę poziomów gazowych i zaworów podpionowych w budynku przy
ulicy Brzęczkowickiej 8d,
- wymianę uszkodzonego zaworu antyskażeniowego w budynku przy ul.
Mikołowskiej 12,
- docieplenie stropów garaży budynków
przy ulicy Jodłowej 1c-f,

- montaż systemu telewizji dozorowej
w budynkach położonych przy ulicach:
- Kazimierza Wielkiego 10-18, 20-26,
- Wojciecha Korfantego 1, 5, 9,
- Wiosny Ludów 5.
• w zakresie utrzymania zasobów
w należytym stanie technicznym:
- docieplenie budynków położonych
przy ulicach:
- Kazimierza Wielkiego
10-18, 20-26,
- Wiosny Ludów 5,
- remont balkonów budynków przy ul. Mikołowskiej
38, 42,
- docieplenie stropu warsztatu przy ulicy Brzęczkowickiej 5b,
- remont schodów wejściowych do budynków Osiedla
Szopena-Kraszewskiego,
- remont schodów do piwnic
budynków przy ul. Mikołowskiej 38, 38a-c,
- remont i doszczelnienie elefoto: archiwum wacji oraz remont balkonów
według potrzeb,
- wymianę wciągarki do dźwigu w bu- montaż / remont daszków nad balkodynkach położonych przy ulicach:
nami i zadaszeń nad wejściami do
- Adama Mickiewicza 20d,
budynków według potrzeb,
- Mikołowska 38d, 42,
- wymianę i remont stolarki okiennej
Wielka Skotnica 32,
i drzwiowej w klatkach schodowych
- Bernarda Wały 5,
i piwnicach w według potrzeb,
- wymianę tablic sterowniczych dźwigów w budynkach położonych przy - malowanie klatek schodowych w budynkach położonych przy ulicach:
ulicach:
- Wielka Skotnica 16,
- Adama Mickiewicza 14,
- Gustawa Morcinka 6,
- Mikołowska 16,
- Hugo Kołłątaja 9, 10,
- Wojciecha Korfantego 10, 15a,
- wymianę drzwi szybowych oraz ukła- - ks. kard. Augusta Hlonda 12,
du ryglowania dźwigów w budynkach - Saperów Śl. 2, 4,
- Brzęczkowicka 4, 6,
położonych przy ulicach:
- remont suszarni w budynku przy ulicy
- Bernarda Wały 1a,
Pawła Stalmacha 7,
- ks. kard. Augusta Hlonda 2a,
- remont / wymiana posadzek i wykła- ks. kard. Augusta Hlonda 2,
dzin w budynkach według potrzeb,
- remont dźwigów według zaleceń dozo- remont dachów i kominów w budynru technicznego,
kach położonych przy ulicach:
- wymianę głównych tablic elektrycznych w budynkach mieszkalnych po- - Mikołowska 38,
- Fryderyka Szopena 43, 43a, 45, 45a,
łożonych przy ulicach:
45b, 47, 47a,
- Ludomira Różyckiego 8,
- ks. Jana Nygi 1, 3, 5,
- ks. kard. Augusta Hlonda 12, 12a,
- Wojciecha Korfantego 2, 2a, 2b, - Wojciecha Korfantego 7,
- ks. kard. Augusta Hlonda 4,
4, 4a,
- wymianę rozdzielnicy zasilającej gara- - Saperów Śląskich 1,
ciąg dalszy na str. 6
że przy ul. Wielka Skotnica 6,
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZA ROK 2020
UCHWAŁY NR 8 WALNEGO ZGROMADZENIA
MYSŁOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH 22. 04. 2017 r. – 27. 04. 2017 r.
ciąg dalszy ze str. 5
- remont kominów budynku przy ulicy
Mikołowskiej 40,
- wymianę poziomów instalacji centralnego ogrzewania z przeniesieniem na
ganki piwnic w budynkach przy ulicy
Jana Wysockiego 4, 6, 8, 10,
- wymianę grzejników w budynku przy
ulicy Bernarda Wały 3 (przedszkole),
- wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w budynkach według potrzeb,
- wymianę zestawów hydroforowych w budynkach przy ul. Mikołowskiej 38d, 42,

- remont śmietników według potrzeb,
- poszerzenie drogi pieszo-jezdnej między
budynkami ul. Wojciecha Korfantego
5 a W. Korfantego 11 z wykonaniem
miejsc parkingowych z remontem nawierzchni asfaltowej przy ul. W. Korfantego 19 oraz remontem chodników
przy ul. W. Korfantego 9-11,
- remonty dróg, chodników, parkingów
i schodów terenowych,
- montaż szlabanu wraz z systemem
monitoringu na parkingu przy ul. Wojciecha Korfantego,

foto: archiwum

- remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym budynku
przy ulicy Fryderyka Szopena 41,
- wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków według
potrzeb.
• w ramach efektywnego
wykorzystania mediów:
- wymianę opraw oświetleniowych na
parkingu przy ulicy Wojciecha Korfantego,
- modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ulicy
Wiosny Ludów 5,
- wymianę pionów zimnej i ciepłej wody
oraz cyrkulacji według potrzeb,
- wymianę wodomierzy w ramach legalizacji,
- remont instalacji oświetlenia klatek
schodowych i piwnic według potrzeb,
• w celu poprawy funkcjonalności
i estetyki zasobów:

- uzupełnienie i remonty elementów małej architektury,
- budowa placu do gier terenowych przy
ulicy Wojciecha Korfantego,
- renowację terenów zieleni wraz z pielęgnacją zieleni (wycinki, przesadzenia, nasadzenia, koszenie trawy),
- usuwanie skutków dewastacji i kradzieży.
Realizując punkt 3 Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia MSM stwierdzono,
że jedynym terenem we władaniu Spółdzielni (użytkowanie wieczyste) umożliwiającym budowę nowych mieszkań jest
część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3930/109 położona przy ulicy Korfantego w Mysłowicach.
Nieruchomość ta położona w centrum osiedla Brzęczkowice jest wyposażona w infrastrukturę techniczną i dobrze skomunikowana z istniejąca zabu-

dową. Zgodnie ze wstępną koncepcją
na tej działce mogłoby powstać około 8 budynków z 350 – 420 mieszkaniami, wbudowanymi lokalami usługowymi oraz garażami.
Niestety, w obowiązującym dla miasta Mysłowice Studium uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, a także w sporządzonym na
jego podstawie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka
nr 3930/109 przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej, zabudowy usłu-

foto: archiwum

gowej oraz tereny zieleni urządzonej,
parkingu podziemnego.
W 2019 r. Urząd Miasta Mysłowice
rozpoczął etap konsultacji społecznych
mających na celu aktualizację obecnego „Studium...”. Spółdzielnia aktywnie
włączyła się w konsultacje – złożono
wniosek aby przeznaczeniem podstawowym działki stały się tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją uzupełniającą – tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności. Wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony, w związku z powyższym na kolejnym etapie składania
uwag i wniosków co do projektu „Studium…” Spółdzielnia ponownie wniosła uwagi co do zmiany przeznaczenia
podstawowego ww. działki. Wniesiona
uwaga do projektu „Studium…” czeka
na rozpatrzenie.
Mysłowice, 22. 03. 2021 r.

Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

7

WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 3/2021

C

hyba trochę nieświadomie spuszczamy w toalecie rzeczy, które w konsekwencji mogą nam przysporzyć niemałych
kłopotów. Nam, sąsiadom albo nawet zamieszkałym przy całej ulicy. W niejednym mieszkaniu muszlę klozetową
traktuje się niemal jak drugi kubeł na odpady…
Spuszczanie problemu kanalizacją
Doskonale ponoć zdajemy sobie sprawę, w jakim celu stworzona została toaleta. A jednak nieraz traktujemy ją jako miejsce pozbywania się niechcia-

To, iż raz czy drugi postępując w ten
sposób obyło się bez awaryjnej sytuacji, nie znaczy, że po raz trzeci materiał nie utknie gdzieś w rurze kanalizacyjnej między piętrami czy da-

sunkowo nowej instalacji czy sieci kanalizacyjnej.
Pracownicy pogotowia kanalizacyjnego, wykonujący usługę WUKO, na ba-

Muszla to nie śmietnik
nych odpadów. Takich, których nie chcemy mieć na ten czas w domowym koszu
z różnych powodów. Przeważnie chodzi
o smród, jakich są źródłem czy o kłopotliwe odpady poremontowe. Czasem machamy ręką na sytuację, gdy coś nam do
muszli klozetowej – bo i tak się zdarza –
wpadnie przypadkowo. Nie wyciągamy
tego i spuszczamy strumieniem wody.

lej – w przyłączu kanalizacyjnym, łączącym budynek ze studzienką kanalizacyjną. Zalania fekaliami mieszkań,
piwnic to nie są sytuacje, które moglibyśmy kojarzyć wyłącznie ze starym
budownictwem i tamtejszymi sieciami. W osiedlach spółdzielczych niejednokrotnie dochodziło do takich nieprzyjemnych zdarzeń, nawet przy sto-

Interwencja potocznie zwanego WUKO

zie własnych obserwacji, doświadczeń
wskazują najczęstsze przyczyny zatykania się kanalizacji. Część z nich może wydać się zaskakująca… Do takich
należą:
- środki do higieny osobistej: pieluchy,
podpaski, tampony. To odpady higieniczne nie rozpadające i kurczące
się pod wpływem wody jak papier
toaletowy, a bywa wręcz odwrotnie
– wsiąkające wodę i pęczniejące, co
prowadzi do zatkania odpływu,
- materiały budowlane. Farba, tynki,
cement. Trafiają do muszli zazwyczaj
wtedy, gdy robimy mały remont, pojedyncze zadanie, odświeżenie. Tutaj
łatwo o zator rury,
- zużyte oleje i tłuszcze. Pozostały po
smażeniu olej zastyga pod wpływem
zimnej wody, osadzając się na ściaciąg dalszy na str. 8
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ciąg dalszy ze str. 7
nach rury, zmniejsza tym samym przepływ ścieków,
- szmaty. Spuszczenie brudnej wody po
myciu wraz ze szmatą szybko potrafi
doprowadzić do zatkania.
Przed nami święta. Czekamy na nie
wszyscy, by odpocząć od codziennego

go śmietnika z „automatycznym odbieraniem odpadów”, pozwoli nam uniknąć kłopotu, oszczędzi nerwów i pieniędzy własnych i spółdzielczych czynszo-

nalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach. Jakub Zarzycki – wiceprezes Zarządu
pisze w nim:
„Zwracamy się do Państwa z prośbą o przeprowadzenie wśród mieszkańców Spółdzielni akcji edukacyjnej dotyczącej prawidłowego sposobu korzystania z urządzeń kanalizacyjnych. Podczas
bieżącej eksploatacji związanej z czyszczeniem hydrodynamicznym sieci kanalizacyjnej oraz przy usuwaniu niedrożności, służby eksploatacyjne Spółki notorycznie mają do czynienia z odpadami, które zamiast do sieci kanalizacyjnej, powinny trafić do pojemni-

wych. Zlecone bowiem przez Spółdzielnię firmie zadania udrażniania kanalizacji też każdorazowo kosztują.
Kanalizacyjne problemy
są na tyle duże, że na początku marca
do MSM wpłynęło pismo z Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-

ka na odpady. Nieodpowiedzialne i nieprawidłowe korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych doprowadza do zatorów
powodując niedrożności, a w przypadku pompowni ścieków do poważnych
uszkodzeń pomp. Usunięcie awarii pociąg dalszy na str. 10

cy wzywane jest pogotowie kanalizacyjne. W ramach WUKO podejmowane są
działania związane z czyszczeniem ciśnieniowym rur kanalizacyjnych przy
pomocy pompy tłoczącej.
Użytkowanie muszli klozetowej tylko w takim celu, dla jakiego została wymyślona a nie robienie z niej drugie-

Muszla to nie śmietnik
zgiełku, by w spokoju i ciszy przeżywać ten wzniosły czas.
Od lat jednak wiadomo, że święta
oprócz duchowych doznań to także i kulinarna uczta. Na ten czas, po okresie
Wielkiego Postu, przygotowujemy różnorodne specjały. Nic nadzwyczajnego,
ot prawidłowość. Wiadomym przy tym
jest, że tym samym siłą rzeczy zdecydowanie rośnie ilość wszelakich odpadów.
Te zaś należy gdzieś wyrzucić – też nic
odkrywczego.
Nijak jednak nie można pojąć, że
w tym tak spokojnym wydawałoby się
czasie rośnie ilość zgłoszeń związanych
z problemami z kanalizacją. Sądzić należałoby, że nie powinno, a jednak.
Uchylmy więc rąbka tajemnicy i podnieśmy zasłonę milczenia z tym związaną. Otóż te problemy wywołujemy sami,
bo przecież średnice rur się nie zmieniają. Książkę by można napisać o znaleziskach w zatkanych rurach. Na porządku dziennym są tam przedmioty, które w ogóle nie powinny się tam
znaleźć. Rozumiemy przy tym przedświąteczną krzątaninę, lecz nie rozumiemy, jakim cudem do kanalizacji
dostają się całe ziemniaki, ba kurczaki
a... trafiła się i szynka!!! Czyżby ktoś
je płukał w ...?
Ratowanie sytuacji
Gdy zorientujemy się po fakcie, że to
co wyrzuciliśmy do muszli klozetowej
spowodowało zator, bo woda stoi, nie
spływa, warto mieć pod ręką przepychacz sanitarny spełniający rolę pompy
ssąco-tłoczącej, wytwarzającej naprzemienne ciśnienie. Ten problem wydaje się jeszcze najprostszy do rozwiązania, bo zatkana została stosunkowo łatwo dostępna wewnętrzna sieć na poziomie mieszkania, za którą odpowiedzialny jest mieszkaniec. Im dalej, tym trudniej. W krytycznych przypadkach pozostaje kucie w mieszkaniu i wymiana odcinka kanalizacji. Zatory na przykanaliku sanitarnym, za pomocą którego odprowadzane są nieczystości z budynku do głównej sieci kanalizacyjnej również mają miejsce. Wówczas do pomo-
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100 lat od Plebiscytu na Górnym Śląsku

20

Gdzie żyć?

marca 1921 roku to jedna z dat, które wyryły się w historii Górnego Śląska. Tego dnia, na mocy ustaleń traktatu wersalskiego na tych ziemiach odbył się plebiscyt, który miał jasno zdecydować o podziale spornego obszaru
między Polskę a Niemcy. Miał. Minęła setna rocznica tego wydarzenia.
Skomplikowane losy międzywojenne
Górnego Śląska
Koniec I wojny światowej na Górnym
Śląsku nie był równoznaczny z szybkim
powrotem do stabilizacji, normalności.
Wraz z upadkiem Cesarstwa Niemieckiego i powstaniem Republiki Weimarskiej, a równocześnie odradzeniem się
po latach rozbiorów państwa polskiego,
przybrała na sile walka o przynależność
państwową tego znaczącego przemysłowo, bogatego w surowce i z dużym
z potencjałem gospodarczym regionu.
Podczas słynnej konferencji pokojowej w Wersalu w 1919 roku, zwycięskie
mocarstwa kreśliły nowe granice Europy. Zastanawiano się również nad losem Górnego Śląska (ze Śląskiem Opolskim) – czy lepiej, by pozostał w granicach Niemiec, czy też oddać go Polsce.
Postanowiono, że o tym powinni zdecydować sami mieszkańcy.
W lutym 1920 roku na obszar ten przybyła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z siedzibą w Opolu. Podstawowym zadaniem komisji było przeprowadzenie plebiscytu, czuwanie nad prawidłowym jego przebiegiem,
ale także utrzymanie porządku i spokoju w regionie.
Sytuacja na Górnym Śląsku od zakończenia wojny była napięta. Wyrazem tego były zrywy powstańcze polskiej ludności w 1919 i 1920 roku, a później już
po plebiscycie w 1921 roku. Po ogłoszeniu daty plebiscytu, który wyznaczono na 20 marca 1921 roku, zarówno ze
strony polskiej, jak i niemieckiej nastąpiła ostra akcja propagandowa – tysiące
ulotek, pism, broszur, afiszów, przedsięwzięć artystycznych. Na czoło Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, kierującego akcją propagandową rząd Rzeczpospolitej desygnował Wojciecha Korfantego, a siedzibą stał się budynek Hotelu „Lomnitz” w Bytomiu mieszczący się przy dzisiejszej ulicy Gliwickiej.
Zastępcami Korfantego byli: Konstanty Wolny (Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe), Józef Rymer (Narodowa
Partia Robotnicza) i Józef Biniszkiewicz (Polska Partia Socjalistyczna). Szefem Wydziału Administracyjnego został
prawnik Paweł Kempka. Wśród działaczy PKPleb. było też ścisłe dowództwo

Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska m.in.: Alfons Zgrzebniok,
Mieczysław Paluch i Paweł Chrobok.
Swoista kampania wyborcza trwała ponad rok. W strategii agitacyjnej ujęto
między innymi kwestię górnośląskiej
autonomii.
Mieszkańcy stawali też wówczas
przed różnymi dylematami. Nie tylko
względem tożsamości narodowej, sym-

Ogólny rezultat był rozczarowaniem
dla strony polskiej. Oceniono, że jedną z przyczyn, jakie zaważyły o wyniku byli między innymi emigranci, czyli urodzeni tu Górnoślązacy, jacy w momencie wyborów zamieszkiwali poza
granicami regionu, dopuszczeni do głosowania tutaj. Ich liczba ściągniętych
z głębi Niemiec zaskoczyła. Na około 190 tys. emigrantów w ogóle, tylko

źródło: Muzeum Śląskie

Ceremonia podpisania protokołu przejęcia przez władze polskie powiatu
katowickiego (pierwszy z prawej W. Korfanty), Katowice 1922.
patii politycznych, ale i też w kwestiach 10 tys. zagłosowało za Polską, co zaekonomicznych, społecznych. Ostatecz- ważyło na wyborczym wyniku. Istotny
ny wynik Plebiscytu nie był dla Polski był również fakt, że plebiscyt odbył się
korzystny. W głosowaniu wzięło udział na terenie z funkcjonującą administracją
blisko 98% uprawnionych – 1.190 846 niemiecką, w znacząco zgermanizowawyborców. Za Niemcami opowiedzia- nych miastach, przy antypolskiej propało się 707.605 mieszkańców (59,6%), za gandzie, wspieranej przez bojówki Selbprzyłączeniem obszaru plebiscytowego stschutzu, a także włączenie w obszar
plebiscytowy kilku mocno niemieckich
do Polski – 479.359 (40,3%).
Spoglądając w dane z rejonu mysło- powiatów (głubczyckiego, prudnickiewickiego – za Polską opowiedziało się go, kluczborskiego).
Podczas przeprowadzania plebiscytu
44% wyborców, za pozostaniem w państwie niemieckim zaś - 56% uprawnio- złamano jeden z zapisów wynikających
nych do głosowania. Co ciekawe jednak z traktatu wersalskiego, według którego
wyniki plebiscytu w dzisiejszych dziel- głosowanie miało być obliczane gminami. Komisja przyjęła jednak ogólny wynicach naszego miasta:
nik. Władze Niemiec zażądały, by cały
- Brzęczkowice,
obszar plebiscytowy pozostał w ich gra- Brzezinka,
nicach. Wojciech Korfanty zdecydował
- Kosztowy,
się zinterpretować głosowanie właśnie
- Janów,
w sposób „gminny”, obracając wybor- Słupna,
były zdecydowanie na korzyść Rzecz- czy wynik w sukces Polski. Okazało się
pospolitej – na poziomie 80-90%. Tere- bowiem, że biorąc pod uwagę podział
ny/gminy bardziej miejskie, przemysło- na gminy, większość z nich opowiedziawe zazwyczaj głosowały za Niemcami, ła się jednak za Polską. Przedstawił na
ciąg dalszy na str. 10
tereny/gminy wiejskie – za Polską.
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ciąg dalszy ze str. 9
tej podstawie własną propozycję podziału obszaru plebiscytowego, w tym pozostawiając przemysłową część Górnego Śląska z Katowicami po stronie polskiej, co niemieckiej z kolei nie pasowało, znając jego potencjał przemysłowy i respektując ogólny liczbowy rezultat głosowania.
Na ostateczne rozwiązanie kwestii
Górnego Śląska przyszło czekać kolejne, długie miesiące. Plebiscyt nie zakończył dyskusji o kształcie regionu, pozostawił pole do różnych interpretacji. Pokłosiem niekorzystnego dla Polski wy-

niku wyborów i niezadowalającej interpretacji przy podziale większości powia-

tów Śląska był niebawem między innymi kolejny zryw ludności śląskiej – trzecie, zwycięskie, powstanie śląskie, jakie
wybuchło z początkiem maja 1921 roku.
Decyzja w sprawie podziału Górnego
Śląska zapadła ostatecznie w październiku 1921 roku. 15 maja 1922 roku w Genewie podpisano polsko-niemieckie porozumienie regulujące podział.

po I wojnie światowej, rozważając między
innymi nad sprawiedliwością takiego a nie
innego wytyczenia granic i znaczeniem powstań śląskich w tej sytuacji. Jedno jest pewne. Historia Górnego Śląska jest trudna. To
dzieje często skomplikowane, jak przykład
okresu starań o przynależność państwową,
który to temat teraz, sto lat później, został tu
ledwie zarysowany.
raf, pes

ciąg dalszy ze str. 16
antywłamaniowych w połączeniu
z klamkami zamykanymi na klucz lub
poprzez wyposażenie w dodatkowe
zamki,
- sejfy winny posiadać atest jakości
i zostać zamontowane na stałe w nie-

- wychodząc wieczorem z domu zaciągnij zasłony lub opuść żaluzje,
- zostaw w pokoju włączone światło, stworzysz pozory obecności domowników.
Nie ryzykuj
- nie opowiadaj o swoim majątku w miejscu, gdzie mogą Cię słyszeć obcy,

niewidoczny dla złodzieja; sporządź
listę, a jeżeli jest to możliwe, również
dokumentację fotograficzną cennych
przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne
obrazy itp.) – w przypadku kradzieży
zwiększy to szansę na ich odzyskanie,
- naucz swoje dzieci dyskrecji,
- powierzaj klucze od mieszkania tylko
zaufanym osobom.
Przed nami Święta Wielkanocne.
Czas przygotowań, porządków i zakupów powoduje, że jesteśmy mniej
ostrożni. Czas ten dla wszelkiej maści amatorów łatwego zarobku to czas
żniw. Są wśród nich kieszonkowcy.
Oni także się uaktywnią. Bądźmy
ostrożni.
Torebki nośmy zamknięciem do ciała.
Nie wkładajmy portfeli
do tylnych kieszeni.
Nie afiszujmy się pieniędzmi
podczas zakupów.
Materiał Komendy Miejskiej Policji
w Mysłowicach

100 lat od Plebiscytu na Górnym Śląsku

Gdzie żyć?

Włamania, kradzieże

widocznym miejscu. Ich zawartość
powinna być ograniczona do przedmiotów z których często korzystasz,
- wybierając zabezpieczenia techniczne,
wybieraj te atestowane.
Wychodząc z domu pamiętaj
- zamknij wszystkie okna i drzwi (2/3
włamywaczy dostaje się do mieszkań
przez otwarte okno),
- nie zostawiaj kluczy w „dobrych
schowkach” (pod wycieraczką, za doniczką na oknie, za framugą drzwi),
złodziej przeszukuje najpierw te miejsca zanim dokona włamania do Twego
domu,

- unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej
biżuterii, takie „dobre schowki” jak
szafa, doniczka z kwiatami, książka
czy cukiernica są dobrze znane włamywaczom i penetrowane przez nich
w pierwszej kolejności,
- jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do
przechowania cenne dla Ciebie rzeczy
osobom godnym zaufania lub zdeponuj je w banku,
- zapisz numery fabryczne wartościowych przedmiotów (komputer, telewizor, kamera wideo, itp.) oznakuj
je w indywidualny trwały sposób,

ciąg dalszy ze str. 8
legające na naprawie pompy lub jej wymianie (w wyniku uszkodzenia) powo-

stowości przewodów kanalizacyjnych,
a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny,

Muszla to nie śmietnik
duje zwiększenie kosztów utrzymania
w drożności sieci kanalizacyjnej.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie
z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania
się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepu-

Historycy do dziś toczą dyskusję o tym
burzliwym dla tego regionu okresie kilku lat

ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
W załączeniu przesyłamy dokumentację fotograficzną, na której widoczne
są różnego rodzaju odpady stałe, które
zostały wydobyte z sieci kanalizacyjnej
z budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 38 w Mysłowicach.”

No cóż są zjawiska, o których się filozofom nie śniło. Tylko, dlaczego później narzekamy na niesprawną kanalizację?
Oby świąteczne dni upłynęły nam
bez takowych niespodzianek.
My przypomnijmy raz jeszcze: sieć
kanalizacyjna została zaprojektowana
i wybudowana tak, żeby przyjmować
ścieki z mieszkań, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko
muszlę, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.
raf, pes

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo
z w r ó ć u w a g ę n a o b c e o s o b y w Tw o i m b u d y n k u ! ! !
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Pamiętaj
Sprawy niecierpiące zwłoki wymagające szybkiej reakcji kierować należy bezpośrednio
do odpowiednich służb MSM. Redakcja nie pośredniczy w załatwianiu indywidualnych problemów.
Dyżur 7. i 14. kwietnia
Ze względu na pandemię 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 kwietniowe środy
7. i 14. 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
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 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.

...wołem
wraca

Jakie formalności

Bardzo dziękuję za rzetelną, fachową
i wyczerpującą odpowiedź na przedstawione moje pytania a zawartej w materiale „Darowizna i nadpłata czynszu”
zamieszczoną w poprzednim wydaniu
w redakcyjnej poczcie – mówił Czytelnik zamieszkały przy ulicy Pawła
Stalmacha i dodał: Mam jeszcze prośbę o ponowne przybliżenie kwestii przekształcania gruntów, tzn. czy i jakie formalności musi załatwiać spółdzielca.
Mieszkaniec
- dane do wiadomości redakcji
Zarząd MSM: Uzupełniając odpowiedź dla mieszkańca z ul. Pawła Stalmacha należy zaznaczyć, że w przypadku lokali spółdzielczych (własnościowych, lokatorskich) wszystkie
czynności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego

gruntów wykonała spółdzielnia. Dokonując jednorazowej spłaty za każdą nieruchomość uzyskała wykreślenie z hipoteki Ksiąg Wieczystych zo-

bowiązania z tego tytułu. Z opłaty za
lokal usunięto pozycję dotyczącą wieczystego użytkowania. Podatek od
nieruchomości za lokale spółdzielcze
j.w. płaci również spółdzielnia.

Jak z płatnościami...

Proszę Pana mieszkam przy Wielkiej
Skotnicy 38 i proszę o informację skąd
my mamy otrzymać wiadomość o przekształconym gruncie ze Spółdzielni czy
z UM, gdyż póki co nie wiemy nic. Do-

datkowo proszę o informację jak z płatnościami podatku za grunt, bo też nic do
nas nie dotarło.
Mieszkaniec
- dane do wiadomości redakcji
Zarząd MSM: Osoby, które posiadają własność wyodrębnioną lokalu (w oparciu o akt notarialny), które
opłatę za wieczyste użytkowanie wpłacały corocznie do Urzędu Gminy mogą
skorzystać z ustawy przekształceniowej
i samodzielnie jednorazowo rozliczyć
się z Gminą. Podatek od nieruchomości również wpłacany jest przez właścicieli na podstawie decyzji wydanej
przez Urząd Gminy. Spółdzielnia czynności związane z przekształceniem wieczystego użytkowania gruntu wykonała tylko w przypadku lokali spółdzielczych własnościowych i lokatorskich
będących na majątku spółdzielni.

R e m o n t u j ą c m i n i m a l i z u j h a ł a s.
Pamiętaj!!! Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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mu-orange/03-21

Segregując śmieci – oszczędzasz

OGŁOSZENIA DROBNE

Swoje pieniądzei chronisz Swoje

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

środowisko naturalne!!!

Kupię każdy samochód. Gotówka,
tel. 660-476-276
Hydraulik, elektryk, tel. 799-066-346
OKNA-DRZWI PCV,DREWNO, ALUMINIUM Mysłowice, ul. Katowicka 15,
tel. 667-088-998
ROLETY DZIEŃ-NOC, Żaluzje, Plisy,
Moskitiery, Mysłowice, ul. Katowicka 15,
tel. 667-088-998
Sprzedam mieszkanie 63 m2 Brzęczkowice,
tel. 502-738-746

Zamiana mieszkań

mu-hos/12-18

M-4 na dwa mniejsze, tel. 502-738-746

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo zwróć uwagę na obce osoby w Twoim
budynku!!!
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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

DOM
POGRZEBOWY

mu-565/03-2021

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

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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1

Ś

WIĄ

TECZN

A

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. Mokre manto; 5. Skąpiec; 7. Na niej bazie;
8. Wypłaca pieniądze; 12. Szczep
rosłych Murzynów; 15. Lewy dopływ Odry; 16. Szacunek; 17. Aromat; 18. Zmartwienie; 19. Dychawica; 22. Największe miasto kraju Basków; 26. Pałac Ludwików;
29. Jajka na Wielkanoc; 30. pole
gry; 31. Znawca piękna; 32. Śpiewający „więzień”; 33. Gra;
36. Dno kwiatowe; 39. Dawna
wieś; 42. Zniewaga; 43. Czteroboran sodowy; 44. Szeroki balkon;
45. Kwiaty bez zapachu; 46. Sporysz; 47. Wyspa grecka; 48. Tuzy;
49. Duży Janek; 50. Manekin.
Pionowo: 1. Słodkie ciasto;
2. Ziółko; 4. Mały pokrowiec;
6. Na Wielkanoc; 9. Pogotowie;
10. Basia dla Zagłoby; 11. Kawa z reklamy; 12. Alfabet trójwymiarowy; 13. Antylopa z Afryki; 14. Zupa rybna; 20. Chronione górskie kwiaty; 21. Agat
lub kwarc; 23. Obraz z cerkwi; 24. Ależ była o nią awantura; 25. Twarda skała; 26. Pokrywa; 27. Siana przez starą pannę;
28. Cenna staroć; 34. Ciasto z foremki; 35. Gra polegająca na uderzaniu pisanki, pisanką; 37. Kram;
38. Złota moneta; 39. Cięty autor;
40. Mały ogród; 41. Dziwactwo.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy przesyłać do 19 kwietnia
br. na adres: Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wielka Skotnica 6 z dopiskiem: Redakcja „Wiadomości Spółdzielcze” – Krzyżówka nr 3/21 (decyduje data stempla pocztowego)
lub adres poczty elektronicznej redakcji „WS”: msmws@poczta.fm
z obowiązkową informacją w temacie wiadomości: Krzyżówka
nr 3/21 – decyduje data wysłania
e-maila. Wśród nadawców prawidłowych rozwiązań rozlosujemy
dwa talony o wartości a’35 złotych na posiłek bez alkoholu ufundowane przez właścicieli restauracji „NIE-BO” – Mysłowice, ulica
Mikołowska 40.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr
2/2021 z hasłem: Wiosna przed nami wylosowali: Danuta Niemiec, zam. ul. Brzęczkowicka 10B; Jerzy Żok, zam. ul. Wielka
Skotnica 14.
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 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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kiem Raka, mają się dobrze a inni z trudem wiążą koniec z końcem.
LEW (23 VII – 22 VIII)
Pan Lew tak potrafi pokierować sytuacją,
aby wszystko obróciło się na jego korzyść.
Jego zachowanie, umiejętność przekonywania, elokwencja robią dodatnie wrażenie
na rozmówcach w tym także i tych, od których zależy to, co pragnie pan Lew.
PANNA (23 VIII – 22 IX)
Ludzie urodzeni pod znakiem Panny
najczęściej nie zakładają sobie z góry
dużej kariery. Zadawalają się niską, ale
pewną pozycją w życiu. Ponieważ cechuje ich pracowitość często jednak wybijają się ponad otoczenie.
WAGA (23 IX – 23 X)
Wagi świetnie sobie radzą pod warunkiem jednak, że wybrały właściwy kierunek swej działalności. Najlepiej sprawdzają się w dziedzinie artystycznej lub
jakichś dziedzinach pokrewnych. Źle
tam, gdzie siedzi się za biurkiem.

J K L
Przed Wielkanocą facet pyta przyjaciela:
– Poradź mi, co kupić żonie na zajączka. Ona już wszystko ma!
– Wiesz co – mówi po chwili namysłu przyjaciel – kup jej małego zającz-

ka z czekolady i dodaj do niego pisemną
zgodę na dwie godziny szalonego seksu,
takiego jakiego tylko zapragnie!
Po świętach kumple spotykają się ponownie.
– Co masz taką skwaszoną minę? Żonie nie spodobał się prezent?
– Bardzo się jej spodobał!
– To o co chodzi? Jak zareagowała?
– Przeczytała, wskoczyła do samochodu i zawołała: „Dzięki, kochanie! Wrócę za dwie godzinki!”

J K L
Przed kościołem spotykają się trzy pisanki. Pierwsza mówi:- Mnie namalował
Michał Anioł.
Druga:
- Mnie Jan Matejko.
Ponieważ trzecie jajko się nie odzywa pytają je:
- A ciebie kto namalował?
- Głupio się przyznać… ale już takie
kolorowe wyszedłem z kury.
J K L

BARAN (21 III – 20 IV)
Owszem jest to często powodem zazdrości ludzi z Twego otoczenia, wyda-

gdy się nad tym nie zastanawia, po prostu żyje i przyjmuje to, co przynosi los.
Dlatego jedni ludzie urodzeni pod zna-

Czy sobie dobrze radzisz w życiu?

mu-564/2-21

je im się bowiem, że wszystko do czego przyłożysz rękę obraca się na Twoją korzyść. W rzeczywistości powodzenie jest wynikiem Twoich zdolności, logicznego myślenia.
BYK (21 IV – 21 V)
Zazwyczaj osiąga wyższą od przeciętnej pozycję w życiu, ale on tylko jeden
wie, że jest to wynikiem mozolnej, wytężonej pracy w dążeniu do celu. Gdy
już uzyska, to, czego pragnie, uparcie
broni swej pozycji i trudno go np. usunąć ze stanowiska.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Pozornie mogłoby się wydawać, że Bliźnięta dobrze sobie radzą we wszystkich
sytuacjach, osiągają to, co zamierzają. Jeśli się jednak dobrze przyjrzeć, to widać,
że często popełniają błędy i nie zawsze
potrafią wykorzystać jednorazowej okazji.
RAK (22 VI – 22 VII)
Rak gdyby go zapytać, jak sam siebie
ocenia, byłby zapewne zdziwiony. Ni-

SKORPION (24 X – 22 XI)
Skorpion przy jego zdolnościach i pracowitości bardzo dobrze by sobie radził
w życiu, gdyby nie przesadna nieufność
i podejrzliwość w stosunku do ludzi. Jeśli uda mu się opanować to nastawienie
do ludzi, szybko osiąga cel.
STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Strzelec kocha życie, jako takie,
jest z natury optymistą i przyjmuje
z zadowoleniem to, co przynosi los.
Jeśli nawet nie zawsze osiąga powodzenie w życiu, to cieszy się ludzką
sympatią i jest ceniony w swoim środowisku.
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Ze wszystkich znaków Zodiaku Koziorożec jest tym, którego cechuje największa wytrwałość w dążeniu do celu.
Jeśli uda mu się go zrealizować natychmiast podejmuje nowe zadanie. Przynosi
mu to sukcesy, ale i zmęczenie.
WODNIK (21 I – 20 II)
Ludzie spod tego znaku dużo mogą
osiągnąć dzięki temu, że zazwyczaj są
zdolni i inteligentni. Nie zadają sobie
zbytnio trudu, aby dążyć do celu, ale na
swoim odcinku przodują i to pozwala im
cieszyć się powodzeniem.
RYBY (21 II – 20 III)
Ryby przez życie przechodzą jakby
zygzakami, Niepowodzeniami zbytnio
się nie przejmują i gdy raz się nie uda
podejmują powtórne wysiłki. Sprawdza
się na nich powiedzenie „raz na wozie,
raz pod wozem”.
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Włamania, kradzieże

ieszkanie, w którym zgromadzony jest dorobek całego życia, stanowi łakomy kąsek dla złodzieja. Dlatego
należy zastanowić się, czy zrobiliśmy wszystko, aby do minimum ograniczyć zagrożenie włamaniem do naszego
domu lub mieszkania. Do włamania zachęcają otwarte okna, słabe drzwi, łatwe do otwarcia zamki i brak zainteresowania sąsiadów.
wami ryglowanymi lub drzwi z kilkoPoznaj swojego sąsiada
Kiedy mieszkasz
ma różnymi zamkami. Lepszą ochronę
Niezmiennie od wielu lat, najlepw domu jednorodzinnym
oferują drzwi antywłamaniowe, odposzym zabezpieczeniem naszego domu - zabezpiecz go poprzez okratowanie
wiadające międzynarodowym klasom
czy mieszkania jest dobry sąsiad, któokienek piwnic, tarasów i drzwi balodpornościowym i normom antywłary będzie czuwał nad pozostawionym
konowe wyposaż w rolety antywłamamaniowym,
przez nas dobytkiem. Dobrze znający
niowe, zwłaszcza tych z tyłu budynku,
się mieszkańcy mogą skutecznie prze- - nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi - drzwi balkonowe i tarasowe mieszkania na parterze i niższych piętrach są
ciwstawić się włamaniom do naszych
garażowych oraz innych pomieszczeń
mieszkań, piwnic, czy też pojazdów
pozostawionych na pobliskich parkingach. Kiedy podczas nieobecności sąsiada usłyszymy hałas w jego mieszkaniu, zobaczymy nieznajomego próbującego otworzyć jego drzwi, zauważymy
podejrzanie zachowujące się osoby na
klatce schodowej lub na parkingu – nie
wahajmy się natychmiast poinformować
o tym Policję.
Gdy wyjeżdżasz na dłuższy czas
zostaw znajomemu sąsiadowi klucze
do mieszkania i poproś o:
- zapalenie codziennie chociaż na kilka
minut światła w różnych pomieszczeniach i o różnych porach,
gospodarczych, poprzez które łatwo
narażone na włamanie, dlatego też na- otwieranie na kilka minut okna, drzwi
można dostać się do domu,
leży wyposażyć drzwi uchylne, skrzybalkonowych,
- zadbaj o oświetlenie ciemnych obszadła i drzwi przesuwne w zamykane na
- wyjmowanie ze skrzynki Twojej korerów wokół domu (złodziej nie lubi
kluczyk klamki lub urządzenia zamyspondencji,
światła).
kające,
- usuwanie spod drzwi materiałów reklaInstalacje alarmowe
- drzwi kratowe powinny posiadać
mowych i ulotek.
Monitoring:
grubość co najmniej 19 mm i winMieszkanie w bloku
- elewacji, w którym za pomocą czujek
ny być solidnie zakotwiczone w mu- wyposaż drzwi do mieszkania w odpozabezpieczone są przede wszystkim
rze. W przypadku rozsuwanych krat
wiednie zamki patentowe posiadające
okna i drzwi – alarm przekazywany jest
harmonijnych należy zwrócić uwagę
atesty,
zanim włamywacz dostanie się do środna solidne listwy ochronne w obrębie
- wzmocnij drzwi standardowe blachą
ka, zaś instalacja może być włączona
prowadnic,
lub zastąp je drzwiami z drewna albo
również podczas naszej obecności.
- rolety w wersji antywłamaniowej pozamontuj drugie, dodatkowe drzwi,
- lokalu z czujkami ruchu – zabezpiecza
winny być wykonane (żeberka) ze
- zamontuj w drzwiach zabezpieczenia
on pomieszczenia, w których przechostali lub wzmocnionego aluminium
przeciwwyważeniowe, zainstaluj syswywane są wartościowe przedmioty
i połączone trudno dostępnym z zetem alarmowy,
lub pomieszczenia, przez które wławnątrz systemem zamknięcia,
- dbaj o to, aby zawsze działało oświemywacz będzie musiał przejść.
- okna winny posiadać wzmocnioną szytlenie przed drzwiami wejściowymi –
Zabezpieczenia techniczne:
bę i zabezpieczone przed wypchnięwłamywacz unika miejsc oświetlonych, - drzwi wejściowe – jako minimalne
ciem za pomocą okiennych okuć
- zainstaluj domofon.
zabezpieczenie zastosuj zamek z zasuciąg dalszy na str. 10
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