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Zmiany na rynku...
Przemoc w rodzinie
Dodatek osłonowy

Korzystaj z głową

płaty za zużywane przez nas media stanowią lwią część wydatków na
utrzymanie mieszkania. Ciepło – a właściwie i poprawnie energia cieplna – woda, energia elektryczna, gaz kosztują coraz więcej. Do tego dochodzą
opłaty za wywóz śmieci a rachunki rosną. My jako mieszkańcy mamy pewien
wpływ na ich obniżanie, ale czynności te muszą być wykonywane racjonalnie
i z „głową”, szczególnie w przypadku ciepła, gdyż możemy osiągnąć niezamierzony efekt, jakim będzie zagrzybienie mieszkania. Jego usunięcie to natomiast
duży wydatek.

Jesteśmy świadkami znacząco rosnących cen energii jak i innych dóbr, co
ewidentnie odbija się na naszym portfelu. Uruchomiona m.in. pomoc finansowa państwa w jakimś stopniu złagodzi
nasze zwiększone płatności jednak całkowicie ich nie wyeliminuje – czyt. str.
12: Dodatek osłonowy.
Gdy na spokojnie sprawdzimy wszystkie nasze miesięczne płatności, to okaże
się, że właściwie największe koszty za
utrzymanie mieszkania ponosimy z tytułu opłat za szeroko rozumiane pobrane i wykorzystane przez nas samych media. Zużyte ciepło – poprawnie energia
cieplna dla potrzeb przygotowania centralnie ciepłej wody, centralnego ogrzewania, woda ze ściekami, gaz, energia
elektryczna zsumowane razem dają coraz większe i coraz bardziej znaczące
w budżetach domowych kwoty.
Dlatego tak ważnym jest, by używać ich racjonalnie, tj. zgodnie z własnymi potrzebami, przyzwyczajeniami, a to oznacza nie tyle skrajne i przesadne oszczędzanie, co używanie tak,
by mieszkało się nam zarówno komfortowo, jak i tanio, by w efekcie mieszkaliśmy w przyjaznym domu. Sezon
grzewczy w pełni i chociaż na nasze
szczęście aura jest wyjątkowo nam
życzliwa, temperatury są dodatnie, to
wkrótce mogą nadejść mrozy. Nieważne jednak czy na zewnątrz termometry
wskazują plus czy też pokazują wartości znacznie poniżej zera, szczegól-

Obradowała Rada Nadzorcza MSM
przed świętami i w połowie stycznia br. odbyły się
wynikające z planu pracy posiedzenia
Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Tuż

ną uwagę zwróćmy na zalecenia specjalistów dotyczące oszczędzania ciepła oraz zapewnienia prawidłowej wentylacji – o tym w kolejnym wydaniu
„WS”. Te dwa zagadnienia są jak palce
u tej samej ręki – wzajemnie na siebie

Plan
remontów
na 2022 r.,
realizacja
uchwał

oddziaływają. Niektórych może zdziwi
wiadomość, że nadmierna szczelność
mieszkania to większe zużycie ciepła.
Prawa fizyki są jednak nieubłagane.
Pozbawione wilgoci powietrze, czyli
suche szybciej się nagrzewa i poprawia
komfort zamieszkania.
Przedstawiane wskazówki mogą się
wydać oczywiste, ba, śmieszne... ale życie dowodzi, że to, co oczywiste, często przysparza najwięcej problemów, ot
jak np. gotowanie wyłącznie takiej ilości wody, jaka jest nam w danej chwili potrzebna. Pamiętajmy przy tym, że
oszczędzając energię, wodę sami bezciąg dalszy na str. 5

Podczas przeprowadzonego 20. grudnia ub.r., Rada uchwaliła plan konserwacji, remontów i środków trwałych w budowie na 2022 r.
Rada zapoznała się także z informacją
o wnioskach Zarządu do RN o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy powodującego wzrost wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie jej przedmiotu.
Ponadto, Rada rozpatrzyła bieżącą korespondencję adresowaną do RN.
Z kolei 17. stycznia br. w związku
z nasileniem zakażeń koronawirusem
i wynikającymi z tego rządowymi zaleceniami zminimalizowania kontaktów bezpośrednich posiedzenie Rady
Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej odbyło się w formie niestacjonarnej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
Zgodnie z porządkiem obrad Rada
Nadzorcza Mysłowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej:
- zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji uchwał Rady Nadzorczej podjętych w 2021 r.
- rozpatrzyła bieżącą korespondencję.
erd
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Uwaga mysłowiczanie

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

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

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

www.myslowicka-sm.pl

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

32 222-56-13

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

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

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

TAURON POLSKA ENERGIA

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

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
całą dobę

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

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

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

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

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

Punkt Obsługi Klienta
od 800 do 1600

32 606-06-06

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

991
32 391-23-03

32 227-41-14; 992

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

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

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

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

Adres redakcji: 41-400 MYSŁOWICE, ul. Wielka Skotnica 6. Tel. 32 222-27-36, 32 222-25-92.
Redaguje zespół. Redaktor prowadzący - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Nakład 7500 egzemplarzy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami Czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega
prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia opracowane przez grafików redakcji są własnością wydawcy. Ogłoszenia przyjmowane są we wszystkich administracjach.
Wydawca s.c. „PiR”. Prezes: Piotr Sowisło. Druk: „Sygnatura” - Katowice. Numer zamknięto 31. 1. 2022 r.
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Zmiany na rynku nośników energii
– rynek gazu

3

oniec roku przyniósł serię alarmujących doniesień o podwyżkach cen gazu, kupowanego m.in. przez spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe dla swoich członków, czy jednostek samorządu dla odbiorów np. w mieszkaniach komunalnych. Generalnie chodzi o przypadki, gdy końcowymi odbiorcami są gospodarstwa domowe, ale gaz kupuje ktoś
w ich imieniu, oraz takie, gdy w ramach wspólnoty jest też inny odbiorca.
W reakcji na drastyczne nierzad- cen za gaz dla wszystkich kategorii od- co będzie w przyszłości jest trudne do
ko przykłady regulator (Urząd Regu- biorców. Czy data ta ulegnie zmianie – przewidzenia. W zasobach Mysłowiclacji Energetyki) przypomniał
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wykładnię prawa, dokonaną już
umowy kompleksowe na dostar3 lata temu: o możliwości objęczanie gazu między spółdzielcia sprzedaży zatwierdzoną tanią a gazownią dotyczą budynryfą decyduje końcowe przeznaków zlokalizowanych na osieczenie. Jeśli faktycznym odbiordlu Chełm Śląski i jednym bucą – beneficjentem jest gospodardynku w Mysłowicach przy ulistwo domowe, sprzedawca gazu
cy Towarowej 9. Umowy, któma obowiązek stosować w rozre zawarła spółdzielnia dla tych
liczeniach ceny gazu ustalone
obiektów, zakładały przejście
w zatwierdzonej taryfie, nawet
na taryfę biznesową w związku
jak kupuje wspólnota czy spółz tym, że cena oferowana w tej
dzielnia. Każda sytuacja wymataryfie była niższa od ceny taryfy
ga indywidualnego zbadania – zastrze- nie wiadomo, bo wiemy, że już w dniu regulowanej przez URE.
11. 01. 2021 rząd proceduje ustawę
ga URE.
Jednocześnie w Chełmie Śląskim
o szczególnych rozwiązaniach służą- w związku z większym poborem gazu
Dlaczego więc takie
cych ochronie odbiorców paliw ga- dla celów ogrzewania budynków i tarysytuacje się pojawiły?
Trzeba przypomnieć, że postanowie- zowych w związku z sytuacją na ryn- fą, która na to pozwalała uzyskaliśmy
niami art. 62b ustawy – Prawo energe- ku gazu. Główne założenie dla klientów gwarancję ceny do końca 2022 r.
tyczne, od dnia 1 października 2017 r. spółdzielni mieszkaniowych i wspólZmiana wprowadzona procedowaną
zatwierdzaniu przez Prezesa URE pod- not mieszkaniowych zakłada powrót po ustawą o szczególnych rozwiązaniach
legają jedynie taryfy ustalane dla doko- złożeniu odpowiedniego zgłoszenia do służących ochronie odbiorców paliw
nujących zakupu paliw gazowych od- przedsiębiorstwa gazowniczego oświad- gazowych ma na celu objęcie podmiobiorców w gospodarstwach domowych, czenia o poborze gazu tylko dla celów tów typu: spółdzielnie mieszkaniowe,
które stosuje się do 31 grudnia 2023 mieszkaniowych i powrót do regulowa- wspólnoty, szpitale, domy pomocy i inr. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 nych taryf przez URE.
ne, taryfą regulowaną przez URE, w któZgodnie z przywołanym artykułem rej podwyżki będą ustalane w procer. przewidziano uwolnienie wszystkich
Prawa energetycznego od 2018 roku sie regulacji przez urząd. Na dziś wieStowarzyszenie
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe my, że podwyżki wyniosą od 1 stycznia
Amazonek
„Tęcza”
mogły decydować się na przejście na ta- około 54%.
W Mysłowicach
ryfę biznesową do rozliczeń zakupu gaO dalszych zmianach przepisów mazu czyli nie regulowaną przez URE co jących wpływ na wysokość taryfy,
było wtedy korzystniejsze w stosunku a w konsekwencji ceny ogrzewania budo taryf indywidualnych. Niektóre pod- dynków zasilanych z kotłowni gazomioty, tak jak przywoływani często me- wych będziemy państwa informować
diach zarządcy mieszkań komunalnych, w następnych wydaniach „Wiadomości
dodatkowo po przejściu na taryfę bizne- Spółdzielczych”.
www.amazonki-myslowice.pl
sową organizowały przetarg na cenę doJednocześnie informujemy, że Mysłostarczanego paliwa gazowego i w efek- wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa podejcie bardzo często zmieniały sprzedawcę muje wiele działań mających wpływ na
tego paliwa. W następstwie zawierano obniżenie bądź zatrzymanie fali podwyumowy, w których cena gazu była uza- żek cen nośników energii (gaz do kotłowleżniona od ceny notowanej na towaro- ni, energia elektryczna w częściach wspólwym rynku energii. Cena w taryfie biz- nych, energia cieplna dla budynków).
nesowej w momencie znacznych podO planach remontowych mających
wyżek kursu gazu na giełdzie (do war- wpływ na obniżenie kosztów nośników
tości blisko 420 zł za 1 MWh w stycz- energii będziemy państwa informować
niu bieżącego roku) wzrosła często na- na bieżąco a w nawiązaniu do opisanego
wet o 800%.
problemu podwyżek cen gazu informuWarto przypomnieć, że w styczniu jemy o przygotowywaniu w 2022 r. do2021 r. cena 1 MWh wynosiła 91 zł. kumentacji projektowej nowych kotłowObecnie ceny gazu zaczynają spadać, ale ni gazowych w Chełmie Śląskim. jac
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Przemoc w rodzinie
– możliwość uzyskania pomocy

olicja – obok przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia – jest zobowiązana do podejmowania działań w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Działanie te podejmowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Policjanci przeprowadzają również z pracownikami MOPS w Mysłowicach prelekcje na temat przemocy w rodzinie.
Celem przeciwdziałania przemocy
w rodzinie jest zatrzymanie przemocy
na etapie, który nie wypełnia jeszcze
znamion przestępstwa. Policja, realizując swe ustawowe obowiązki reaguje na
każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie.
Podejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie zadań realizowanych w tym obszarze. W tym celu między innymi udostępnia kanały komunikacji dla obywateli, które wspierają działania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Policjanci wraz z pracownikami
MOPS w Mysłowicach przeprowadzają również cyklicznie prelekcje na temat
przemocy domowej. Kolejna ich odsłona będzie mieć miejsce po nowym roku.
Poniżej przedstawiamy możliwości
kontaktu z Policją dla ofiar, lub świadków stosowania przemocy w rodzinie:
Numer alarmowy 112
W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wynikającego ze stosowania przemocy w rodzinie, w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112 obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy.
Aplikacja „Alarm 112”
W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego możliwym
jest skorzystanie z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej aplikacji, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Alarm
112”, która dostępna jest dla dwóch
systemów operacyjnych: Android i iOS.
Aplikacja pozwala między innymi na
zgłoszenie zdarzenia alarmowego jeśli
nie można wykonać połączenia głosowego. Pozwala również na dodanie adresów, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa, takich jak dom, praca
lub inne. Proces rejestracji wymaga wyrażenia zgody na dostęp do lokalizacji
obsługiwanego urządzenia (telefonu), co

umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca
zdarzenia z wykorzystaniem mapy.
Aplikacja „Moja Komenda”
Oprócz możliwości kontaktu z osobami obsługującymi telefon alarmowy
112, osoby dotknięte przemocą w ro-

takt z Policją. W ramach przedmiotowego portalu dostępna jest online Centralna Książka Telefoniczna, umożliwiająca
wyszukanie danych kontaktowych jednostki organizacyjnej Policji właściwej
dla miejsca zamieszkania.

dzinie mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Dzięki aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą
uzyskać dostęp do bazy danych zawierającej informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad
8 tysięcy dzielnicowych z terenu kraju, którzy wyposażeni są w telefony komórkowe, a także posiadają indywidualne adresy poczty elektronicznej. Istnieje zatem możliwość nawiązania zarówno kontaktu telefonicznego jak też przesłania korespondencji e-mail do właściwego dzielnicowego.
Dzięki usługom lokalizacyjnym dostępnym w telefonie użytkowników aplikacji odnajduje ona najbliższy policyjny obiekt, wskazuje trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja jest dostępna na Google
Play i Apple Store po wyszukaniu „Moja Komenda” lub za pomocą kodów QR.
Platforma „Policja E-usługi”
Na stronach internetowych Policji dostępna jest także platforma „Policja E-usługi” również umożliwiająca kon-

Policyjny Telefon Zaufania dla Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
Dla osób chcących uzyskać fachową
poradę możliwym jest także skorzystanie z Policyjnego Telefon Zaufania dla
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
(tel. 800 120 226, czynny w dni robocze
w godzinach 09.30-15.30) obsługiwanego
przez policjantów z Biura Prewencji KGP.
Uwaga! Dla uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” nie jest potrzebna zgoda osoby dotkniętej przemocą, zaś:
osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy
w rodzinie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora,
osoby będące świadkami przemocy
w rodzinie powinny zawiadomić o tym
Policję, prokuratora lub inny podmiot
działający na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Dla przypomnienia warto wskazać, że
przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r.
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o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 218) oznacza jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty
życia, zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w tym
seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy
moralne u osób dotkniętych przemocą.
30 listopada ubiegłego roku weszły
w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz nie-

których innych ustaw (Dz.U. poz. 956).
Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości
wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami,
policjant będzie miał prawo wydać
nakaz lub zakaz:
- podczas interwencji podjętej we
wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub
jego bezpośrednim otoczeniu,
jak również:
- w związku z powzięciem informa-

cji o stosowaniu przemocy w rodzinie,
(w szczególności w wyniku zgłoszenia
przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).
Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie,
nie obawiaj się skorzystać
z wymienionych wyżej form pomocy
Policji. Skontaktuj się z najbliższą
jednostką Policji, dzielnicowym lub
powiadom odpowiednie służby!
Nie pozostawaj obojętny! Jeśli jesteś
świadkiem przemocy w rodzinie,
powiadom odpowiednie służby!
(www.myslowice.policja.gov.pl)

ciąg dalszy ze str. 1
wiednie wpisujemy się w ochronę środowiska naturalnego, które nie może
być traktowane jako coś dane na zawsze,
bo po nas będą inni i dla nich to środowisko też musi istnieć.

a także używanie:
- odkurzacza,
- oświetlenia,
- telewizora,
- komputera itp.
Ciepło przenika ponadto przez prze-

budowy ścian, ani takich okien, które
całkowicie nie przewodzą ciepła. Również nie możemy całkowicie odciąć dopływu powietrza zewnętrznego do pomieszczenia i zaprzestać jego usuwania przez system wentylacyjny. Dopływ
świeżego powietrza, tlenu jest niezbędny do oddychania i usunięcia z pomieszczenia wilgoci, której źródłem są ludzie
i czynności gospodarcze przez nich wykonywane (np. gotowanie). Można jednak ograniczyć ilość traconego ciepła do
niezbędnego minimum i rozsądnie nim
gospodarować.
Możemy więc zmniejszyć swoje wydatki dzięki prawidłowemu korzystaniu z:
• ogrzewania,
• ciepłej i zimnej wody,
• oświetlenia,
• wentylacji,
• urządzeń elektrycznych,
• urządzeń gazowych,
• kuchni.
Mądre wykorzystanie energii to:
• oszczędność pieniędzy,
• zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Zmniejszenie kosztów zużycia energii
w mieszkaniach, to wynik szeregu bardzo kosztownych działań, to zapewnienie dobrej wentylacji, sprawnych instalacji ogrzewania oraz ciepłej wody, to
także a może przede wszystkim zmiana
naszych przyzwyczajeń. Specjaliści zajmujący się gospodarką cieplną uważają,
że drobne korekty w naszym postępowaniu i racjonalnym korzystaniu z ciepła,
to nadal ogromny niewykorzystany potencjał. Zmiany naszych przyzwyczajeń
do korzystania z ciepła to w konsekwencji możliwość dalszych i to niebagatelnych oszczędności.
ciąg dalszy na str. 6

Korzystaj z głową
My jesteśmy tylko przechodniami
na tym świecie, a musi on służyć naszym dzieciom, wnukom, prawnukom
i jeszcze następnym pokoleniom.
Oszczędzanie ciepła zużywanego na
ogrzewanie wymaga uświadomienia sobie, w jaki sposób jest ono dostarczane
do pomieszczenia i w jaki sposób z tego
pomieszczenia odpływa.
Ciepło do pomieszczenia jest emitowane – to podstawowy sposób – przez
znajdujący się w nim grzejnik. Jednak
grzejnik nie jest jedynym jego źródłem.
Znaczącym źródłem są ludzie przebywający w danym wnętrzu (każdy z nas jest
swoistym grzejnikiem) i wszelkie wykonywane czynności gospodarcze, takie jak:
- gotowanie,
- pranie,
- prasowanie,
- mycie i zmywanie,

grody wewnętrzne z sąsiednich lokali –
jeśli występuje pomiędzy nimi różnica
temperatury.
Aby utrzymać w pomieszczeniu temperaturę pozwalającą na dobre samopoczucie przebywających w nim ludzi, należy dostarczyć do pomieszczenia taką
ilość ciepła, która pokryje straty ciepła
tego pomieszczenia i zapewni komfort
cieplny oczekiwany przez użytkownika.
Pomieszczenie traci ciepło drogą przewodzenia przez ściany zewnętrzne, okna
i drzwi balkonowe. Traci również ciepło unoszone z powietrzem wywiewanym przez przewody wentylacyjne. Ciepło może także przenikać przez ściany
wewnętrzne do pomieszczeń sąsiednich,
jeżeli panuje w nich temperatura niższa
od tej, która jest w pomieszczeniu rozpatrywanym.
Straty ciepła były, są i będą
Nie ma bowiem takich materiałów do

OGŁASZAJ SIĘ W „WS” - TO SIĘ OPŁACA

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

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

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

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

WSZYSTKIE CENY BRUTTO
Termin przyjmowania ogłoszeń
do 16. każdego miesiąca
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ciąg dalszy ze str. 5
Ostatnio w telewizji pokazywane są
reklamy informujące o prawidłowym
korzystaniu z grzejników centralnego
ogrzewania, a konkretnie zainstalowa-

można zmniejszyć bądź zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu.
Korzystanie z grzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych umożliwia dostosowanie temperatury w po-

Korzystaj z głową
nych zaworów. My piszemy o tym od lat
i od lat apelujemy, by maksymalnie, na

mieszczeniach do potrzeb ich mieszkańców.

co dzień, korzystać z publikowanych zaleceń. Specjaliści nie wymyślili ich po to by
nam uprzykrzyć życie.

OGRZEWANIE

Regulacja temperatury
Indywidualna regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu zapewnia wysoki komfort
cieplny wszystkim mieszkańcom, niezależnie od zmian temperatury na zewnątrz. Swobodne dostosowywanie temperatury
do własnych potrzeb jest możliwe dzięki zastosowaniu zaworów termostatycznych, które powinny zostać zainstalowane przy każdym grzejniku
w mieszkaniu. Zawory mają tę dodatkową
zaletę, że pozwalają na znaczną oszczędność
energii – nawet do około 20%.
Regulacja termostatyczna
Zawory z głowicą termostatyczną
ograniczają lub zwiększają przepływ
ciepłej wody w grzejniku, dzięki czemu

Dzięki termostatycznym zaworom
grzejnikowym uzyskuje się:
- oszczędność energii cieplnej (mniejsze koszty ogrzewania),
- wyższy komfort cieplny odczuwalny
przez mieszkańców,
- oszczędność energii elektrycznej
w pompie obiegowej zlokalizowanej
w węźle cieplnym lub w kotłowni,

- możliwość utrzymania temperatury
w poszczególnych pomieszczeniach na
odpowiednim poziomie,
- eliminowanie okresowego przegrzewania pomieszczeń, gdy na zewnątrz
panuje wyższa temperatura (np. wiosną
i jesienią),
- możliwość obniżania temperatury w niektórych pomieszczeniach, gdy
mieszkańcy śpią lub są poza domem,
- możliwość ograniczania ogrzewania
dzięki wykorzystaniu nasłonecznienia
i ciepła wytwarzanego przez ludzi oraz
urządzenia domowe.
Efektywne wykorzystanie zaworów
termostatycznych w celu obniżenia
temperatury.
Zawór termostatyczny nie ma skali temperatury w stopniach. Na jego pokrętle naniesione są: gwiazdka i kreski
oznaczone kolejnymi cyframi od 1 do 5.
W położeniu „gwiazdka” zawór jest zamknięty. W odwrotną stronę, przy przestawieniu pokrętła do wartości wyższych (np. 5) emisja ciepła z grzejnika rośnie. Każdy zawór termostatyczny,
w chwili montażu, ma ustawioną, niedostępną dla użytkownika (zaplombowaną), tzw. nastawę montażową. Nastawa
ta zapewnia, że obliczeniową temperaturę w pomieszczeniu (np. 20 °C) osiąga się przy położeniu pokrętła pomiędzy
kreskami oznaczonymi 3 i 4.
Jak ekonomicznie wykorzystać
ciepło grzejników?
- Najlepiej, gdy grzejniki i zawory są
całkowicie odsłonięte, bez ozdobnej obudowy, niezakryte firankami czy zasłonami.
- Nie obawiajmy się kręcenia zaworami. Urządzenia te, choć bardzo delikatne, zgodnie z deklaracjami producenta, są obliczone na bezawaryjną pracę
do kilkunastu tysięcy obrotów. Regulujmy temperaturę według swoich potrzeb
i symboli zamieszczonych na głowicy.
- Wietrzmy pokoje krótko i intensywnie, przymykając na ten czas zawór termostatyczny do minimum.
- Absolutnie nie suszmy prania na
grzejnikach – gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na ciepło.
- Komfort cieplny w mieszkaniu,
i związane z tym oszczędności, nie powinien przekraczać maksymalnie 3 stopni różnicy pomiędzy poszczególnymi
pomieszczeniami.
- W nocy obniżmy temperaturę w pomieszczeniach nieużywanych i w sypialni, co oprócz zdrowszego snu da
nam dodatkowe oszczędności.
- Do zaworów oraz grzejników musi
być zapewniony swobodny dostęp po-
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wietrza. Przysłonięcie zaworu, grzejnika, firankami, meblościanką kumuluje ciepło i prowadzi do wadliwej pracy
zaworów oraz większych wskazań podzielników kosztów ogrzewania, a tym
samym do naliczania większych kosztów zużycia.
- W przypadku wyjazdu na kilka dni
obniżmy temperaturę, lecz nie do „zera”. Ponowne dogrzanie wychłodzonych ścian, nie tylko zlikwiduje nasze
„oszczędności”, ale może spowodować

temperatur. W przeciwnym razie ciepło przepływając będzie grzać pomieszczenia, których nie zamierzaliśmy mieć
mocno ogrzanych.
- Za grzejniki warto założyć (wsunąć)
ekrany zagrzejnikowe, które całe ciepło
skierują do wnętrza mieszkania.
Racjonalna temperatura
Ciepło kosztuje dużo, warto więc przyzwyczaić się do umiarkowanej temperatury w pomieszczeniach. Obniżenie
temperatury o jeden stopień powoduje

Stosuj na co dzień:
- nie obawiajmy się kręcenia zaworami i regulujmy temperaturę według swoich
potrzeb i symboli zamieszczonych na głowicy,
- nie suszmy prania na grzejnikach, bo gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na
ciepło,
- komfort cieplny w mieszkaniu, i związane z tym oszczędności, nie powinien
przekraczać maksymalnie 3 stopni różnicy pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami,
- w nocy obniżmy temperaturę w pomieszczeniach nieużywanych i w sypialni, co
oprócz zdrowszego snu da nam oszczędności,
- w przypadku wyjazdu na kilka dni obniżmy temperaturę, lecz nie do „zera”.
Ponowne dogrzanie wychłodzonych ścian, nie tylko zlikwiduje nasze „oszczędności”, ale może spowodować zwiększenie zużycia ciepła niezbędnego do
nagrzania murów,
- zapewnijmy swobodny dostęp powietrza do zaworów oraz grzejników. Przysłonięcie zaworu, grzejnika, firankami, meblościanką kumuluje ciepło i prowadzi
do wadliwej pracy zaworów oraz większych wskazań podzielników kosztów
ogrzewania,
- zamykajmy drzwi pomiędzy pomieszczeniami o znacznych różnicach temperatur,
- wietrzmy pokoje krótko i intensywnie, przymykając zawór do minimum.
znaczne zwiększenie zużycia ciepła niezbędnego do nagrzania murów, co całkowicie przekreśli ewentualną oszczędność.
- Zamykajmy drzwi pomiędzy pomieszczeniami o znacznych różnicach

zmniejszenie zużycia ciepła o 5% i pozwala na znaczne obniżenie kosztów
ogrzewania.
Optymalna temperatura w poszczególnych pomieszczeniach to:

S

się, pisząc czy też telefonując do nas.
Prosimy też o zwięzłe przedstawienie
nurtującej sprawy i przemyślane zda-

tyczeń nie przyniósł żadnych
spraw adresowanych do władz
MSM za pośrednictwem redakcyjnej
poczty i zgłaszanych podczas telefonicznego dyżuru. My przypominamy
w tym miejscu, 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
Dyżur 9 i 16 lutego

Słowo
wróblem...

nia, większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś
dobrego imienia i nie będzie odebrane
jako pomówienie. Maksyma, jaką nale-

Zadzwoń, napisz – czekamy!

- w pokojach mieszkalnych – 20 do
21 °C,
- w kuchni i sypialni – 18 °C,
- w łazience – 24 °C,
- w klatce schodowej – 8 °C.

CIEPŁA l ZIMNA WODA

Aby w każdym mieszkaniu mieć możliwość natychmiastowego dostępu do
wody o wymaganej temperaturze, należy stosować instalację cyrkulacyjną
ciepłej wody użytkowej wyposażoną
w regulatory temperatury. Gwarantuje
to oszczędność w zużyciu ciepłej wody, a także zmniejszenie ilości ciepła
potrzebnego do jej podgrzania o około
30%. Jeśli instalacja cyrkulacyjna jest
prawidłowo wyregulowana, temperatura wody w całej instalacji utrzymywana
jest stale na właściwym poziomie.
By oszczędzać wodę pamiętajmy:
- Cieknące krany i spłuczki ustępowych a szczególnie długotrwałe przecieki powodują duże straty. Nawet drobne
przecieki wody w konsekwencji przekładają się na stratę pieniędzy.
- Podczas kąpieli pod prysznicem zużywa się prawie o połowę mniej wody
niż podczas kąpieli w wannie.
- Naczyń nie zmywajmy pod strumieniem bieżącej wody. Myjmy je w zlewozmywaku lub zmywarce. Zmniejszamy w ten sposób znacznie (nawet o 3/4)
zużycie wody.
Stosowanie napowietrzacza, tzw. perlatora potrafi oszczędzić od 15% do 60% wody.
Odrębnym zagadnieniem i zadaniem
jest oszczędzanie gazu, energii elektrycznej. Te nośniki energii także poważnie drożeją. Jak racjonalnie z nich
korzystać napiszemy.
pes
ży się kierować, jest jedna: słowo, a wołem wraca, słowo... zabija.
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.
pes
Dyżur 9 i 16 lutego

Ze względu na ograniczenia w poruszaniu się najbliższe redakcyjne dyżury nie będą odbywały się w siedzibie Zarządu MSM.
Na telefoniczne spotkanie z redaktorem „WS” zapraszamy w dwie lutowe środy 9 i 16 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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Pomogę Ci !

UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE
SPOTKANIE I SAM ZDECYDUJ CZY CHCESZ
ZE MNĄ WSPÓŁPRACOWAĆ

Gdy musisz sprzedać
swoje mieszkanie ?
Załatwię za Ciebie wszystkie formalności i papierkologię

Uchronię Cię przed handlarzami mieszkań i sprzedażą poniżej ceny rynkowej

697 251 271

www.beatamodlinska.pl

CZYSZCZENIE:

- DYWANÓW,
- WYKŁADZIN,
- FOTELI, - SOF
Gwarancja jakości na
wykonane usługi.
Tel. 736 824 458

mu-570/09-21

Zaangażuję swoje środki w sprzedaż Twojego mieszkania

OGŁOSZENIA DROBNE
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek,
wykładzin, solidnie - tel. 606 274 056
HYDRAULIK, elektryk,
tel. 799 066 346
mu-Cor/1-22

Zapewnię nowoczesne metody i strategię sprzedaży

mu-575/1-22

Pomogę Ci oszacować cenę Twojego mieszkania

KUPIĘ każdy samochód. Gotówka,
tel. 660 476 276
LAKIERNIA blacharnia, Niwka naprzeciw kościoła, wolne terminy,
tel. 694 269 197, tel. 784 761 493
USŁUGI wodno-kanalizacyjne. Naprawiamy cieknące krany, spłuczki,
udrożniamy odpływy i zatkane syfony,
tel. 736 824 458
NAPRAWY sprzętu pc, laptopów,
komputerów i naprawy telewizorów,
tel. 736 824 458
NAPRAWY gazowo-elektryczne
i uprawnienia,
tel. 736 824 458
NAPRAWY ślusarskie,wymiana, montaż zamków w drzwiach,
tel. 736 824 458

Zamiana mieszkań
M-4 na dwa mniejsze,
tel. 502 738 746
Brzęczkowice. Zamienię M-3 na M-5,
tel. 508 691 179

OGŁASZAJ SIĘ W „WS”
- TO SIĘ OPŁACA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 5. Średnica prześwitu lufy; 7. Odbiorca przesyłki pocztowej; 8.
Ma symbol Os; 9. Długi szmer; 11. Po
śląsku – baki, bokobrody; 14. Stała posada; 15. Nie lubi pracować; 16. Trzech
wykonawców; 17. Odezwa; 19. Wskazówka; 21. Trzeba mieć ją na karku; 23.
Sceniczny dramat muzyczny; 26. Jeden
z pięciu u ręki; 27. Ulica wśród drzew;
28. Fartuch ochronny; 31. Mała miejscowość; 34. Las w mieście; 37. Tkanina o „gofrowanej” powierzchni; 39. Odgłos; 40. Gołąb garłacz; 41. Kontuar; 42.
Furia; 44. Ranne kropelki na roślinach;
46. Oznaka zmęczenia; 47. Wydzierżawiona placówka usługowa; 48. Błona
surowicza okrywająca płuca.
PIONOWO: 1. Gotówka, majątek; 2.
Biwak; 3. Ojczyzna; 4. Kalkulator arbitrażowych obliczeń wekslowych; 6. Wesołe miasteczko w gwarze śląskiej; 7.
Jednostka natężenia prądu elektrycznego; 9. Sztuczny zbiornik wodny; 10. Są
ustawione w pasiece; 12. Papuga; 13.
Część wyścigu; 18. Wydzielona działka;
20. Lubi dom i życie rodzinne; 21. Rybka pawie oczko; 22. Część oprzędu jedwabnika; 24. Lewatywa; 25. Kwitnie
raz; 29. Rozcięcie ciała; 30. Epopeja; 32.
Duży pokój; 33. Składnik pierwszej liczby przy dodawaniu; 35. Ischias; 36. Wysoka czapka bez daszka; 37. Gruby papier; 38. Dwadzieścia jeden; 43. Ktoś
dzielny; 45. Energia, moc.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy przesyłać do
21. 02. 21 r. na adres Mysłowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wielka Skotnica 6 z dopiskiem Redakcja
„Wiadomości Spółdzielcze” - KRZYŻÓWKA NR 1/2022 (decyduje data
stempla pocztowego) lub adres poczty
elektronicznej redakcji „WS”: msmws@
poczta.fm z obowiązkową informacją
w temacie wiadomości: Krzyżówka nr
1/22 – decyduje data wysłania e-maila.
Wśród nadawców poprawnych rozwią-

zań rozlosujemy dwa talony o wartości 35 złotych każdy (na posiłek bez alkoholu) ufundowane przez restaurację
„NIE-BO” – Mysłowice, ulica Mikołowska 40.
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr
11-12/2021 z hasłem: Miłych Białych
Świąt otrzymują mysłowiczanie: Bronisława Mateja, zam. ul. Mikołowska 42,
Paweł Śliwa, zam. ul. Brzęczkowicka 5a.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy (z dowodem osobistym) do sekretariatu MSM po odbiór nagrody – talonu
o wartości 35 złotych (na posiłek bez alkoholu). Nagrody ufundowali właściciele restauracji „NIE-BO” – Mysłowice,
ulica Mikołowska 40.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, w tym publikacji
w miesięczniku „Wiadomości Spółdzielcze” imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania wskazanego w nadesłanym rozwiązaniu do jednorazowego losowania i ogłoszenia jego wyniku w kolejnym wydaniu
„WS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem,
że mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane do
6 miesięcy.

J K L
Starsza Pani pyta Jasia:
- Chłopcze, czy nie boisz się być ze
mną sam na sam w ciemnym pokoju?

- Proszę Pani, ja już mam siedem lat
i żadnych upiorów się nie boję.
J K L
W aptece pacjent otrzymał pudełko
z lekarstwami. Pyta panią magister:
- Przepraszam, jak to się otwiera?
- Wszystkie informacje są w środku
- odpowiada aptekarka.
J K L

Blondynka po powrocie z urlopu rozmawia z przyjaciółką:
- Wiesz, miałam fatalną podróż. Całą
drogę pociągiem musiałam siedzieć tyłem do kierunku jazdy.
- Nie mogłaś się z kimś zamienić miejscami?
- Łatwo ci mówić, siedziałam sama
w przedziale.
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BARAN (21 III – 20 IV)
Pod znakiem Barana zazwyczaj rodzą
się ludzie lubiący sporty ostre, takie jak:

wa, że sam pisze wiersze, chociaż nie zawsze się do tego przyznaje, częściej ogranicza się tylko do czytania poezji i rozko-

boks, zapasy, piłka nożna. Wielu Baranów czynnie uprawia różne dziedziny
sportu, osiągając dobre wyniki. Jeśli Baran nie jest czynnym sportowcem, to jest
zagorzałym kibicem.
BYK (21 IV – 21 V)
Byk posiada wrodzone umiejętności
do „robienia” pieniędzy. Wielu ludzi
spod tego znaku dzięki tym predyspozycjom dochodzi do majątku lub przynajmniej do znacznych kwot na koncie.
Dlatego też wymarzonym zawodem dla
Byka jest profesja finansisty.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Bliźnięta posiadają wiele różnorodnych
uzdolnień szczególnie w zakresie literatury
czy innych dziedzin kultury. W towarzystwie zadziwiają swoją wiedzą i elokwencją. Niestety ze swych uzdolnień nie odnoszą zazwyczaj praktycznych korzyści.
RAK (22 VI – 22 VII)
Wśród innych znaków Raka wyróżnia
zamiłowanie do poezji i malarstwa. By-

szowania się zwłaszcza poezją klasyczną.
LEW (23 VII – 22 VIII)
Lew to urodzony przywódca. Dobrze
czuje się, gdy może kierować zespołem ludzi, przekazywać im swoją wiedzę. Trzeba przyznać, że robi to z talentem, chociaż trochę natarczywie narzuca swoje zdanie pracownikom. Interesuje się również polityką.
PANNA (23 VIII – 22 IX)
Panie urodzone pod tym znakiem są
bardzo dobrymi żonami i gospodyniami
domowymi. Świetnie gotują, co spotyka się z zachwytem gości. Lubią też ład
i porządek wokół siebie. Panowie natomiast są majsterkowiczami.
WAGA (23 IX – 23 X)
Spod znaku Wagi pochodzą ludzie
o wszechstronnych
uzdolnieniach,
zwłaszcza artystycznych. Wyróżniają
się świetną pamięcią, łatwo się uczą,
dzięki czemu osiągają bez większego
trudu, to co sobie postanowili.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Jeśli urodziłeś się pod znakiem Skorpiona i zamierzasz związać się z wojskiem czy policją, to będzie bardzo dobry wybór. Każdy Skorpion, jak twierdzą astrolodzy, jest urodzonym wojownikiem, traktującym życie jak pole bitwy.
STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Ludzi spod znaku Strzelca cechuje to,
że nie potrafią długo usiedzieć na jednym miejscu. Na pewno nie zrealizują się wybierając karierę urzędnika, który większość czasu spędza przy biurku.
Wyjazdy, podróże, to ich żywioł.
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Upór, umiejętność osiągania celu, konsekwencja we wszystkich poczynaniach,
oto co wyróżnia Koziorożca wśród innych znaków Zodiaku. Mniej ważne
jest, jaką dziedzinę działania wybierze,
bardziej to, że będzie konsekwentny.
WODNIK (21 I – 20 II)
Pod znakiem Wodnika rodzi się wielu
ludzi z predyspozycjami do pracy naukowej. Interesuje ich wszystko, co nowe,
dziedziny w których mogą się wykazać,
wnieść swój wkład. Pod tym znakiem
urodził się m.in. Thomas Alva Edison.
RYBY (21 II – 20 III)
Ryby dość trudno jest określić. Nie mają konkretnych predyspozycji i sprawdzają się w różnych zawodach. Lubią
pracować fizycznie i nawet jeśli posiadają stopień naukowy, to chętnie po pracy w domu majsterkują.

Nie bądź obojętny!

Nie bądź obojętny!

Nie bądź obojętny

Jakie masz predyspozycje?

Widzisz potrzebującego pomocy - alarmuj!
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osób zmarło dotychczas z wychłodzenia w trakcie obecnego sezonu zimowego. Przed nami jest jeszcze sporo zimowych, chłodnych dni z mrozami włącznie. Gwałtownie rośnie więc niebezpieczeństwo śmiertelnego wychłodzenia organizmu. Miejmy jednak nadzieję, że ta ponura statystyka już nie wzrośnie.
Niestety, przypadki zamarznięcia ludzi dotyczą nie tylko
987 – pamiętajmy
osób bezdomnych. Dla tych ostatnich jednak jesień, zima czy
od 1. 11. 2021 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Krywczesna wiosna to najtrudniejszy czas do jako takiego funk- zysowego w Katowicach pod tym numerem działa infolinia dla
cjonowania. Niewiele trzeba, by słabo okryty, często niedoży- bezdomnych czyli osób najbardziej narażonych na wychłodzenie.
wiony organizm błyskawicznie się wychłodził do zamarznięW okresie zimowym tam można uzyskać informacje o możcia włącznie. Stąd tak ważnym jest, by natychmiast reagować, liwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infoligdy widzimy, jakąś niepokojącą sytuację.
nia funkcjonuje całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejMiarą naszego człowieczeństwa jest pomaganie innym, muje swym zasięgiem całe województwo śląskie. Połączenie
szczególnie słabszym, dzieciom, osobom starszym i bezdom- z numerem 987 jest całkowicie bezpłatne zarówno z telefonym. Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy niepokojące sytuacje. nów komórkowych, jak i stacjonarnych.
Pamiętajmy:
Pomocy dla bezdomnych możemy
szukać telefonując całodobowo pod
numery:
- 987 – infolinia dla bezdomnych,
- 112 – Służby Ratownicze
- 997 – Policja,
Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego przy UM Mysłowice:

- 32 316-00-40; 32 316-00-41
Straż Miejska: - 32 222-21-64;
32 317-11-52
Przyjmowanie interwencji: w niedzielę do 21.00, pozostałe dni całodobowo.
Zwracajmy uwagę na przypadkowo
napotkane osoby, które mogą stać się
ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy
obojętni na widok osób leżących czy

nazbyt długo siedzących, jak i zbyt
lekko ubranych w stosunku do panujących warunków atmosferycznych
deszcz, mróz, śnieżyca.
Szczególną pieczą otoczmy dzieci
i osoby starsze.
O każdej niepokojącej sytuacji najlepiej natychmiast informujmy służby ratownicze.

Pamiętajmy: Od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy może zależeć czyjeś życie.

Od

Dodatek osłonowy

5 stycznia br. mieszkańcy Mysłowic mogą składać wnioski o realizację dodatków osłonowych. Dodatek osłonowy jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma na celu zniwelowanie wzrostu cen energii, gazu a także żywności. Ustawa o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie określające wzór wniosku o ten dodatek weszły
w życie 4 stycznia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego
przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym
albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw.
zasada złotówka za
złotówkę.
Oznacza to, że dodatek ten
będzie przyznawany nawet po
przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku
będzie pomniejszana o kwotę
tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może
wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy
wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Mieszkańcy Mysłowic, aby otrzymać dodatek osłonowy będą mogli skła-

dać wnioski osobiście w Biurze Obsługi
Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice
lub elektronicznie za pośrednictwem por-

talu ePUAP. Wnioski składa się nie później niż do 31 października 2022 roku.
Szczegółowe informacje na temat
dodatku osłonowego są dostępne na
stronie:
www.myslowice.pl/aktualnosci/
dodatek-oslonowy/odatek osłonowy/
- Mysłowice (myslowice.pl)
a także:
- pod nr telefonu 32 31-71-123 w godzinach:
- poniedziałek od 7.30 do 17.00,
- od wtorku do czwartku od 7.30 do
15.30,

KAJZEREK SERWIS

32 222 99 00 ; 512 800 874

serwis opon
UL.RZEMIEŚLNICZA 10
serwis klimatyzacji
41-400 MYSŁOWICE
diagnostyka
serwis@kajzerek.pl
naprawa
naprawy blacharsko lakiernicze

mu-574/1-22

- piątek od 7.30 do 14.00.
Wysokości dopłat w ramach dodatku
osłonowego:
•
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500*
zł przy założeniu że jej dochód nie
przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe
otrzyma 600/750* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na
osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe
otrzyma 850 zł/1062,50* zł przy
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na
osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe
otrzyma 1150 zł/ 1437,50* zł przy
założeniu, że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania. W przypadku ogrzewania na paliwo stałe, które zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków kwota
dodatku osłonowego jest wyższa.
W przypadku, gdy dochód gospodarstwa domowego będzie przekraczał kryterium dochodowe będzie obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Wówczas kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia dla tych osób, które złożą wniosek do końca stycznia 2022. Osobom, które złożą wniosek do 31 października 2022 r. wypłata dodatku
zostanie zrealizowana w całości do 2
grudnia 2022 r.
zarz

mu-402/8-15

