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Czas rozliczeń
Na balkonach... nie palimy!

Czytaj
w numerze:

W

Odpady poremontowe,
elektrośmieci

szelkiego rodzaju odpady jakie „produkujemy” w naszych mieszkaniach, domach są coraz większym współczesnym problemem i wyzwaniem dla środowiska naturalnego. Potężne ilości wytwarzanych odpadów niejako nakazują nam ludziom zwiększenie działań na ich kolejne przetwarzanie,
zagospodarowanie. Początkiem tej drogi jest ich segregacja i prawidłowe składowanie już na etapie gospodarstwa domowego i najbliższego śmietnika.

Pandemia trwa
– przestrzegajmy
zasad
sanitarnych
Obradowała Rada Nadzorcza
Mysłowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Elewacja,
energia

29.
Śmietnik w dzielnicy Wesoła w Mysłowicach
Wakacyjne, i nie tylko, remonty mieszkań oraz często związane z nimi wymiany domowych sprzętów AGD skutkują
niezgodnym z prawem pozbywaniem się
starych urządzeń przez podrzucanie ich
pod altany śmietnikowe.
Przypomnijmy poniżej ogólne zasady zbiórki elektrośmieci jakie obowiązują w Mysłowicach i na terenie całego kraju.

Dyżur 26. sierpnia

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieodpłatnie można oddać w następujący sposób:
- przy zakupie nowego urządzenia –
sprzedawca detaliczny i sprzedawca
hurtowy jest obowiązany odebrać go
od nas na zasadzie 1:1 np.: przy zakupie nowej lodówki oddajemy lodówkę
starą;
ciąg dalszy na str. 3

Zadzwoń, napisz – czekamy!

czerwca oraz 27. lipca odbyły się kolejne w tym roku posiedzenia Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
I tak:
29. 06. zgodnie z porządkiem obrad
Rada Nadzorcza zapoznała się z:
- informacją nt. zabezpieczenia elewacji
z płyt azbestowo-cementowych,
- korespondencją bieżącą oraz ze stanowiskiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w sprawie ustawowego przedłużenia
kadencji Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
Z kolei 27. lipca Rada:
- zapoznała się z informacją o realizacji
działań zmierzających do minimalizacji kosztów energii elektrycznej,
- rozpatrzyła korespondencję bieżącą. jed

Dyżur 26. sierpnia

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 sierpniową środę 26. sierpnia 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 7/2020

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
ADM os. „POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH”
ul. W. Korfantego 7
32 222-36-82; 32 222-36-88
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 DŹWIGOWE P.W. VIVA
516 091 449, 516 091 448
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
MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
całodobowe
32 316-00-40, 32 316-00-41, 112;

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

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
TAURON POLSKA ENERGIA
Punkt Obsługi Klienta
od 800 do 1600
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
całą dobę
MPWiK Mysłowice całą dobę

32 606-06-06
991
32 223-59-42

PGNiG Biuro Obsługi Klienta
od 700 do 1500
32 391-23-03
POGOTOWIE GAZOWE
całą dobę
32 227-41-14; 992
GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o.
Chełm Śl.
w dni robocze
od 730 do 1530
32 225-66-73; 32 225-66-74
całą dobę
513 149 011

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.
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
godziny pracy:
poniedziałek 730 -1700
wtorek, środa, czwartek 730 -1530
piątek 730 -1400
32 317-11-00
STRAŻ MIEJSKA
od 800 do 2000

całą dobę w dni robocze
w dni wolne od pracy
32 222-21-64
POGOTOWIE RATUNKOWE całą dobę
999
STRAŻ POŻARNA
całą dobę:
32 316-00-30; 998; 112
POLICJA całą dobę

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 10. 08. 2020 r.
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O

Na balkonach tytoniu nie palimy!

bostrzenia sanitarne związane z koronawirusem powodują, że więcej czasu spędzamy we własnych mieszkaniach.
Stąd też szczególnie teraz w wielu przypadkach lokatorzy „puszczający dymka” na balkonie to udręka nawet dla
tych, którzy sami są uzależnieni od nikotyny.
Palenie papierosów na balkonie to powszechne zachowa- ków Spółdzielni i użytkowników lokali do podstawowych
nie. Wielu palaczy uważa, że są u siebie więc gdzie mają pa- obowiązków użytkownika lokalu należy utrzymanie lokalu
lić? Niepalący dowodzą, że są u siebie i nie chcą wdychać w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym oraz przeczyichś smrodów etc. Dobry obyczaj nakazuje aby nie zakłó- strzeganie przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności
cać korzystania z mieszkań oraz przynależnych balkonów po- przestrzeganie ZAKAZU PALENIA TYTONIU oraz użyzostałym sąsiadom oraz mieć na względzie ich zdrowie i spo- wania otwartego ognia (rozpalania ognisk), korzystania z rożkój. Gdy takich zachowań brak, to pierwszym etapem powinna na i grilla – na korytarzach, strychach, balkonach, tarasach,
być stanowcza rozmowa z sąsiadem i próba perswazji, że je- w piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku.
Gdy nasze rozmowy nie pomagają i gdy regulamin nie jest
go palenie to dla nas, naszych najbliższych – często osób chorych – znaczący problem negatywnie wpływający na komfort przestrzegany to osoby, którym przeszkadza dym tytoniowy
naszego życia. Na dodatek to czyn w MSM niezgodny ze sto- nie są bezbronne i mogą skorzystać z art. 144 Kodeksu cywilsownym regulaminem. Pamiętajmy jednak, że Spółdzielnie, nego i wystąpić do sądu. Palenie papierosów może być uznaZarządcy nieruchomości prócz regulaminowych zakazów nie ne za działanie zakłócające korzystanie z sąsiedniego mieszkania. Zainteresowanym wyjaśniamy, że balkon nie jest częmają narzędzi, by karać palaczy.
Przypominamy, że zgodnie z Rozdziałem II Regulaminu ścią mieszkania. Jest on elementem elewacji budynku a elewaMSM dot. używania lokali, porządku domowego, obowiąz- cja stanowi część wspólną nieruchomości.
pes

Odpady poremontowe, elektrośmieci
ciąg dalszy ze str. 1
- w punkcie serwisowym – prowadzący punkt serwisowy (naprawczy) jest
obowiązany do przyjęcia zużytego
sprzętu, w przypadku gdy naprawa
przyjętego do punktu serwisowego
sprzętu jest niemożliwa ze względów
technicznych lub właściciel sprzętu
uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna;
- oddając sprzęt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od mieszkańców miasta Mysłowice
przyjmowany jest NIEODPŁATNIE.
PSZOK Mysłowice zlokalizowany
jest pod adresami:
- Karola Miarki 38 – dzielnice północne z Centrum miasta,
- Piaskowa – dzielnice południowe,
bliskość osiedli MS Brzęczkowice
i Wesoła.
Zasady działania PSZOK dostępne są
na stronach internetowych miasta oraz
ZOM Mysłowice.
MSM w ostatnim czasie dostrzega też
problem niezgodnego z przepisami pozbywania się odpadów poremontowych
przez wyrzucanie do wiat śmietnikowych nieprzeznaczonych do tego odpadów. Przypominamy, że odpady te
również należy samodzielnie lub za pośrednictwem firmy wykonującej remont
mieszkania zawieźć do PSZOK Mysłowice. Odbiór dla mieszkańców nie jest
dodatkowo płatny.
Pozostawianie odpadów poremontowych oraz elektrośmieci przy wiatach

śmietnikowych jest niezgodne z prawem,
nie obejmuje ich wywóz przez ZOMM
zgodnie z harmonogramem, a końcowo
skutkować może ogromnym bałaganem
i podwyższeniem opłaty za śmieci według stawki za niesegregowane.

- zużyte opony;
- odpady zielone (trawa, liście, gałęzie);
- odpady budowlane i rozbiórkowe do
300 kg na mieszkańca na rok.
Odpady przyjmowane odpłatnie
(ceny zostaną podane przez Zakład

Odpady przyjmowane nieodpłatnie
(w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi):
- papier;
- metale;
- tworzywa sztuczne;
- szkło;
- opakowania wielomateriałowe;
- przeterminowane leki;
- przeterminowane chemikalia;
- termometry rtęciowe;
- zużyte baterie;
- zużyte akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

Oczyszczania Miasta sp. z o.o. na stronie www.zomm.pl oraz w biurze obsługi i w PSZOK):
- odpady zmieszane;
- odpady budowlane i rozbiórkowe
powyżej 300 kg na mieszkańca na
rok.
W celu weryfikacji limitu odpadów
budowlanych przyjmowanych nieodpłatnie dla konkretnej nieruchomości
(ilość osób podana w deklaracji x 300
kg/rok) osoba, która przywiozła odpady
ma obowiązek okazać dowód tożsamości z adresem zameldowania lub złożyć
oświadczenie o zamieszkiwaniu w Mysłowicach z podaniem adresu, z którego
Pal, pes
odpady pochodzą.
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Podsumowanie rozliczeń wybranych wielkości za I półrocze 2020 r.

Od

Czas rozliczeń

2009 roku rozliczenie zużycia wody i odprowadzenie ścieków opiera się o indywidualną zaliczkę wnoszoną
przez mieszkańców za dany lokal. Zaliczkę tą ustala się w oparciu o przeciętne zużycie za okresy ubiegłe obejmujące 12 miesięcy lub w oparciu o indywidualną zaliczkę ustaloną na wniosek mieszkańca lokalu. Ten sposób ustalania zaliczek ma tą zaletę, że nie tworzą się wysokie nadwyżki czy dopłaty po okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie kosztów wody
i odprowadzenia ścieków za
I półrocze.
Każdy z mieszkańców może na bieżąco regulować swoją zaliczkę, uwzględniając zmieniającą się liczbę osób zajmujących lokal. Ważnym momentem po otrzymaniu rozliczenia jest sprawdzenie zgodności stanów wodomierzy wykazanych w rozliczeniu ze
wskazaniami wodomierzy mieszkaniowych. Wszelkie niezgodności należy zgłaszać bezpośrednio
po otrzymaniu rozliczenia.
Sprostowanie różnic po wielu
latach na moment wymiany wodomierza (co 5 lat wodomierze
są legalizowane) powoduje duże dopłaty, a możemy temu zapobiec. Ważne, aby sprawdzać
zużycie wody na bieżąco, uaktualniać zaliczki i weryfikować
otrzymane rozliczenia, a wszelkie nieprawidłowości i różnice
zgłaszać nie czekając rozliczeń.
Rozliczenie kosztów ciepła za
okres od 1. 07. 2019 r.
do 30. 06. 2020 r.
Kolejnym etapem rozliczeń po zamknięciu ksiąg za I półrocze 2020 r. jest
rozliczenie kosztów ciepła zakupione-

Ogólne wielkości dotyczące tego zagadnienia zostały przedstawione w tabeli nr 2 i nr 3.
Koszty ogółem za omawiany okres
wzrosły o 4,2 % w porównaniu do okresu poprzedniego, z tym że wzrost odnotowano w Os. „Centrum” o 7,7%, w Os.

go dla celów „co” i podgrzania wody.
Okres ten obejmuje 12miesięcy od 01
lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

charakteryzował się łagodną zimą, ale
niestety niskie temperatury trwały aż do
końca maja.

„Brzęczkowice” o 0,9%, a natomiast
zmniejszenie kosztów wystąpiło w Os.
„Wesoła” o 4,7% i w Os. „Chełm Śl.”
o 5,1%. Miniony okres rozliczeniowy

Kolejną przyczyną wzrostu kosztów
w Os. „Centrum” i Os. „Brzęczkowice”
były zmiany w taryfach za ciepło przez
dostawców ciepła – patrz tabela nr 1.
Dla przypomnienia podajemy, że ceny
za ciepło zatwierdzone są dla poszczególnych dostawców ciepła przez Urząd
Regulacji Energetyki (URE).
Bezpośredni odbiorca, jakim
jest spółdzielnia, nie ma wpływu na ich zmiany. Z ogólnego
bilansu przychodów i kosztów
ciepła odnotowaliśmy nadwyżkę w kwocie 2.433,76 tys.
złotych, jest ona znacznie niższa niż za okres 2018/2019,
wówczas wynosiła 3.846,64
tys. złotych. Na tak znaczne
zmniejszenie nadwyżki o kwotę 1.412,88 tys. złotych do rozliczenia z mieszkańcami miały
wpływ następujące przyczyny:
1. Obniżenie zaliczek – (zaliczki ustalone są indywidualne) o kwotę 851,14
tys. złotych (17.257,05
- 16.405,91 = 851,14),
2. Wzrost kosztów o kwotę 561,74
tys. złotych (13.410,41 – 13.972,15
= 561,74).
Nie sposób nie odnieść się do faktu, że budynek przy ul. Pawła Stalmacha 7 od 1 października 2019 r. dołączył do grona budynków ogrzewanych centralnie (zlikwidowano ogrzewania piecowe), ponadto budynek wyposażony został w instalacje ciepłej
wody. Koszty ciepła dotyczące „c.o.”
rozliczane są w tym budynku proporcjonalnie do powierzchni lokali zgodnie z wolą większości mieszkańców.
Wnoszone zaliczki przez mieszkańców w pełni pokryły koszty z niewielką nadwyżką, a zaznaczyć należy, że
tego budynku też nie ominęły podwyżki cen stosowane przez dostawcę. Podobnie zaliczki wnoszone na pokrycie kosztów podgrzania wody wykazały nadwyżkę, która zostanie rozliczona
z mieszkańcami.
Indywidualne rozliczenia kosztów ciepła dla celów „c.o.” i podgrzania wody,
jak co roku zostaną przekazane mieszkańcom w miesiącu wrześniu.
jab

Wiosny Ludów 1, 5, Spacerowa 15, 16, 20

Brzęczkowicka 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12,
Saperów Śląskich 1, 3, 4, 6, 8, 10, Franciszka
Kawy 2, 6, 8, 10, Wojciecha Korfantego 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, Bernarda Wały
1, 2, 3, 5, 6, 10, ks. kard. Augusta Hlonda 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ks. Jana Nygi 1, 3, 5, 7
Wiosny Ludów 2, 4, 6, 8, 10,
Piastów Śląskich 2

Brzęczkowicka 8, Saperów Śl. 2

Bytomska 43

Gwarków 18 - Stawowa 4

ZEC S.A.
Tauron Ciepło
ZEC S.A.
Tauron Ciepło

We/1/Z
CZ4/B
We/1/Z
CZ4/D

Tauron
J2.w
Wytwarzanie
D1E1
Sp. C.-E. Jaworzno
EC3/D
Tauron Ciepło

Tauron
J2.w
Wytwarzanie
D1E1
Sp. C.-E. Jaworzno
EC3/B
Tauron Ciepło

ZEC S.A.
Tauron Ciepło
ZEC S.A.

5

21.047,13

17.197,02

15.188,47

52,69

48,90

44,67

Osiedle „Centrum”

4

Opłata
Opłata
stała
zmienna
zł/MW/m-c
zł/GJ

17,48

17,48

17,48

6

Nośnik
zł/m3

15.975,92

15.874,01

19.761,72

18.857,47

43,57

43,51

52,13

49,93

23,64

23,64

22,88

22,88

M/1/N/Pec
17.246,14
53,98
17,48
CZ3/A
M/1/S
12.949,35
45,55
17,48
Osiedle im. Powstańców Śląskich

M/1/Z
CZ3/D

Stefana Okrzei 1, Armii Krajowej 5, 32, Mikołowska
8, 10, 12, 14, 16, 38, 40, 42, Wojska Polskiego 5,
Adama Mickiewicza 14, 16, 18, 20, 22, Stanisława
Wyspiańskiego 21, 23, Górnicza 19, 21, 23, 25,
27, Jodłowa 1b-f, Ludomira Różyckiego 1, 2, 4, 8,
osiedle Stokrotek 2-6, 3-9, 11-19, osiedle Szopena Kraszewskiego, osiedle Kazimierza Wielkiego
ZEC S.A.
Tauron Ciepło

M/1/Z
CZ3/B

M/1/Z
CZ3/A

3

Grupa
taryfowa

Wielka Skotnica 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 26, 32, 34, 38, Hugo Kołłątaja 9, 10,
Katowicka 11a, 15, Stanisława Wyspiańskiego 8, ZEC S.A.
17b, Gustawa Morcinka 6, Górnicza 20, Olbrychta Tauron Ciepło
Strumieńskiego 8, 10, Adama Mickiewicza 9, 11,
Jana Wysockiego 4, 6, 8, 10, 12, 14

ZEC S.A.
Tauron Ciepło

2

1

Wielka Skotnica 6A - zakład kominiarski,
1000-lecia Państwa Polskiego 32 – ZBR

Dostawca

Adres nieruchomości

01. 07. 2019 r. (początek okresu)

16.058,47

15.958,56

20.666,92

19.702,90

14.709,30

19.427,26

23.055,59

19.154,09

17.101,33

7

44,10

44,03

55,08

52,80

49,32

57,63

56,40

52,55

48,23

8

Opłata
Opłata
stała
zmienna
zł/MW/m-c
zł/GJ

23,64

23,64

24,44

24,44

19,35

19,35

19,35

19,35

19,35

9

Nośnik
zł/m3

30. 06. 2020 r. (koniec okresu)

Tabela nr 1. Ceny i stawki opłat za ciepło w okresie rozliczeniowym 2019-2020 (brutto)

100,5

100,5

104,6

104,5

113,6

112,6

109,5

111,4

112,6

10

Opłata
stała
(7:4)

101,2

101,2

105,7

105,7

108,3

106,8

107,0

107,5

108,0

11

100,0

100,0

106,8

106,8

110,7

110,7

110,7

110,7

110,7

12

Opłata
Nośnik
zmienna
(9:6)
(8:5)

% wzrostu
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2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Tabela nr 2. Koszty i przychody z tytułu „c.o.” i „c.c.w.” w podziale na osiedla w tys. zł, za lata 2012 - 2020
Okres

„Centrum”

„Brzęczkowice”

„Wesoła”

„Chełm Śl.”

Ogółem

1

2

3

4

5

6

Przychody

8.350,50

7.327,60

550,00

219,3

16.447,40

Koszty

7.384,50

6.074,90

438,80

168,50

14.066,70

Wynik

966,00

1.252,70

111,20

50,80

2.380,70

Przychody

8.646,90

7.493,40

555,00

220,10

16.915,40

Koszty

6.934,10

5.825,70

420,30

154,10

13.334,20

Wynik

1.712,80

1.667,70

134,70

66,00

3.581,20

Przychody

8.939,34

7.637,19

556,11

220,95

17.353,59

Koszty

7.127,52

6.096,52

451,09

156,60

13.831,73

Wynik

1.811,82

1.540,67

105,02

64,35

3.521,86

Przychody

8.871,04

7.515,40

556,58

209,29

17.152,31

Koszty

7.055,97

6.271,15

478,00

126,64

13.931,76

Wynik

1.815,07

1.244,25

78,58

82,65

3.220,55

Przychody

8.815,54

7.412,84

559,68

198,17

16.986,23

Koszty

7.388,29

6.415,25

516,86

135,40

14.455,80

Wynik

1.427,25

997,59

42,82

62,77

2.530,43

Przychody

9.249,81

7.780,99

611,21

183,69

17.825,70

Koszty

6.989,50

5.957,24

489,95

130,83

13.567,52

Wynik

2.260,31

1.823,75

121,26

52,86

4.258,18

Przychody

8.900,09

7.574,99

621,43

160,54

17.257,05

Koszty

7.008,82

5.782,73

483,48

135,38

13.410,41

Wynik

1.891,27

1.792,26

137,95

25,16

3.846,64

Przychody

8.492,49

7.156,55

594,98

161,89

16.405,91

Koszty

7.545,50

5.837,60

460,64

128,41

13.972,15

Wynik

946,99

1.318,95

134,34

33,48

2.433,76

Tabela nr 3. Wskaźniki wzrostu kosztów C.O. i C.C.W. w %
Okres
rozliczeniowy
2013/2014
2012/2013
2014/2015
2013/2014
2015/2016
2014/2015
2016/2017
2015/2016
2017/2018
2016/2017
2018/2019
2017/2018
2019/2020
2018/2019

„Centrum”

„Brzęczkowice”

„Wesoła”

„Chełm Śl.”

MSM ogółem

93,9

95,9

95,8

91,5

94,8

102,8

104,6

107,3

101,6

103,7

99,0

102,9

106,0

80,9

100,7

104,7

102,3

108,1

106,9

103,8

94,6

92,9

94,8

96,6

93,9

100,3

97,1

98,7

103,5

98,8

107,7

100,9

95,3

94,9

104,2
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Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, 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 wróblem wyleci, 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.
Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej liczby osób, które również nurtują podobne
wątpliwości i które w sąsiedzkich pogaduszkach
o takich problemach debatują. 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.

Słowo

Łąka kwietna
- poparcie minimum
50% mieszkańców
obowiązkowe

Po raz kolejny jesteśmy w dniu dzisiejszym zbulwersowani akcją ścinania tra-

wy na naszym osiedlu. Do dzisiaj (połowy lipca) wokół budynku przy ul. Wysockiego 10 była zielona i ukwiecona polnymi kwiatami łąka. Była, bo została ścięta
do samej ziemi i pozostało klepisko.
Tyle się mówi o estetyce otoczenia
i ekologii, a rzeczywistość pokazuje coś
innego. Łąka zatrzymuje wilgoć, jest
potrzebna owadom i cieszy nasze oczy,
a ścinający ją unicestwili.
Jeśli już z jakiś względów ścinać, to
z umiarem i pod nadzorem osoby znającej się na rzeczy, a nie dewastować.
Taka akcja sprowadza się do wyrzucania spółdzielczych – czyli naszych pieniędzy!
Danuta i Marek Dudek
Dział Techniczny os. „Centrum”:
Usługę związaną z utrzymaniem terenów zielonych w zasobach Mysłowickiej Spółdzielni – zgodnie z zawartą
umową – prowadzi 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.
Koszenie odbywa się w terminach
maj/czerwiec, czerwiec/lipiec, lipiec/
sierpień oraz w razie konieczności
wrzesień.

Z kolei „strzyżenie” żywopłotów
przeprowadzana jest w terminach maj/
czerwiec oraz wrzesień.
Łąki kwietne to marzenie ekologów
jako koło ratunkowe w walce z suszą.
Według opinii znawców wzbogacają ekosystem, oczyszczają powietrze,
obniżają temperaturę powietrza. Jednak nie będą budzić sympatii osób
z alergią.
Wniosek o wyznaczenie obszaru pod
łąkę kwietną na terenie nieruchomości Jana Wysockiego 4, 6, 8, 10, Adama
Mickiewicza 9, 11 winna poprzeć przynajmniej połowa mieszkańców tej nieruchomości, co będzie podstawą zlecenia i wyznaczenia takich obszarów
przez ww. firmę.

Potrzebna
tablica informacyjna

Witam
(…) Proszę informację o postępowaniu w niżej wymienionej sprawie.
Dotyczy niewielkich nakładów w postaci wykonania i zawieszenia tablicy
informacyjnej na wiacie śmietnikowej
o treści np.; WIATA WRAZ Z KONTENERAMI ZEWNĘTRZNYMI JEST
WŁASNOŚCIĄ MIESZKAŃCÓW BUDYNKÓW NR 10 i 9 wraz z podaniem
Rozporządzenia oraz kar za podrzucanie śmieci.
Sprawa może błaha ale rzeczywistość
jest taka że gruz, materiały poremontowe ceramiczne, meble itd. z budynków
nr 12 i 14 którymi zarządza Wspólnota Mieszkaniowa są składowane u nas
a jest to dodatkowo 110 mieszkań.
Obecnie nie możemy nic zrobić, bo brak
informacji podanej przez Naszego Administratora czyli MSM o prawach wła-

ścicielskich, powoduje że mieszkańcy
budynków nr 12 i 14 traktują Naszą własność jak „darmowy” – ogólnodostępny śmietnik. Za niesegregowane śmieci i nieswoje czyli np. gruz, meble, kartony płacą właściciele budynków nr 10
i 9. Informacja MSM na drzwiach wiaty
dotyczy tylko mieszkańców budynków
nr 10 i 9. Tak sobie drwią. BRAK INFORMACJI WŁAŚCIELSKICH podania Rozporządzenia oraz kar za podrzu-

canie śmieci powoduje IGNOROWANIE NASZYCH PRAW do opłat jakie
wynikają z Naszych potrzeb. Jeśli będzie taka informacja to mieszkańcy dopilnują swoich praw.
Pozdrawiam
Krzysztof Urbańczyk
Dział Techniczny os. „Centrum”:
Wiata śmietnikowa zostanie wyposażona w tablicę informacyjną o treści „Wiata śmietnikowa wyłącznie dla
mieszkańców nieruchomości przy ulicy Kołłątaja 9 i Kołłątaja 10 w Mysłowicach.”
Wyjaśniamy również, iż kontenery,
zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, są własnością Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice.
Zarządca nieruchomości przy ulicy Hugo Kołłątaja 12 oraz Hugo Kołłątaja 14 został poinformowany o konieczności przypomnienia mieszkańcom tych budynków, iż odpady poremontowe, gruz, meble, itp. należy
składować w obrębie własnych wiat
śmietnikowych.
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. Tymczasowy budynek;
6. Otyłość; 9. Płaci czynsz; 10. Japoński wachlarz składany; 11. ...Poziomki w naszym mieście; 12. Część Mysłowic; 13. Polecenie; 16. Za wykonaną pracę; 19. Bieg rzeczy; 20. Główny posiłek; 21. Sklejka; 24. Mózg armii; 27. Brat Jowisza; 30. Słodki puder;
31. Mały balon; 32. Autor „Ojca Goriot”; 35. Akt prawny; 38. Pracował kiedyś w prawdziwej drukarni; 39. Zakręt
rzeki; 40. Spiżarnia; 41. Wieczne w etui;
42. Zwrotka; 43. Rysunek na skórze.
Pionowo: 1. W nim do wody dla ochłody; 2. W Mysłowicach był już w 1301
r.; 3. Do zagadki lub do drzwi; 4. Motyw dekoracyjny; 5. Gruba zasłona;
6. Wędrowiec; 7. Za kurtyną; 8. Kwitnie tylko raz; 14. Miłostki; 15. Uczy
się sztuki; 17. Chuligan; 18. Słodka
szmira; 21. Świeci w Łabędziu; 22. Żywica naturalna; 23. W Małych Antylach; 24. Kuzyn Apacza; 25. W herbacie; 26. Krypa; 28. Ciężarowy dodatek;
29. Farny w pobliżu rynku w Mysłowicach; 30. Ptasi śpiew; 33. Motyw zdobniczy; 34. Cenny metal; 36. Przedmiot
rozmowy; 37. Straż.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 12 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy przesyłać do
27 sierpnia br. na adres: Mysłowicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wielka Skotnica 6 z dopiskiem: Redakcja
„Wiadomości Spółdzielcze” – Krzyżówka nr 7/20 (decyduje data stempla pocztowego) lub adres poczty elektronicznej redakcji „WS”: msmws@
poczta.fm z obowiązkową informacją
w temacie wiadomości: Krzyżówka nr
7/20 – decyduje data wysłania e-maila.
Wśród nadawców prawidłowych roz-

Mąż rano patrzy w lustro i mówi do
żony:
- Co sobie pomyślałaś wczoraj, jak
przyszedłem pijany do domu z tym sińcem?
- Jak przyszedłeś, to go jeszcze nie
miałeś.

wiązań rozlosujemy dwa talony o wartości a’35 złotych na posiłek bez alkoholu.
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 5-6/2020 z hasłem: Dbaj o porządek wylosowali: Wiesława Garbiec, ul. F. Kawy 2A, Rozalia Palka,
ul. A. Mickiewicza 9.
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.

J K L
Małżeństwo z dwudziestoletnim stażem: żona krząta się w kuchni, mąż coś
naprawia. W pewnej chwili mąż woła:
- Stara! Chodź na chwilę!
- Co?
- Potrzymaj ten drucik.
Żona posłusznie chwyta kabelek, po
czym pyta:
- I co?
- Nic, widocznie faza jest w tym drugim...

J K L
- Po co, sąsiadko, zainstalowała Pani
przy telewizorze lusterko wsteczne?
- To duża wygoda. W ten sposób mogę
obserwować męża przy zmywaniu naczyń!
J K L
Przed domem kłócą się dwie sąsiadki.
W pewnym momencie jedna z nich nie
wytrzymuje i krzyczy do drugiej:
- Ty stara małpo!
- Tylko nie stara! - odkrzykuje druga.
Tylko nie stara!
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OGŁOSZENIA DROBNE
A-PRANIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, tel. 736 824 458

HYDRAULIK, elektryk, tel. 799 066 346
KOREPETYCJE z matematyki i statystyki,
tel. 793 964 854

KUPIĘ każdy samochód. Gotówka,
tel. 660 476 276
ROLETY DZIEŃ-NOC, Żaluzje, Plisy,
Moskitiery, Mysłowice, ul. Katowicka 15
tel. 667 088 998
OKNA-DRZWI PCV, DREWNO, ALUMINIUM Mysłowice, ul. Katowicka 15
tel. 667 088 998

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

OGŁASZAJ SIĘ W „WS”
- TO SIĘ OPŁACA

AUTO SKUP
512 499 550

- Dojeżdżam
- Gotówka
- kupujemy wszystkie
samochody
(całe, rozbite, skorodowane)
Własny Transport

mu-545/7-20

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
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Wrażliwy odbiorca, dodatek energetyczny, mieszkaniowy

M

Pomóż sobie

ając finansowe problemy pamiętajmy o możliwości ubiegania się o pomoc państwa.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust.
1 określa dochód, dający podstawę
do przyznania dodatku mieszkaniowego. Za podstawę przyjmuje się kwotę najniższej emerytury, która od 1. 03.
br. wynosi 1200,00 zł. Dodatek przysługuje osobom, których średni miesięczny DOCHÓD BRUTTO (z podatkiem)
na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza:
- 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2.100,00 zł,
- 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.500,00 zł.
Kwota brutto to kwota bez składki:
- emerytalnej,
- rentowej,
- chorobowej.
Do dochodu nie wlicza się m.in.
świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-

nych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych
oraz dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie
zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek
mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
Dodatek przyznawany jest na normatywną powierzchnię mieszkaniową,
o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi
i kuchni w powierzchni użytkowej tego
lokalu nie przekracza 60%.
Normatywna powierzchnia użytkowa
lokalu nie może przekraczać dla:
1 osoby – 35 m2 (+30% tj. 45,50 m2)
2 osób – 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
4 osób – 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)

5 osób – 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
a na każdą następną osobę zwiększa
się o 5 m2.
Do dochodu gospodarstwa domowego
wlicza się, dochody brutto wszystkich
zamieszkałych w danym gospodarstwie.
Kryteriów określających szczegółowe
warunki uzyskania dodatku jest więcej
i każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie. Świadczenie przyznawane jest na
wniosek zainteresowanego przez Prezydenta Miasta Mysłowice i Wójta Chełma Śląskiego w drodze decyzji administracyjnej, a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.
Dodatek może nie być przyznany,
w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
zostanie ustalone, że występuje rażąca
dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on
w stanie uiszczać wydatki związane
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego
(domu jednorodzinnego), wykorzystując własne środki i posiadane zasoby
majątkowe lub, gdy faktyczna liczba
wspólnie stale zamieszkujących i go-
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BARAN (21 III – 20 IV)
Ludzie urodzeni pod znakiem Barana na ogół dobrze radzą sobie w życiu.
Potrafią przewidywać trudne sytuacje
i w porę im przeciwdziałać. Często otoczenie jest zdziwione, że Baran potrafił
wyplątać się z konfliktów i... jak to się
mówi wyjść na prostą.
BYK (21 IV – 21 V)
Byk dobrze radzi sobie w życiu. Kłopotami niezbyt się przejmuje, a gdy sytuacja jest poważna szuka możliwie najbardziej racjonalnego rozwiązania. Ma
też tę dobrą cechę, że nie przejmuje się
drobiazgami, nie robi, jak to się mówi
z „igły widły”.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Zmienny, zazwyczaj nerwicowy Bliźniak niezbyt dobrze potrafi wybrnąć
z kłopotów. Jeśli ktoś życzliwy mu nie
pomoże, jego sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Kłopot w tym, że ludzie
spod tego znaku nie zdają sobie z tego
sprawy.
RAK (22 VI – 22 VII)
Gdy Pan, a już zwłaszcza Pani Rak
znajdzie się w tarapatach najpierw denerwuje się i nawet sobie trochę popłacze, a potem udaje się do przyjaciół

z prośbą o pomoc. Trzeba przyznać, że
dobrze trafia i znajduje zrozumie u życzliwych jej ludzi.

spodarujących z wnioskodawcą jest
mniejsza niż wykazana w deklaracji.
W przypadku, gdy nie zgadzamy się
z decyzją, przysługuje nam odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
Odwołanie składamy za pośrednictwem urzędu wydającego decyzję.
PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przyznawany jest od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek
złożymy np. do końca sierpnia, to po jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznany
dodatek otrzymamy od 1 września.
Dodatek energetyczny
Kolejną formą pomocy państwa dla
osób posiadających problemy finansowe jest dodatek energetyczny. Świadczenie zostało wprowadzone noweliza-

cją Prawa energetycznego uchwaloną
26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.
984). Jest ono zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu pań-

Jeśli jesteś
w trudnej
sytuacji...
LEW (23 VII – 22 VIII)
Jeśli Lew znajdzie się w kłopotach,
najpierw jest zdziwiony, że w ogóle coś
takiego mogło się przydarzyć, potem
analizuje sytuację i stara się znaleźć
przyczynę tego, co do problemu doprowadziło. Wyciąga prawidłowe wnioski
i rozwiązuje problem.
PANNA (23 VIII – 22 IX)
Ludzie urodzeni pod znakiem Panny
są rozważni, sumienni, spokojni i dlatego rzadko wpadają w tarapaty. Jeśli
już im się to zdarzy starają się zlikwidować problem w zarodku, żeby z drobnej
sprawy nie zrobił się poważny kłopot.
WAGA (23 IX – 23 X)
Jeśli urodziłeś się pod znakiem Wagi
podchodzisz do życia trochę lekkomyślnie. Uważasz, że każdy ma jakieś problemy i jeśli już się pojawią, to znajdzie się

Pomóż
sobie
stwa na finansowanie wypłat w granicach kwot określonych na ten cel
w ustawie budżetowej.
Dodatek energetyczny przysługuje tzw.
wrażliwemu odbiorcy energii elektrycznej i jest przyznawany w formie ryczałtu.
Wrażliwy
Odbiorca
Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszkaniowy,

jakieś rozwiązanie. Nigdy nie zaostrzasz
sytuacji, dążysz do zgody i harmonii.
SKORPION (24 X – 22 XI)
Pan Skorpion ma wiele problemów
i kłopotów, ale w dużej mierze sam je
wywołuje. Gdyby zdobył się na więcej
tolerancji w stosunku do innych ludzi
miałby mniej problemów. Rzadko jednaj
tę prawdę sobie uświadamia.
STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Pogodny, wesoły, przychylny ludziom
Strzelec nie napotyka w życiu na wiele kłopotliwych sytuacji. Drobne kłopoty uważa za naturalne, większe stara się rozwiązać zgodnie z tym, co dyktuje mu rozsądek.
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Największym kłopotem Koziorożca
jest, gdy nie może osiągnąć zamierzonego celu. Wtedy to bardzo się martwi,
ale stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie. I trzeba przyznać, że mu się to udaje
i znowu idzie prostą drogą do celu.
WODNIK (21 I – 20 II)
Największym zmartwieniem Wodnika jest, gdy nie może swobodnie realizować się w pracy zawodowej, gdy coś
stanie na drodze jego kariery. Wtedy potrafi konsekwentnie dążyć do usunięcia
tej przeszkody.
RYBY (21 II – 20 III)
Życie Ryby jest dość skomplikowane.
Przez długi czas może wszystko układać
się pomyślnie, a potem następuje, niestety, pasmo klęsk. Radzi sobie jednak
w życiu dość dobrze i częściej wygrywa,
niż przegrywa.
- jest stroną umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- mieszka w miejscu dostarczania energii.
Aby otrzymać wsparcie na pokrycie
rachunków za prąd, Wrażliwy Odbiorca musi zł ożyć w gminie wniosek i dołączyć do niego kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Szczegółowe informacje o wszelkich
kryteriach przyznawania dodatków,
związane z indywidualnymi sytuacjami
życiowymi, zainteresowani uzyskają w:
- Mysłowiczanie w UM przy ul. Powstańców 1,
a zamieszkali przy ul. Techników
- w Urzędzie Gminy Chełm Śląski.
Tam także składamy wypełnione
wnioski.

Segregując śmieci – oszczędzasz
Swoje pieniądzei chronisz Swoje
środowisko naturalne!!!

Zasady utrzymania porządku, higieny, estetyki domu i otoczenia
obowiązujące w budynkach MSM
Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16. 09. 1982 r. Prawo spółdzielcze z póź. zm. (Dz.U. nr 188 poz. 1848 z 2003 r.); 2. Statut MSM

1. Wszyscy mieszkańcy winni dbać o zachowanie czystości na klatkach schodowych, w piwnicach
oraz wokół budynku.
2. Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu w piwnicach i klatkach schodowych jest surowo wzbronione.
3. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci i młodzieży odpowiedzialni są ich rodzice i opiekunowie.
4. Psy, ze względu na możliwość zanieczyszczenia klatki schodowej, należy wyprowadzać na smyczy
poza obręb domu. Obowiązek posprzątania spoczywa na właścicielu zwierzęcia.

P

rzypominamy wszystkim mieszkańcom z najwyższych pięter
o konieczności zamknięcia w swoim mieszkaniu na zakończeniu instalacji c.o. zaworu zamontowanego
przed automatycznym odpowietrznikiem.
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Pamiętaj i zamknij
Ta prosta czynność uchroni nas przed
szkodami związanymi z ewentualnym
zalaniem mieszkania z chwilą, gdy do
instalacji centralnego ogrzewania wpłynie pod znacznym ciśnieniem czyn-

LE

nik grzewczy, czyli gdy podane zostanie ciepło.
Ten dzień zbliża się nieubłaganie,
wszak słońce coraz krócej gości na niebie, a i wędruje też coraz niżej.

LE

Otwórz zawór na maksa

Powoli acz nieubłaganie lato dobiega końca. Za kilka, może za kilkanaście dni, rozpocznie się nowy sezon
grzewczy. Przypominamy przy tej okazji o sprawdzeniu, czy zawory termostatyczne na naszych grzejnikach są odkręcone na maksimum. Podczas przerwy
w sezonie grzewczym wykonywanych
jest dziesiątki wszelakich prac konserwacyjno-remontowych sieci i instalacji
centralnego ogrzewania. O konieczności
ich przeprowadzenia zbędne jest pisanie.

Roboty te wymagają czasami spuszczenia czynnika grzewczego, co
w konsekwencji przy powtórnym napełnianiu może spowodować zakłócenia (np. zapowietrzenie instalacji)
w dostawie ciepła. Otwarty na maksimum na czas rozruchu zawór znacząco eliminuje to zagrożenie. Później, gdy
ciepło już swobodnie popłynie można
ustawiać zawory według własnych potrzeb tak, by zapewnić sobie odpowiedni komfort cieplny.
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