magenta
czarny
żółty
cyan

magenta
czarny
żółty
cyan

Nr 10/2018

Śmieci, Górnicza 19, 20, 21, 23, 25, 27 – 21,00 zł na osobę/miesiąc

P

Znamy Radę...

rawdę mówiąc, 11 listopada 1918 roku była tylko mglista i nie do końca jasna obietnica Polski, która się odradzała. Nikt
w tym momencie historii nie wiedział, co to znaczy. W jakich będzie granicach, w jakim porządku
politycznym i prawnym. Ścierały
się poglądy, co do ustroju: monarchia, a może republika i co do granic. Kwestia Polski za sprawą m.in.
wybitnego pianisty Ignacego Paderewskiego zaprzątała głowy ówczesnych światowych przywódców.
Po 123 latach niewoli i rozbicia nie
było żadnej Polski. Jednak datę –
11 listopada upamiętniającą przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem przybyłemu do
Warszawy z twierdzy w Magdeburgu
Józefowi Piłsudskiemu - przyjęto za
Dzień Niepodległości. Piłsudski zaś
ogłosił powstanie niepodległego
Państwa Polskiego 16 listopada.
Dopiero po kilku latach i m.in.
Trzech Powstaniach Śląskich wyłonił się na mapie Europy kształt II
Rzeczpospolitej, która istniała 21 lat
i przetrwała do 1939 roku do wybuchu II wojny światowej.
11 listopada, oddajmy się chwili refleksji i pomyślmy o tych Wszystkich, którzy przez ponad 100 lat kultywowali polskość i którzy o Polskę
walczyli i za nią ginęli, jak i o tych,
którzy w 1918 roku tworzyli podwaliny odradzającego się Państwa a następnie konsekwentnie dążyli do
powrotu Rzeczpospolitej na mapę
Europy, świata.
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Dyżur 7. i 14. listopada

Oszczędzaj rozsądnie

100 LAT ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Zadzwoń, napisz – czekamy!

Dyżur 7. i 14. listopada
Na telefoniczne spotkanie z redaktorem „WS” zapraszamy w dwie listopadowe środy 7. i 14. od 1500 do 1615,

pod numerem tel.: 32-2222-736.
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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Czytaj
w
numerze:

Ukazuje się od 1997 r.

e-mail do redakcji: msmws@poczta.fm
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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

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

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

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.

MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
godziny pracy:
poniedziałek 700 -1700
wtorek, środa, czwartek 700 -1500
piątek 700 -1300

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

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

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.

BIURO ROZLICZEŃ WODY 32 222-56-13
ADM os. „CENTRUM” ul. 1000-LECIA
Państwa Polskiego 32 w ZBR MSM
32 222-22-82; 32 222-61-87; 32 222-31-57
ADM os. „POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH”
ul. W. Korfantego 7
32 222-36-82; 32 222-36-88
ZAKŁAD BUDOWLANO REMONTOWY MSM
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 32
32 222-30-22; 32 222-64-00
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
MPWiK Mysłowice całą dobę
32 223-59-42

TAURON CIEPŁO S.A.
Katowice
od 700 do 1500

32 258-40-01 do 05

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

32 606-06-06

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
całą dobę

991

PGNiG Biuro Obsługi Klienta
od 700 do 1500
32 391-23-03
POGOTOWIE GAZOWE
całą dobę

32 227-41-14; 992

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
całodobowe
32 316-00-40, 32 316-00-41, 112;

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
TELEWIZJA „TOYA”

32 316-00-30; 998; 112
32 317-32-55; 997
32 316-33-34 do 36

Adres redakcji: 41-400 MYSŁOWICE, ul. Wielka Skotnica 6. Tel. 32 222-27-36, 32 222-25-92.
Redaguje zespół. Redaktor prowadzący - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Nakład 7500 egzemplarzy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami Czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega
prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia opracowane przez grafików redakcji są własnością wydawcy. Ogłoszenia przyjmowane są we wszystkich administracjach.
Wydawca s.c. „PiR”. Prezes: Piotr Sowisło. Druk: „Sygnatura” - Katowice. Numer zamknięto 29. 10. 2018 r.
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22.

października br. odbyło się
kolejne w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Mysłowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zgodnie z porządkiem obrad Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją o sprawach procesowych wniesionych przeciwko Spółdzielni i przez Spółdzielnię.
Rada rozpatrzyła także i podjęła
uchwały w sprawie:

Od

Obradowała Rada Nadzorcza

Sprawy procesowe,
opłaty, korespondencja
- pobierania opłat manipulacyjnych,
- ustalenia miesięcznej opłaty dodatkowej za prowadzenie działalności
gospodarczej w lokalu mieszkalnym.

Ponadto, RN MSM przeanalizowała korespondencję Członków kierowaną do niej.
gel

Niebieski, zielony, żółty, srebrny...

1 marca br. obowiązuje nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Mysłowicach. Zwiększeniu uległa ilość frakcji odpadów, jakie winniśmy samodzielnie segregować. Zmianie uległa też ilość pojemników, ich kolorystyka oraz oznaczenia – papier kolor niebieski, szkło kolor zielony, metale i tworzywa sztuczne kolor żółty, odpady BIO kolor brązowy, odpady zielone kolor czarny oraz pozostałe kolor srebrny.

klamówki oznaczone jako biodegraPAPIER – odpady z papieru, w tym
sztucznych, odpady opakowaniowe
dowalne. Nie umieszczamy: mięsa,
tektury, odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych oraz odpady
kości, ości, odchodów zwierząt, żwirz papieru i odpady opakowanioopakowaniowe wielomateriałowe
ku z odchodami zwierząt, ziemi i kawe z tektury (ikona pojemnika
(ikona pojemnika i worka w kolorze
mieni, popiołu.
i worka w kolorze NIEBIESKIM).
ŻÓŁTYM). Umieszczamy: butelki po
POZOSTAŁE Z SELEKTYWNEJ
Umieszczamy: opakowania z papieru
napojach wykonane z tworzyw sztuczi tektury, pudełka kartonowe, papier,
nych, opakowania po środkach czysto- ZBIÓRKI (ikona pojemnika i worgazety, czasopisma, ulotki, zeszyty,
ści, kosmetykach, żywności, nakrętki, ka w kolorze SREBRNYM). Umiesztorebki papierowe, papier pakowy.
kapsle, zakrętki od słoików, kartony czamy: odpady komunalne, np. mięso, kości, zużyte pieluszki,
Nie umieszczamy: odpadów
zużyte chusteczki higieniczhigienicznych (np. zużytych
Kolorystyka pojemników i worków:
ne, żwirek z odchodami zwieręczników papierowych, zu- papier – kolor NIEBIESKI,
rząt, popiół, tj. odpady komużytych chusteczek higienicz- szkło – kolor ZIELONY,
nalne, które nie są odpadem
nych, zużytych pieluszek),
- metale i tworzywa sztuczne – kolor ŻÓŁTY,
niebezpiecznym, a których nie
kartonów po mleku i napo- odpady BIO – kolor BRĄZOWY,
można umieścić w wymieniojach, papieru lakierowanego
- odpady zielone – kolor CZARNY,
nych frakcjach odpadów. Nie
i powleczonego folią, tapet,
- pozostałe – kolor SREBRNY.
umieszczamy: odpadów niepapierów fotograficznych,
bezpiecznych, odpadów zielofotoczułych, naczyń jednopo napojach mleku, puszki po napo- nych, przeterminowanych leków i cherazowych, papieru mocno zabrudzojach, żywności, folię aluminiową, me- mikaliów, zużytych baterii i akumulanego, zatłuszczonego, papierowych
tale kolorowe, torebki foliowe, worki torów, zużytego sprzętu elektrycznego
worków po nawozach i materiałach
foliowe, reklamówki, wiadra, miski. i elektronicznego, mebli i innych odpabudowlanych.
Nie umieszczamy: opakowań z zawar- dów wielkogabarytowych, odpadów buSZKŁO – odpady ze szkła, odpady
tością, styropianu, puszek po farbach dowlanych i rozbiórkowych, zużytych
opakowaniowe ze szkła (ikona poi lakierach, rur kanalizacyjnych, paneli, opon.
jemnika i worka w kolorze ZIELOproduktów z materiału PCV, wykłaODPADY ZIELONE – odpady koNYM). Umieszczamy: butelki po nadzin, zużytych baterii i akumulatorów. munalne stanowiące części roślin popojach i żywności ze szkła bezbarwnego i kolorowego, szklane znicze bez BIO – odpady ulegające biodegrada- chodzących z pielęgnacji terenów
cji, odpady opakowaniowe ulegają- zielonych, ogrodów (ikona pojemnizawartości, słoiki, szklane opakowania
ce biodegradacji (ikona pojemnika ka i worka w kolorze CZARNYM).
po kosmetykach. Nie umieszczamy:
i worka w kolorze BRĄZOWYM). Umieszczamy: skoszoną trawę, chwasty,
opakowań szklanych z zawartością, ceUmieszczamy: odpadki warzywne liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów,
ramiki, doniczek, porcelany, szyb, lui owocowe, obierki z warzyw i owo- trociny i korę drzew. Nie umieszczamy:
ster, szkła zbrojonego, żarówek, świeców, resztki jedzenia, resztki ziemnia- ziemi, kamieni, drzew.
tlówek, kineskopów, termometrów.
ków, resztki surówek, zepsute owoce
Podana kolorystyka dotyczy również
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
i warzywa, fusy po kawie i herbacie, worków na odpady zbierane selektyw– odpady metali, odpady opakowaskorupki po jajkach, opakowania i re- nie.
UM
niowe z metali, odpady z tworzyw

Segregując śmieci
– oszczędzasz Swoje pieniądze
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

4

WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 10/2018

Wybory samorządowe 2018

Znamy Radę, Prezydent w II turze

31 787

mysłowickich wyborców (tyle wydano kart), tj. 56,01% uprawnionych do głosowania uczestniczyło
w wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 października br.

W rywalizacji o stanowisko Prezydenta Mysłowic uczestniczyło 5 kandydatów. Zwyciężył Dariusz Wójtowicz kandydat bezpartyjny – uzyskując wynik 36,3 procent. Na drugim miejscu uplasował się obecny poseł Wojciech Król –
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,2 procent. Trzecie miejsce zajął Tomasz Papaj – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość a kolejne Edward Lasok – Komitet Wyborczy
Mysłowickie Porozumienie Samorządowe i Jarosław Stopa – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD LEWICA RAZEM. Tym samym I tura nie przyniosła rozstrzygnięcia
i nie wskazała Prezydenta Miasta. O godność pierwszej osoby w mieście w II turze
zmierzą się wg kolejności zdobytych głosów z I tury:
- Dariusz WÓJTOWICZ (Komitet Wyborczy Wyborców Dariusz Wójtowicz)
- Wojciech KRÓL (Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
W chwili gdy czytać będziecie Państwo te
zdania zapewne będą już znane wyniki drugiej tury wyborów i znany będzie nowy włodarz miasta. My podamy je w kolejnym wydaniu „WS”
Rada Miasta
O 23 mandaty radnych Rady Miasta Mysłowice ubiegało się 174 kandydatów zgłoszonych przez sześć Komitetów
Wyborczych. Po zliczeniu oddanych głosów mandaty radnych przypadły w udziale:
- Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska – 10 mandatów,
- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
– 6 mandatów,
- Komitet Wyborczy Wyborców Dariusz Wójtowicz
– 4 mandaty,
- Komitet Wyborczy Mysłowickie Porozumienie Samorządowe – 3 mandaty.
Dwa Komitety: Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni
Mysłowice i Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD LEWICA
RAZEM nie uzyskały miejsca w Radzie Miasta.
Skład Rady Miasta w podziale na okręgi i przynależność
organizacyjną wybranych
W okręgu wyborczym nr 1
– Dzielnice: Piasek, Stare Miasto, Mysłowice-Centrum
– radnymi zostali:
- Marta Górna, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
- Jacek Klimas, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
- Zbigniew Augustyn, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
- Wojciech Chmiel, Komitet Wyborczy Wyborców Dariusz
Wójtowicz,
- Piotr Styczeń, Komitet Wyborczy Wyborców Dariusz Wójtowicz.

W okręgu wyborczym nr 2
– Dzielnice: Janów Miejski-Ćmok, Szopena-Wielka
Skotnica, Bończyk-Tuwima
– radnymi zostali:
- Wiesław Tomanek, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
- Sebastian Roncoszek, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna,
- Anna Kaczmarzyk, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
- Tomasz Papaj, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
- Bernadeta Berzowska, Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość,
- Andrzej Dombek, Komitet Wyborczy Wyborców Dariusz Wójtowicz,
- Grzegorz Łukaszek, Komitet Wyborczy
Mysłowickie Porozumienie Samorządowe.
W okręgu wyborczym nr 3
– Dzielnice: Brzęczkowice i Słupna,
Brzezinka, Morgi
– radnymi zostali:
- Jacek Szołtysek, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
- Joanna Pniok, Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
- Robert Patałąg, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
- Dariusz Wójtowicz, Komitet Wyborczy Wyborców Dariusz Wójtowicz (zwolni mandat, gdy zostanie wybrany
prezydentem na rzecz kolejnego kandydata z najlepszym
wynikiem - dop. red.),
- Edward Lasok, Komitet Wyborczy Mysłowickie Porozumienie Samorządowe.
W okręgu wyborczym nr 4
– Dzielnice Larysz-Hajdowizna, Krasowy, Kosztowy,
Dziećkowice, Wesoła, Ławki
– radnymi zostali:
- Antoni Zazakowny, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
- Marek Mikuła, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
- Maria Krutysza, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
- Mariusz Wielkopolan, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
- Artur Bula, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
- Krzysztof Biolik, Komitet Wyborczy Mysłowickie Porozumienie Samorządowe.
Sejmik Śląski
Miło poinformować, że jeden z 45 mandatów w Sejmiku Województwa Śląskiego przypadł w udziale mysłowiczance Dorocie Konieczny-Simela (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska). Tym samym Mysłowice mają swojego reprezentanta w tym bardzo ważnym organie samorządowym.
Wszystkim wybranym gratulujemy.
pes
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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.
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.

Jaskółką
wyleci...

Czystość w osiedlu

Szanowni Państwo,
Mieszkam na osiedlu „Szopena-Kraszewskiego” chciałbym zwrócić uwagę
na tereny zielone wokół bloków, mam
wrażenie, że nie są sprzątane, wystar-

czy się przejść miedzy blokami czy wokół placów zabaw, pod balkonami gdzie
znajdziemy mnóstwo śmieci, kapslów,
butelek i petów czy psich odchodów.
Nasuwa się pytanie czy jest ktoś odpowiedzialny za sprzątanie, bo jeśli nie to
może warto kogoś zatrudnić, aby dokładniej sprzątał, a nie tylko powierzchownie.
Pomijam fakt, że mieszkańcy sami powinni dbać o porządek w swojej okolicy!
Pozdrawiam P.
- dane do wiadomości redakcji
Administracja osiedla „Centrum”:
Zobowiązaliśmy gospodarzy budynków przy ulicy Szopena-Kraszewskiego do częstszego i dokładniejszego poDyżur 7. i 14. listopada

rządkowania terenów zielonych w obrębie osiedla.
Jednocześnie przypominamy, że
śmieci i inne odpadki należy wynosić do przeznaczonych na ten cel kontenerów. Ponadto, zakazuje się wyrzucania niedopałków papierosów
przez okna a posiadacze zwierząt domowych obowiązani są w przypadku
powstałego zanieczyszczenia terenu
przez zwierzęta do jego natychmiastowego usunięcia.

Potrzebny wolnostojący
śmietnik

Witam.
Przesyłam Państwu zdjęcia z niedzieli,
z okolic zsypu na śmieci. Jeżeli tak według
Państwa ma wyglądać dbanie o porządek
w bloku to gratuluję. Mieszkam na parterze, notorycznie w mieszkaniu znajduje robactwo, co ma na pewno związek z tym że
w bloku znajduje się zsyp. Wszystkie bloki
na osiedlu posiadają śmietniki wolnostojące, natomiast w bloku przy Okrzei 1, temat
jest nie do załatwienia.
Liczę na to, że w końcu ktoś zajmie się
tym problemem.
Marcin Zając

Zadzwoń, napisz – czekamy!

Administracja osiedla „Centrum”:
Informujemy, że zaistniała sytuacja
przy komorze zsypowej na parterze
budynku przy ulicy Stefana Okrzei 1
w dniu 23. 09. 2018 r (niedziela) miała charakter jednorazowy i spowodowana była zatkaniem szybu zsypowego zbyt dużym przedmiotem wrzuconym przez któregoś z użytkowników
mieszkań. W godzinach rannych 24.
09. (poniedziałek) pracownik Spółdzielni uprzątnął zalegające nieczystości.
Przypominamy, że w okresie wdrażania nowej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Spółdzielnia planowała likwidację zsypu
oraz budowę wiaty śmietnikowej dla
budynku przy ulicy Okrzei 1. Jednakże większość mieszkańców budynku w lutym 2014 r. nie wyraziła zgody na powyższą propozycję. Swoją
decyzję mieszkańcy potwierdzili także w ankiecie przeprowadzonej w maju 2014 r. Do dnia dzisiejszego nie
wpłynęła ze strony mieszkańców żadna propozycja w sprawie zmiany sposobu gospodarowania odpadami.
ciąg dalszy na str. 8
Dyżur 7. i 14. listopada

Na telefoniczne spotkanie z redaktorem „WS” zapraszamy w dwie listopadowe środy 7. i 14. od 1500 do 1615,
pod numerem tel.: 32-2222-736.
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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Oszczędzaj rozsądnie
M

amy nowy sezon grzewczy przypomnijmy więc o racjonalnym korzystaniu z ciepła i zasadach z tym związanych.
Oszczędzanie ciepła ma nie tylko korzystny wymiar finansowy dla nas, jego konsumentów. Oszczędzanie ciepła
ma również ogromne znaczenie dla naszego środowiska. Im mniej go zużywamy, tym mniej do powietrza trafia spalin,
a wśród nich siarczków, dwutlenku węgla i np. tlenku azotu, który samoistnie w powietrzu reaguje z tlenem, tworząc
trujący dwutlenek azotu NO2 tym samym oszczędzanie ciepła ma także znaczący wpływ na ograniczanie zjawiska smogu, o którym coraz głośniej.
Ciepło – a właściwie i poprawnie energia cieplna – woda, energia elektryczna, gaz kosztują coraz więcej. 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 znaczący wydatek.
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, szczególną uwagę zwróćmy na zalecenia specjalistów dotyczące oszczędzania ciepła oraz zapewnienia prawidłowej wen-

tylacji – o tym w kolejnym wydaniu
„WS”. Te dwa zagadnienia są jak palce
u tej samej ręki – wzajemnie na siebie
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
bezwiednie wpisujemy się
w ochronę środowiska naturalnego, które nie może być
traktowane jako coś dane na
zawsze. Po nas będą inni
i dla nich to środowisko też
musi istnieć. Ci inni to nasi
potomkowie.
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
a także używanie
- odkurzacza, oświetlenia,
- telewizora, komputera itp.
Ciepło przenika ponadto przez przegrody wewnętrzne z sąsiednich lokali –
jeśli występuje pomiędzy nimi różnica
temperatury.

WIADOMOŚCI SPÓŁDZIELCZE 10/2018

7

Aby utrzymać w pomieszczeniu tem- niu z ciepła, to nadal ogromny niewy- kańcom, niezależnie od zmian temperaperaturę pozwalającą na dobre samopo- korzystany potencjał. Zmiany naszych tury na zewnątrz. Swobodne dostosowyczucie przebywających w nim ludzi, na- przyzwyczajeń do korzystania z ciepła wanie temperatury do własnych potrzeb
leży dostarczyć do pomieszczenia taką to w konsekwencji możliwość dalszych jest możliwe dzięki zastosowaniu zaworów termostatycznych, które powinny zoilość ciepła, która pokryje straty ciepła i to niebagatelnych oszczędności.
tego pomieszczenia i zapewni komfort
Co jakiś czas w mediach prezentowa- stać zainstalowane przy każdym grzejniku
cieplny oczekiwany przez użytkownika. ne są materiały informujące o prawidło- w mieszkaniu. Zawory mają tę dodatkową
Pomieszczenie traci ciepło drogą prze- wym korzystaniu z grzejników central- zaletę, że pozwalają na znaczną oszczędwodzenia przez ściany zewnętrzne, okna nego ogrzewania, a konkretnie zainsta- ność energii – nawet do około 20%.
Regulacja termostatyczna
i drzwi balkonowe. Traci również cie- lowanych zaworów. My piszemy o tym
Zawory z głowicą termostapło unoszone z powietrzem
Jak ekonomicznie wykorzystać
tyczną ograniczają lub zwiękwywiewanym przez przewociepło grzejników?
szają przepływ ciepłej wody wentylacyjne. Ciepło może także przenikać przez ścia- - Najlepiej, gdy grzejniki i zawory są całkowicie odsło- dy w grzejniku, dzięki czemu
ny wewnętrzne do pomiesznięte, bez ozdobnej obudowy, niezakryte firankami czy można zmniejszyć bądź zwiększyć temperaturę w pomieszczeń sąsiednich, jeżeli panuje
zasłonami.
czeniu.
w nich temperatura niższa od
Korzystanie z grzejnikowych
tej, która jest w pomieszczeniu - Nie obawiajmy się kręcenia zaworami. Urządzenia te,
choć bardzo delikatne, zgodnie z deklaracjami produ- zaworów i głowic termostarozpatrywanym.
centa, są obliczone na bezawaryjną pracę do kilkunastu tycznych umożliwia dostosoStrat ciepła nie da się
tysięcy obrotów. Regulujmy temperaturę według swoich wanie temperatury w pomieszcałkowicie wyeliminować.
potrzeb i symboli zamieszczonych na głowicy.
czeniach do potrzeb ich mieszNie ma bowiem takich materiałów do budowy ścian, ani - Wietrzmy pokoje krótko i intensywnie, przymykając na kańców.
ten czas zawór termostatyczny do minimum.
Dzięki termostatycznym zatakich okien, które całkowicie
nie przewodzą ciepła. Również - Absolutnie nie suszmy prania na grzejnikach – gwałtow- worom grzejnikowym uzyskuje się:
nie możemy całkowicie odciąć
nie rośnie zapotrzebowanie na ciepło.
dopływu powietrza zewnętrz- - Komfort cieplny w mieszkaniu, i związane z tym oszczęd- - oszczędność energii cieplnej
nego do pomieszczenia i zaności, nie powinien przekraczać maksymalnie 3 stopni (mniejsze koszty ogrzewania),
- wyższy komfort cieplny odprzestać jego usuwania przez
różnicy pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.
czuwalny przez mieszkańców,
system wentylacyjny, bo do- W nocy obniżmy temperaturę w pomieszczeniach nie- oszczędność energii elekpływ świeżego powietrza, tleużywanych i w sypialni, co oprócz zdrowszego snu da
trycznej w pompie obiegowej
nu jest niezbędny do oddychanam dodatkowe oszczędności.
zlokalizowanej w węźle cieplnia i usunięcia z pomieszczenia wilgoci, której źródłem są - Do zaworów oraz grzejników musi być zapewniony swo- nym lub w kotłowni,
bodny dostęp powietrza. Przysłonięcie zaworu, grzejni- - możliwość utrzymania temludzie i czynności gospodarka, firankami, meblościanką kumuluje ciepło i prowadzi peratury w poszczególnych pocze przez nich wykonywane
do wadliwej pracy zaworów oraz większych wskazań mieszczeniach na odpowied(np. gotowanie). Można jednak
podzielników kosztów ogrzewania, a tym samym do nim poziomie,
ograniczyć ilość traconego cienaliczania większych kosztów zużycia.
- eliminowanie okresowego
pła do niezbędnego minimum
i rozsądnie nim gospodarować. - W przypadku wyjazdu na kilka dni obniżmy temperaturę, przegrzewania pomieszczeń,
Możemy zmniejszyć swoje
lecz nie do „zera”. Ponowne dogrzanie wychłodzonych gdy na zewnątrz panuje wyżwydatki dzięki prawidłoweścian, nie tylko zlikwiduje nasze „oszczędności”, ale sza temperatura (np. wiosną
mu korzystaniu z:
może spowodować znaczne zwiększenie zużycia ciepła i jesienią),
• ogrzewania, ciepłej i zimnej
niezbędnego do nagrzania murów, co całkowicie prze- - możliwość obniżania temperatury w niektórych pomieszwody,
kreśli ewentualną oszczędność.
• oświetlenia, wentylacji,
- Zamykajmy drzwi pomiędzy pomieszczeniami o znacz- czeniach, gdy mieszkańcy śpią
• urządzeń elektrycznych,
nych różnicach temperatur. W przeciwnym razie ciepło lub są poza domem,
• kuchni.
przepływając będzie grzać pomieszczenia, których nie - możliwość ograniczania
ogrzewania dzięki wykorzyOszczędność energii to:
zamierzaliśmy mieć mocno ogrzanych.
staniu nasłonecznienia i ciepła
• oszczędność pieniędzy,
- Za grzejnikami warto założyć (wsunąć) ekrany zagrzejniwytwarzanego przez ludzi oraz
• zmniejszenie zanieczyszczekowe, które całe ciepło skierują do wnętrza mieszkania.
urządzenia domowe.
nia środowiska.
Efektywne wykorzystanie
Zmniejszenie kosztów zużyzaworów termostatycznych w celu
cia energii w mieszkaniach, to wynik od lat i od lat apelujemy, by maksymalobniżenia temperatury.
szeregu bardzo kosztownych działań, to nie, na co dzień, korzystać z publikowaZawór termostatyczny nie ma skazapewnienie dobrej wentylacji, spraw- nych zaleceń. Specjaliści nie wymyślili
li temperatury w stopniach. Na jego ponych instalacji ogrzewania oraz ciepłej ich po to by nam uprzykrzyć życie.
krętle naniesione są: gwiazdka i kreski
wody, to także a może przede wszystkim
OGRZEWANIE
oznaczone kolejnymi cyframi od 1 do 5.
zmiana naszych przyzwyczajeń. SpecjaRegulacja temperatury
liści zajmujący się gospodarką cieplną
Indywidualna regulacja temperatury W położeniu „gwiazdka” zawór jest zauważają, że drobne korekty w naszym w każdym pomieszczeniu zapewnia wy- mknięty. W odwrotną stronę, przy przeciąg dalszy na str. 8
postępowaniu i racjonalnym korzysta- soki komfort cieplny wszystkim miesz-
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Oszczędzaj rozsądnie
ciąg dalszy ze str. 7
stawieniu 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.
Racjonalna temperatura
Ciepło kosztuje dużo, warto więc
przyzwyczaić się do umiarkowanej
temperatury w pomieszczeniach. Obniżenie temperatury o jeden stopień
powoduje zmniejszenie zużycia ciepła
o 5% i pozwala na znaczne obniżenie
kosztów ogrzewania.
Optymalna temperatura w poszczególnych pomieszczeniach to:
- w pokojach mieszkalnych – 20 do 21 °C,
- w kuchni i sypialni – 18 °C,

- w łazience – 24 °C,
- na klatce schodowej – 8 °C.
Ciepła i zimna woda
Aby w każdym mieszkaniu mieć możliwość natychmiastowego dostępu do

ciąg dalszy ze str. 5
Administracja Osiedla „Centrum”
w najbliższym czasie przeprowadzi
ponowną ankietę wśród mieszkańców
budynku.
Spółdzielnia przeprowadza dezynsekcje holi, klatek schodowych oraz
pomieszczeń piwnicznych po każdorazowym zgłoszeniu o pojawieniu się
owadów.

dą maltretowani wulgarnymi wyrazami,
a bywa że i obscenicznymi zachowaniami przygodnych użytkowników.
Mieszkanka z Wysockiego
- dane do wiadomości redakcji
Administracja osiedla „Centrum”:
Przedmiotowy stół do gry w teni-

Dziękujemy i prosimy
o likwidację stołu

Przede wszystkim chciałam podziękować za szybką reakcją i posadowienie ławki przy ul. Wysockiego, o którą prosiłam w wydaniu sierpniowym
„WS”. Ławka służy mieszkańcom i radości z tego tytułu sporo, gdyż praktycznie non stop jest zajęta. Dziękuję za skuteczne działanie.
Niejako przy okazji chciałabym zwrócić uwagę na stół pingpongowy przy
Wysockiego 8. To urządzenie rekreacyjne już dawno straciło swoje walory i stało się miejscem biesiadowania
wszelakiej maści łobuzów. Zbędnym
jest dodanie, że słownictwo spotykających się tam osobników powoduje, że
uszy więdną.
Proszę o usunięcie stołu, to wtedy
mieszkańcy zaznają spokoju i nie bę-

wody o wymaganej temperaturze, należy stosować instalację cyrkulacyjną
ciepłej wody użytkowej wyposażoną
w regulatory temperatury. Gwarantuje
to oszczędność w zużyciu ciepłej wo-

sa stołowego został ustawiony przez
Urząd Miasta Mysłowice na terenie
należącym do Gminy. Spółdzielnia
mając na uwadze przedstawione argumenty zwróci się do Urzędu Miasta
o jego usunięcie.

Bezpieczeństwo i odory
z kanalizacji

Po raz wtóry zatelefonowała do nas
mieszkanka z Gwarków 18b i dziękując
za publikację i odpowiedź na poruszone
przez nią problemy w „WS” 9/18 zwraca się ponownie o podjęcie bardziej
zdecydowanych działań dotyczących
odoru wydobywającego się z kanalizacji i wzmożenia działań poprawiających
bezpieczeństwo poruszania pieszych na
ulicy w tym rejonie. Czytelniczka mó-

dy, 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.
pes
wiła nam, że boi się pójść do sklepu, bo
brak chodnika powoduje, że chodzenie
tamtędy jest bardzo niekomfortowe tym
bardziej, że jako starsza osoba ma problemy z poruszaniem i w przypadku zagrożenia nie ma gdzie uciec. Jak nam
mówiła na niebezpieczeństwo narażone
są również dzieci ze szkoły i przedszkola znajdujących się w pobliżu.
Mam nadzieję – stwierdziła – że nowi
radni zajmą się poważnie tymi problemami oraz, że skutecznie pochyli się nad
nimi Prezydent.
Krystyna M. ul. Gwarków 18b
- dane do wiadomości redakcji
Administracja osiedla „Centrum”:
Spółdzielnia zwróci się do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. o niezwłoczne usunięcie przyczyny powstawania notorycznych wyziewów ze studni kanalizacji
sanitarnych usytuowanych w rejonie
budynku przy ulicy Gwarków 18b.
Wydział Infrastruktury Miejskiej
Urzędu Miasta Mysłowice w odpowiedzi na pismo Spółdzielni poinformował, że we wskazanym rejonie zamontowano próg zwalniający wraz
ze stosownym oznakowaniem pionowym, w tym ograniczeniem prędkości
do 20 km/h, co zabezpiecza bezpieczeństwo ruchu drogowego.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Czy z uwagą przeglądamy rozliczenia,
które otrzymujemy ze spółdzielni?
Otrzymując dwa razy do roku rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków sprawdzić należy:
- czy stany wodomierzy na rozliczeniu są zgodne ze wskazaniami wodomierzy w lokalu?
- czy wskazanie zużycia wody stanowi różnicę między stanem
początkowym. a stanem końcowym wskazań wodomierza?
Jeżeli te wielkości odbiegają od rzeczywistego stanu zużycia, należy to zgłosić w Administracji Osiedla lub w formie pisemnej również mailowo do spółdzielni.
Najczęstszym przypadkiem nieporozumień są zużycia bardzo niskie lub zerowe.
Każdy z mieszkańców te sytuacje wychwyci znacznie szybciej niż pracownik MSM, który do analizy ma blisko 20 tysię-

cy wodomierzy. Nieporozumienia rodzą się
wówczas, gdy po kilku okresach rozliczeniowych należy uregulować kwotę wyższą
za zużycie wody z wodomierza, którego nakładka nie przekazywała prawidłowych stanów lub wodomierz z przyczyn „różnych” przestał pracować. Każda zauważona przez lokatora
nieprawidłowość w pracy wodomierza skraca czas wyjaśnień,
a często powoduje wymianę nakładki a nawet wodomierza.
Nie bez powodu w każdym rozliczeniu zamieszczona jest informacja o możliwości złożenia reklamacji w jak najkrótszym
terminie tj. 14 dni od otrzymania rozliczenia. Podobnie jest
z rozliczeniem kosztów ciepła.
Dokładajmy szczególnej staranności w sytuacjach, które
w dobrze pojętym własnym interesie dotyczą naszych finansów.
Zachęcamy do uważnego przeglądania rozliczeń!
jab

Sprawdzajmy dla
własnego dobra

AUTOLUX - pranie tapicerek meblowych i samochodowych, polerowanie
reflektorów,
tel. 531 510 105
BLACHARZ samochodowy, praca,
dobre zarobki,
tel. 502 738 746
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek,
wykładzin, solidnie, tel. 606 274 056
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki
meblowej, samochodowej,
tel. 736 824 458
HYDRAULIK, elektryk, gaz,
tel. 799 066 346
KOREPETYCJE z matematyki i statystyki,
tel. 793 964 854

KOMPLEKSOWE usługi remontowe. Profesjonalnie, solidnie. Dojazd do
klienta i wycena gratis, tel. 692 947 602

ROLETY dzień-noc, żaluzje, plisy,
moskitiery, rolety rzymskie, Mysłowice, ul. Katowicka 15, tel. 667 088 998

KUPIĘ każdy samochód. Gotówka,
tel. 660 476 276

SPRZEDAM setki segregatorów, koszulki + teczki gratis, tel. 502 738 746

MEBLE na wymiar. Kuchnie, szafy,
wnęki itp., montaż paneli. Pomiar i wycena gratis,
tel. 503 592 364

TELEWIZORY – naprawy u klienta,
tel. 603 898 300

MYJNIA parowa - kompleksowe mycie auta w środku i na zewnątrz,
tel. 516 395 285

ZAMIANA
MIESZKAŃ

OKNA PCV, ALU, drzwi, nawiewniki,
Mysłowice, ul. Katowicka 15,
tel. 667 088 998
POGOTOWIE komputerowe,
tel. 696 140 030
SPRZĄTANIE w mieszkaniu,
tel. 790 290 563

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

tel. 797 929 581

M-5 na M-2 lub M-3, tel. 603 047 622

OGŁASZAJ SIĘ
W „WS”
- TO SIĘ OPŁACA

profesjonalna

STOMATOLOGIA

Mysłowice, ul. Wojska Polskiego 13
tel. 603 369 290

specjaliści:

STOMATOLOGIA OGÓLNA
CHIRURGIA
pro
w ra tezy
m
kon
IMPLANTY
trak ach
tu N
FZ
PROTETYKA

mu-496/2-16

OGŁOSZENIA
DROBNE
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Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. Biała Przemsza wpadająca do Czarnej Przemszy; 6. Równie
tłuste jak słonina; 9. Świętego Krzyża
w Mysłowicach; 10. Niedobory; 11. Łąka w zakolu rzeki; 12. Trzech Cesarzy
na południe od Mysłowic; 13. Podziałka; 16. Kwitnie tylko raz; 19. Pląsy na
parkiecie; 20. Doskonałość; 21. W rodzinie dyniowatych; 24. Drąg strażacki;
27. Sofa; 30. Kuzyn wilka; 31. Przeciwieństwo syntezy; 32. Szałas owczarzy;
35. Smerf Złota Rączka; 38. Spodenki;
39. Mocne, ciemne piwo; 40. Zmartwienie; 41. Postać z „Balladyny”; 42. Totalna klęska; 43. Włochata gąsienica.
Pionowo: 1. Zagadka rysunkowa;
2. Materiał z Torunia; 3. Rasa szpiców
azjatyckich; 4. Pomiędzy, pośrodku;
5. Holownicza; 6. Szaruga; 7. Ekspresowa S1; 8. Osąd, krytyka; 14. Pokrywa na
zawiasach; 15. Zły duch; 17. Herb państwa; 18. Przenosi góry; 21. Orzech bogaczy; 22. Wozi na piętra; 23. Coś z ziółek;
24. Targowisko; 25. Zarys; 26. Kumpel;
28. Wyraz z wyrazu; 29. Szereg piszczałek; 30. Miejski nr 1 wybudowany w 1907
roku; 33. Metal w skarbcu; 34. Mięsna potrawa; 36. Ogłoszenie w „Wiadomościach
Spółdzielczych”; 37. Skalna przepaść.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy przesyłać do 19 listopada 2018 r. na adres: Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Wielka Skotnica 6 z dopiskiem: Redakcja „Wiadomości Spółdzielcze” – Krzyżówka nr 10/18 (decyduje data stempla pocztowego) lub adres poczty elektronicznej redakcji „WS”:
msmws@poczta.fm z obowiązkową informacją w temacie wiadomości: Krzyżówka nr 10/18 – decyduje data wysłania e-maila.

J K L
Mąż nad ranem wraca do domu, po
całej nocce gry w pokera. Żona zaczyna robić mu wyrzuty, a mąż spokojnie
na to:
- Już nie musisz się więcej denerwować z mojego powodu. Pakuj swoje rzeczy. Przegrałem cię w karty i należysz
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Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę
nr 09/2018 z hasłem: Jesienne klimaty
otrzymują: Agnieszka Jarosz, zam. ul.
Brzęczkowicka 5a i Jerzy Żok, zam. ul.
Wielka Skotnica 14. 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 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 zwycięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy.

teraz do mojego kumpla...
Żona zaczyna wrzeszczeć:
- Ty chamie! Jak można w ogóle wpaść
na taki wstrętny pomysł!?!
- A myślisz, że mi było łatwo, pasować
przy czterech asach z ręki...
J K L
Jasiu pyta ojca:
- Tato, ile kilometrów ma Nil?
- Nie wiem.
- A kto to był Jan Henryk Dąbrowski?
- Nie wiem.
- A stolicą, jakiego państwa jest Madryt?

- Nie wiem.
- Jasiu nie męcz tatusia – prosi matka.
- Nie strofuj dziecka, kochanie. Jak się
nie będzie pytał, to niczego się nie dowie.
J K L
Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Dlaczego twój mąż tak głośno wczoraj na ciebie krzyczał?
- Bo nie chciałam mu powiedzieć, na
co wydałam wszystkie pieniądze.
- A dziś rano?
- Bo mu wreszcie powiedziałam.
J K L
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BARAN (21 III – 20 IV)
Większość Baranów w głosowaniu będzie popierać polityków wyrazistych,
konkretnych, bezkompromisowych. Ludzi, którzy nawet bezwzględnie, nie
przebierając w środkach, dążyć będą do
celu, oczywiście, jeśli cel ten jest zgodny z życzeniami Barana.
BYK (21 IV – 21 V)
Pan Byk dość starannie wybiera ludzi,
których zamierza np. poprzeć w głosowaniu. Stara się poznać dokładnie program swego faworyta. Łatwo się jednak
zniechęca i wtedy odwraca się nie tylko
od dotychczasowego pupila, ale też bywa, że i od jego partii.
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Ludzie urodzeni pod znakiem Bliźniąt
łatwo obdarzają polityków swoją sympatią i zaufaniem, nie starając się bliżej poznać ich programu ani przekonań.
Spotyka ich więc dużo rozczarowań,
a w takiej sytuacji z popleczników stają
się wrogami.
RAK (22 VI – 22 VII)
Pod tym znakiem rodzą się ludzie, którzy przywiązują dużą wagę do pozorów. Polityków oceniają zazwyczaj po
tym, jak wyglądają i co mówią. Nie ma-

ją u nich szans kandydaci na posłów nie
dość schludni czy popełniający gafy towarzyskie.

Jakich lubisz
polityków?
LEW (23 VII – 22 VIII)
Może to wydawać się dziwne, ale Lwy
nie lubią polityków zbyt elokwentnych,
mówiących długo i zawile. Może dlatego, że sami są bardzo rozmowni? Popierają jednak zazwyczaj ludzi wartościowych
i rzadko się na swoich wyborach zawodzą.
PANNA (23 VIII – 22 IX)
Wszystkim politykom można życzyć
wyborców spod znaku Panny. Niezbyt
wymagających, obdarzających kandydata zaufaniem, będących przy nim „na dobre i na złe”. Gdy się zawiodą, wybierają sobie następnego ulubieńca. Ale cenią
sobie prawdomównych.
WAGA (23 IX – 23 X)
Ktoś powiedział, że gdyby światem
rządziły Wagi, nigdy nie byłoby wojen. Faktycznie, ludzie spod tego znaku
szczególnie cenią sobie polityków spokojnych, w każdej sytuacji poszukujących kompromisu, rzeczowych.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Skorpiony zazwyczaj popierają kandydatów na państwowe stanowiska,
którzy potrafią walczyć, są skuteczni w działaniu. Mogą nawet nie przebierać w środkach, bo dla Skorpionów liczy się przede wszystkim wygrana walka.
STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Jeśli masz słońce w znaku Strzelca,
bardzo interesujesz się polityką i często
nie tylko biernie, ale i czynnie włączasz
się w nurt życia społecznego. Polityków
cenisz podobnych do Ciebie: prawdomównych, mądrych, rzeczowych.
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
U Koziorożca najbardziej liczy się,
czy polityk potrafi osiągnąć zamierzone cele. Może to nawet długo trwać, Koziorożec, bowiem jest bardzo cierpliwy.
Nie lubi natomiast takich, którzy szybko
zmieniają zdanie czy nawet partie.
WODNIK (21 I – 20 II)
Elektorat spod znaku Wodnika jest
dość szczególny. U polityków ceni
przede wszystkim wiedzę, doświadczenie, umiejętność pięknego wysławiania
się. Biada politykowi, który powie coś
nieprawidłowego lub skłamie.
RYBY (21 II – 20 III)
Ryby na ogół nie są wierne i często
zmieniają faworytów. Raz będą popierać
polityka z tej partii, innym razem z partii
o przeciwnym programie. Liczy się dla
nich to, co ich kandydat chce zrobić dla
miasta, regionu, w którym żyje.

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.

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

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;

WSZYSTKIE CENY BRUTTO
Termin przyjmowania ogłoszeń
do 17. każdego miesiąca,

magenta
czarny
żółty
cyan

magenta
czarny
żółty
cyan

W

Śmieci, Górnicza 19, 20, 21, 23, 25, 27
– 21,00 zł na osobę/miesiąc

foto: archiwum

związku z ujawnieniem w dniu 7. 09. 2018 r. nieprawidłowości sposobu segregacji odpadów komunalnych przez
mieszkańców nieruchomości przy ulicy Górniczej 19, 20, 21, 23, 25, 27 Prezydent Miasta Mysłowice pismem
z 10. 09. br. wezwał Spółdzielnię do uzupełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub złożenie wyjaśnień na piśmie.
Spółdzielnia pismem z 17. 09. przedW następstwie oględzin Prezydent Obecnie Spółdzielnia oczekuje na
stawiła wyjaśnienia dotyczące gromadze- Miasta Mysłowice pismem z 4. 10. ostateczną decyzję w tej sprawie.
nia i odbioru odpadów w miesiącu sierp- wszczął z urzędu postępowanie w spraSEGREGACJA
niu. Jednocześnie ogłoszeniami z 17. 09. wie określenia wysokości opłaty za goto nie widzimisię to konieczność w troAdministracja osiedla „Centrum” przy- spodarowanie odpadami komunalnymi sce o nasze środowisko. Ostatnie dane
pominała mieszkańcom o obowiązku se- dla nieruchomości przy ulicy Górniczej przytaczane podczas 26. Europejskiegregacji odpadów komunalnych w spo- 19, 20, 21, 23, 25, 27.
go Tygodnia Gastroenterologicznego
sób selektywny zgodnie ze złożoną de22. 10. 2018 r. Prezydent Miasta Mysło- w Wiedniu dowodzą, że plastik stanowi
klaracją – stawka 12,00 zł na osobę/mie- wice wydał decyzję postanawiającą określić zagrożenie nie tylko dla otaczającej nas

siąc oraz w przypadku ujawnienia nieprawidłowości sposobu segregacji odpadów o możliwości wszczęcia przez
Gminę Miasto Mysłowice postępowania
określającego wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
jak za zbiórkę w sposób nieselektywny –
stawka 21,00 zł na osobę/miesiąc.
Prezydent Miasta Mysłowice pismem
z 21. 09. br. zawiadomił Spółdzielnię o przeprowadzeniu 3. października br. oględzin zawartości pojemników
do zbierania odpadów komunalnych
– o czym informowaliśmy mieszkańców poprzez umieszczenie w gablotach
przedmiotowego zawiadomienia. Podczas oględzin stwierdzono, że mieszkańcy nie gromadzili odpadów komunalnych w sposób selektywny.

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1. 10. 2018
r. jak za zbiórkę w sposób nieselektywny –
stawka 21,00 zł na osobę/miesiąc. Przedmiotowa decyzja została wywieszona w gablotach budynków ww. nieruchomości.
W najbliższym czasie Spółdzielnia
zwróci się do mieszkańców przy ulicy
Górniczej o ponowne złożenie oświadczeń w sprawie określenia się do prowadzenia segregacji odpadów w swoich gospodarstwach domowych od dnia
1. 11. 2018 r.
Mickiewicza w kolejce
Jednocześnie informujemy, że identyczne postępowanie ze strony Prezydenta Miasta Mysłowice zostało
wszczęte odnoście nieruchomości przy
ulicy Adama Mickiewicza 14, 16, 18.

natury,. Badania wykazały, że na szkodliwe działanie wszechobecnego plastiku
mocno jest narażony także człowiek! To
już teraz i od nas zależy czy człowiek –
mimo że zabrzmi to katastroficznie – zamieni świat w pustynię i potomnym pozostawi zniszczoną glebę, zatrute powietrze
i skażoną wodę. Degradacja środowiska
postępuje systematycznie, a jej skutki będą coraz bardziej odczuwalne dla naszych
następców – dzieci, wnuków, prawnuków
o ile my sami, najlepiej natychmiast, na
swoim małym podwórku nie rozpoczniemy działań, których wspólnym mianownikiem jest czyste środowisko. Jak jest widzimy wszyscy – wystarczy wejść do lasu, wystarczy spojrzeć do kubłów...
O frakcjach odpadów i ich segregacji – czytaj str. 3.
jas, pes
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