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Co wpływa na koszt ogrzewania?

Mając jednak na uwadze fakt, że 
każdy sezon grzewczy podlega odręb-
nemu rozliczeniu oraz to, że na wyso-
kość kosztów ogrzewania ma wpływ 
bardzo wiele elementów zależnych 
i niezależnych od nas, chcemy przy-
pomnieć kilka podstawowych zasad, 
o których winniśmy pamiętać w okre-
sie grzewczym.

Wpływ na koszty ogrzewania 
mamy w przypadku:

• Regulacji temperatury w loka-
lu poprzez nastawy termozaworów 
– grzejniki wyposażone są w zawory 
termostatyczne z głowicami, dzięki 
którym możemy regulować tempera-

turę w pomieszczeniach. Powinniśmy 
tak ustawiać nastawę głowicy, żeby 
subiektywnie odczuwana temperatura 
spełniała nasze oczekiwania, lecz bez 
niepotrzebnego przegrzewania po-
mieszczeń. Unikajmy dużych zmian 
nastawy głowicy, ponieważ gwał-

towne schładzanie i szybkie podgrze-
wanie pomieszczeń wywołuje nie-
potrzebne straty ciepła. Pamiętajmy 
o tym, że ściany budynku kumulują 
ciepło, a skuteczna zmiana temperatu-
ry wymaga czasu.

• Wietrzenie pomieszczeń – krótko 
a intensywnie, z rozróżnieniem wie-
trzenia od wychłodzenia.

• Zasłanianie lub zabudowy grzej-
ników – najefektywniejsza praca 
systemu grzewczego jest wtedy, gdy 
grzejniki mogą emitować ciepło na 
pomieszczenie bez ograniczeń. Każdy 
element przed grzejnikiem ogranicza 

jego działanie. Zasłony lub kotary, 
zabudowy grzejników, meble dosta-
wione do grzejników, nie mówiąc już 
o suszącym się praniu wpływają na 
skuteczność działania systemu grzew-
czego, a w praktyce zmuszają nas do 
ustawiania wyższej niż konieczna na-
stawy na głowicy zaworu w celu uzy-
skania oczekiwanej temperatury.

Czynnikami niezależnymi od nas są:
• Ceny energii cieplnej ustalane 

przez Dostawcę w oparciu o Taryfę 
zatwierdzaną przez Urząd Regulacji 
Energetyki

• Warunki pogodowe, temperatu-
ra, ilość dni słonecznych w zimie, siła 
i kierunek wiatru, wilgotność powie-
trza, długość sezonu grzewczego.

Przytoczone powyżej rady może 
brzmią dziecinnie, lecz ileż razy 
wszyscy łapiemy się na popełnie-
niu prozaicznych błędów w różnych 
dziedzinach życia. Prosimy również 
zgłaszać w Administracji Osiedla 
wszelkie zauważone usterki związane 
z działaniem grzejników i zaworów, 
jak chociażby „luźne” i  niedokręco-
ne głowice zaworów przy grzejnikach 
czy zapowietrzenia grzejników. Ma to 
istotny wpływ na zużycie ciepła w lo-
kalu i węźle cieplnym.

Autor: Waldemar Figura, 
kierownik Działu EksploatacJi

Mamy za sobą rozliczenie ko-
lejnego sezonu grzewczego. 
W ostatnim okresie mieszkańcy 
otrzymali pisma, w których in-
formowaliśmy o kosztach ogrze-
wania za miniony sezon grzew-
czy. Możemy spokojnie przyjąć, 
że indywidualne rozliczenia, ja-
kie Państwo otrzymali, są zgodne 
z oczekiwaniami. Ustalone 
na sezon grzew-
czy 2017/18 zaliczki 
w większości przypadków wy-
starczyły na pokrycie kosztów 
zakupu ciepła, pozostawiając 
pewne kwoty do zwrotu i te 
informacje macie Państwo na 
swoich rozliczeniach.

• • •

Prosimy (..) zgłaszać 
w Administracji Osiedla wszelkie 

zauważone usterki związane 
z działaniem grzejników 

i zaworów, jak chociażby „luźne” 
i  niedokręcone głowice zaworów 

przy grzejnikach 
czy zapowietrzenia grzejników. 
Ma to istotny wpływ na zużycie 
ciepła w lokalu i węźle cieplnym.

• • •
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TO NIE Ś
IZACJAKANAL
MIETNIK

Z roku na rok koszty utrzymania 
instalacji kanalizacyjnej w budynkach 
wzrastają. Wynika to m.in. z wprowa-
dzania do rur różnego rodzaju przed-
miotów i substancji. Znajdujemy tam 
artykuły sanitarne czy zabawki. Naj-
gorsze są jednak materiały budowla-
ne – kleje, zaprawy, fragmenty płytek. 
To powoduje zatykanie i niedrożność 
instalacji. Apelujemy, aby lokatorzy 
tego nie robili. Wpływa to na kosz-
ty utrzymania budynku i przyszłych 
remontów. Przede wszystkim jednak 
zagraża naszym sąsiadom mieszka-
jącym na dolnych kondygnacjach. 
Tam najczęściej znajdują ujście ście-
ki i fekalia przy zatkanej kanalizacji. 
Czyszczenie kanalizacji to koszt od 
kilkudziesięciu do kilkuset złotych. 
Remont czy wymiana odcinka insta-

Kanalizacja to nie śmietnik! To hasło przypominamy regularnie. Są jed-
nak mieszkańcy, którzy nie do końca rozumieją tę zasadę. Tym razem  
w wieżowcu przy ul. Głowackiego w jednym z mieszkań wybiła kanali-
zacja. Całą łazienkę zalały... owoce, które ktoś z górnych pięter wrzucił  
do muszli klozetowej. I nie był to słoik czy dwa, ale kilka solidnych wiader 
przerobionych wiśni, czereśni i kto wie, czego jeszcze. 
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TO NIE Ś
IZACJAKANAL
MIETNIK

lacji to już wydatek sięgający kilku 
tysięcy złotych. 

Dla kanalizacji niebezpieczne 
są także odpady spożywcze, w tym 
przede wszystkim tłuszcze, które 
osiadają na ściankach rur i powodują 
zatory. Wyrzucana w ten sposób żyw-
ność jest też pożywką dla insektów i 
gryzoni. Niebezpieczne są również 
chusteczki higieniczne, pieluchy, pa-
tyczki kosmetyczne, które nasiąkają i 
zwiększają swoją objętość. 

Przy ul. Głowackiego groźne oka-
zały się małe owoce, z których ktoś 
wcześniej zrobił wino. Nie obyło 
się bez czyszczenia kanalizacji oraz 
wniosku do firmy ubezpieczeniowej 
o pokrycie strat związanych z zala-
niem mieszkania. Najgorsze jednak 
było samo sprzątanie przetworzonych 
owoców przemieszanych z innymi 
odpadami, które spływały kanalizacją. 
Trudno to sobie po prostu wyobrazić.

Jak więc zadbać o kanalizację w 
mieszkaniu? Oszczędzanie na ciepłej 
wodzie powoduje zatłuszczanie ka-
nalizacji. Zwęża się przepływ i sami 
sobie działamy na szkodę. Warto też 
od czasu do czasu użyć środków do 
czyszczenia rur. Najlepsze są te w for-
mie żelu. Odradzamy używanie środ-
ków w formie granulatu. Co prawda 
udrażniają rury, ale wytworzona z nich 
piana osiada na ściankach rur, krysta-
lizuje się i zwęża średnicę przepływu. 
I co najważniejsze, nie wrzucamy do 
kanalizacji niczego, co mogłoby do-
prowadzić do zatkania rur.

Autor: Mateusz Kowalski
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WAKACYJNA PRACA DLA MŁODYCH
Przede wszystkim edukacja

Od początku program ma jedno 
założenie – edukować młodych gło-
gowian na kilku płaszczyznach. Po 
pierwsze ma przygotować do poru-
szania się po rynku pracy. Dlatego 
też uczestnicy przechodzą rekrutację, 
wypełniają dokumenty aplikacyjne, 
odbywają szkolenie BHP, podpisu-
ją umowy, wystawiają rachunki za 
pracę, rozliczają się z urzędem skar-
bowym. Dokładnie tak, jak to jest w 
przypadku „dorosłych” pracowników.

Dowiadują się też, czym jest i jak 
funkcjonuje spółdzielnia mieszka-
niowa. Poznają specyfikę pracy ad-
ministracji osiedlowych, a także pań 
sprzątaczek i konserwatorów, z który-
mi współpracują na co dzień. Dzięki 
temu nabierają szacunku do wykony-
wanych przez nich zadań. 

Staramy się, by każdy uczestnik 
Wakacyjnej Pracy trafił na osiedle, na 
którym mieszka. Dzięki temu młodzi 
stają się potem ambasadorami swo-
ich osiedli. Po wykonaniu prac przez 

długie miesiące, a nawet lata, doglą-
dają ich efektów i pilnują, by nikt 
nie zniszczył tego, co sami wykona-
li. Dbają więc o tereny zielone, które 
pielęgnowali, ławki czy trzepaki, któ-
re malowali, chodniki, które zamiata-
li. 

Rodzice uczestników programu 
często wspominają, że po Wakacyjnej 
Pracy ich dzieci nabrały szacunku do 
pieniędzy. Wiedzą, że trzeba się sporo 
napracować, by na koniec miesiąca na 
konto wpłynęła wypłata, którą potem 
trzeba rozsądnie gospodarować. 

Program uczy pracy w zespole  
i współodpowiedzialności za wyniki. 
Pozwala również wykorzystać po-

tencjał młodych ludzi oraz ich zaan-
gażowanie do pracy. Jest też formą 
zagospodarowania ich czasu wolnego 
podczas wakacji. Energia młodzieży, 
spożytkowana w konstruktywny spo-
sób, nie będzie szukała ujścia w mniej 
odpowiednich zachowaniach. 

To tylko kilka aspektów eduka-
cyjnych całego programu. Czasem  
z wyrozumiałością podchodzimy 
więc do jakości prac wykonywanych 
przez młodych ludzi, bo nie jest ona 
najważniejsza w tym wszystkim.

Program od lat wspiera finansowo 
Gmina Miejska Głogów.  

Autor: Mateusz Kowalski

Trzynasta edycja Wakacyjnej 
Pracy dla Młodych okazała się 
szczęśliwa dla blisko stu nasto-
letnich głogowian. Co praw-
da przez dwa tygodnie musieli 
wstawać wcześniej niż ich ró-
wieśnicy, zakładać „służbowe” 
ubranie i w pocie czoła porząd-
kować chodniki, ulice, parkingi, 
place zabaw, trawniki czy klat-
ki schodowe, ale zyskali dzięki 
temu coś, co jest ważniejsze niż 
650 złotych, które zarobili za te 
prace.
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ZAPRASZAMY, POLECAMY, PROMUJEMY!
ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY NAJMU LOKALI SM NADODRZE

Sala Urodzin

„Jaś i Małgosia” to miejsce,  
w ktorym Wasze maluchy 
mogą wspaniale, kolorowo  
i radośnie spędzić niezwykle 
ważny dla nich dzień - uro-
dziny. ML rozmawia z wła-
ścicielką i pomysłodawczynią 
Sali Urodzin Natalią Raczkie-
wicz.

Skąd pomysł na taką działal-
ność? 

Z wykształcenia jestem pedago-
giem logopedą oraz neurologopedą. 
Dzieci oraz ich potrzeby były za-
wsze mi bliskie. Przypadek zrządził 
,że jakiś czas temu poproszono mnie 
o pomoc przy tworzeniu przedszkola 
oraz żłobka, to właśnie wtedy pojawił 
się pomysł uruchomienia takiej sali,  
w której jubilat i jego goście będą 
czuli się wyjątkowo, będą najważniej-
si. Nie chciałam tworzyć sali zabaw w 
której oprócz solenizanta i jego gości 
bawią się inne dzieci. Od pomysłu do 

realizacji upłynęło niewiele czasu. 
Właściciele przedszkola udostępnili 
mi duże pomieszczenie, gdzie mo-
głam realizować mój pomysł.

Los tak sprawił, że zamieszkałam 
w Głogowie, a codzienne dojazdy ok. 
100 km były dla mnie zbyt męczące. 
Postanowiłam przenieść salę do Gło-
gowa. Znalazłam pomieszczenie przy 
Alei Wolności (nieco powyżej budyn-
ku Spółdzielni, w stronę ul. Sikorskie-
go - dop. red.), które jest własnością 
Spółdzielni Mieszkaniowej i tu rozpo-
częłam swoją działalność.

- Dzieci w jakim wieku mogą 
skorzystać Waszej gościnności?

Nasza sala urodzinowa „Jaś i Mał-
gosia” może gościć dzieci do lat 10.

Jakie atrakcje czekają na malu-
chy?

Dzieci to wyjątkowo wymagają-
cy klient, właśnie dlatego starannie 
dobrałam sprzęt oraz inne atrakcje, 
tak aby maluchy się nie nudzilły. Aby 
każde dziecko znalazło coś dla siebie. 
Na naszej sali mamy dmuchańca, gą-
sienicę, karuzelę, duże maskotki Mi-
nionka oraz Miki, zamykamy dzieci 
w bańce mydlanej, są samochodziki, 
klocki, zjeżdżalnia. Zatrudniam ani-
matorki, żeby podczas 2. godzinnej 
zabawy żadne dziecko się nie nudziło.

Dla rodziców również jest przewi-
dziane miejsce w którym mogą napić 
się kawy i uczestniczyć w tak szcze-
gólnym i dla ich dziecka dniu.
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Zasady balkonowego savoir vivre’u 

Balkon czy loggia  to szczegól-
ne miejsce, w którym czujemy 
się jeszcze u siebie, a jednocze-
śnie jesteśmy już wystawieni na 
widok publiczny. Wkraczając  
w przestrzeń wspólną, nie może-
my pozwolić sobie na tak dużo, 
jak we własnym mieszkaniu.  
Co wolno, a czego nie wolno 
robić na balkonie, aby uniknąć 
sprzeczek z sąsiadami, a co naj-
ważniejsze, żeby nie łamać pra-
wa? W tym miejscu liczą się 
dobre obyczaje i najzwyklejsze 
zasady grzeczności.

Zakres naszej wolności (zacho-
wań)  na balkonie reguluje szereg 
przepisów takich jak: kodeks cywilny, 
kodeks wykroczeń, regulamin spół-
dzielni. W Regulaminie użytkowania 
budynków i lokali Spółdzielni Miesz-
kaniowej ”Nadodrze” w Głogowie 
zapisano, że na użytkowniku lokalu 
spoczywa obowiązek malowania kon-
strukcji i ekranów, balustrad  oraz od-
nawianie okładzin balkonów i loggii. 
Należy pamiętać, kolor farby elewa-
cyjnej do odświeżenia ścian balkonu 
należy wcześniej  uzgodnić ze Spół-
dzielnią. 

Przy podlewaniu kwiatów oraz 
suszeniu prania na balkonie użytkow-
nicy powinni zwracać uwagę, by nie 
dochodziło do wyciekania nadmiaru 
wody, która może powodować zale-
wanie niżej położonych balkonów 
oraz powodować zacieki i zabru-

dzenia na elewacji. Zabronione jest 
wieszanie nieodwirowanego prania, 
mycie podłóg balkonów strumieniem 
wody wylewanej bezpośrednio z wia-
dra. Nie wolno też podczas nieobec-
ności właściciela trzymać na balkonie 
zwierząt, na przykład psów. Zakaz ten 
dotyczy również pory nocnej.

Na balkonie można trzymać do-
niczki i skrzynki z kwiatami oraz 
inne przedmioty czasowo tam pozo-
stawione. Powinny one być należycie  
zabezpieczone przed wypadnięciem. 
Nie wolno tam składować materiałów 
łatwopalnych, żrących, cuchnących 
czy śmieci. W okresie zimy użytkow-
nicy lokali powinni oczyszczać ze 
śniegu i lodu płyty balkonów i loggii.

Szczególnie wiosną i latem Spół-
dzielnia odnotowuje szereg skarg na 
niewłaściwe zachowania sąsiadów 
biesiadujących na balkonach, na roz-
palanie grilla, głośne rozmowy, prze-

platane przekleństwami, a następnie 
wyrzucanie przez balkon lub okna pu-
stych opakowań po alkoholu i innych 
napojach, niedopałków papierosów 
itp. Beztrosko wyrzucona z balkonu 
lub okna  mała szklana butelka  może 
spowodować zagrożenie dla zdrowia 
i życia  każdej osoby przechodzącej 
chodnikiem, spacerującej z psem lub 
sprzątającej tereny zielone.

Kwestię rozpalania ognia na bal-
konie reguluje Regulamin Spółdzielni 
i Art. 82 § 1 Kodeksu wykroczeń, któ-
ry wskazuje, że niewłaściwe użytko-
wanie grilla, skutkujące powstaniem 
zagrożenia pożarowego, podlega ka-
rze aresztu, grzywny albo karze naga-
ny. Jedyne wyjście? Grill elektrycz-
ny - przy założeniu, że sąsiadom nie 
będzie przeszkadzał zapach grillowa-
nych potraw.

BEZTROSKO WYRZUCONA  
Z BALKONU LUB OKNA  
MAŁA SZKLANA BUTELKA  
MOŻE SPOWODOWAĆ ZA-
GROŻENIE DLA ZDROWIA  
I ŻYCIA  KAŻDEJ OSOBY 
PRZECHODZĄCEJ CHOD-
NIKIEM, SPACERUJĄCEJ  
Z PSEM LUB SPRZĄTAJĄCEJ 
TERENY ZIELONE.

Co można, 
a czego nie wolno 
robić na balkonie
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Należy pamiętać, że zaprószenie 
ognia może nastąpić nie tylko pod-
czas rozpalania grilla, ale również 
poprzez wyrzucenie przez okno lub 
balkon niedopałka papierosa. Jeśli 
niedopałek zniesiony przez wiatr trafi 
na podatny grunt, np. rozwieszone na 
balkonie pranie, poduszkę, koc, ogień 
rozprzestrzeni się błyskawicznie. Dla-
tego apelujemy do mieszkańców o nie 
wyrzucanie niedopałków przez okna 
i balkonu. Prostym rozwiązaniem 
będzie zbieranie niedopałków w za-
mkniętym słoiku z wodą.

REGULAMIN SPÓŁDZIELNI ZABRANIA 

RÓWNIEŻ NA ODPALANIE MATERIA-

ŁÓW PIROTECHNICZNYCH Z BALKO-

NÓW. ŻEBY FAJERWERKI I PETARDY 

STAŁY SIĘ BEZPIECZNĄ ATRAKCJĄ, 

ROK ROCZNIE STRAŻ POŻARNA 

OSTRZEGA: NIE ODPALAJ ICH Z BAL-

KONÓW, TARASÓW ANI OKIEN.

Wyrzucanie żywności (w tym 
chleba) przez balkon to kolejne za-
grożenie. Skutkuje zanieczyszcza-
niem sąsiednich balkonów, okien, 
parapetów. Ptaki przyzwyczajają się 
do takiej „stołówki” i przylatują sys-
tematycznie, ku rozpaczy sąsiadów. 
Problem nie polega na tym, że ptaki 
jedzą wystawiony pokarm, ale na tym, 
że pozostawiają odchody, a bytujące 
w nich drobnoustroje unoszące się w 
powietrzu mogą doprowadzić do po-
ważnych chorób. Natomiast spadają-
ca na ziemię reszta żywności  przycią-
ga gryzonie, stąd skargi mieszkańców 
na biegające pod balkonami szczury. 

Autor: Ewa Telus 
kierownik Osiedla Kopernik A

• • •

Przykład nieodpowiedzialnego zachowania lokatora: 
W lipcu dwoje uczestników Wakacyjnej Pracy dla Młodych, 

podczas  malowania szafki elektrycznej na zewnątrz 
budynku przy ul. Perseusza 22-30, zastało oblanych wodą 
po kiszonych ogórkach, którą wylano właśnie z balkonu 
jednego z mieszkań (adres znany Administracji). Proszę  

przez chwilę wczuć się w sytuację tych młodych ludzi. Jakie 
emocje by Państwem targały???? Nie róbmy więc niczego, co 
by nam przeszkadzało, bo na pewno nie jest też przyjemne 

dla sąsiadów.

• • •
Zabronione zachowania na balkonie, loggii 

–VADEMECUM:
Podstawa Prawna:

Zalewanie balkonu między innymi: -przez   nie-
właściwe podlewanie kwiatów, - wywieszanie 
nieodwirowanego prania (cieknąca wody z ubrań, 
dywanów),  - moczem wskutek pozostawienia na 
balkonie psa, itp.
Trzepanie dywanów na balkonie itp.
Wyrzucanie nieczystości przez okno lub balkon 
między innymi: butelek, puszek, niedopałków pa-
pierosów, baterii,  zużytych, środków higienicznych 
np. pampersów ..
Wyrzucanie pożywienia między innymi: chleba, 
wyrobów mięsnych itp.

Kodeks wykroczeń Art. 75. § 1 Kto bez zachowa-
nia należytej ostrożności wystawia lub wywiesza 
ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, 
wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypada-
nia takich przedmiotów lub wylewania się płynów, 
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze 
nagany.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu okre-
ślonego w § 1 ze złośliwości lub swawoli, 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Zakłócanie spokoju podczas głośnej zabawy na bal-
konie. Inny hałas np. szczekający na balkonie pies.

Kodeks wykroczeń  Art. 51 § 1. Kto krzykiem, ha-
łasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spo-
kój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wy-
wołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chu-
ligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod 
wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej 
podobnie działającej substancji lub środka, podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Na balkonach i loggiach zabronione jest korzystanie 
z grilla 
Zabronione jest odpalanie i wyrzucania przez okna  
i balkony materiałów pirotechnicznych

Kodeks Wykroczeń Art. 82 § 1. Kto dokonu-
je czynności, które mogą spowodować pożar, jego 
rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia 
działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających 
na:  1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, 
paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mo-
gących zainicjować zapłon materiałów palnych,

oraz  § 23 Regulaminu użytkowania budynków 
i lokali SM „Nadodrze”
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To, że zieleń pozytywnie wpły-
wa na życie człowieka, potwier-
dzają niejedne badania. Na-
ukowcy twierdzą, że bliskość 
parków i ogrodów zwiększa po-
czucie szczęścia, poprawia zdro-
wie i samopoczucie. Nie wszyst-
kie głogowskie osiedla mogą 
cieszyć się sąsiedztwem parków. 
Tak jest chociażby w przypad-
ku Osiedla Piastów Śląskich A.  
Tu ważną rolę odgrywają przy-
blokowe ogródki czy skwery 
zielone. 

 
W 2010 roku podczas Zebrań Wy-

odrębnionych Nieruchomości miesz-
kańcy zgłaszali postulaty odnośnie 
poprawy otoczenia wokół budynków. 
Ich zdaniem zieleń była uboga pod 
względem gatunków i ilości roślin-
ności, często po prostu nasadzona w 
nieodpowiednich miejscach. 

Na podstawie wniosków oraz in-
wentaryzacji terenów osiedla, pro-
jektanci zieleni przygotowali nowe 
koncepcje zagospodarowania tych 
miejsc. Podstawowym kierunkiem 
przy opracowaniu projektów było:

• wzbogacenie istniejącej szaty 
roślinnej (byliny, rośliny okrywowe, 
kompozycje krzewów),

• atrakcyjniejsze ukształtowanie 
wejść do budynków,

• zmiany funkcji terenu na rekre-
acyjno–wypoczynkową (utworzenie 
placu wypoczynkowego), dającego 
szerszą ofertę użytkową dla różnych 
grup mieszkańców.

W 2011 roku mieszkańcy zaak-
ceptowali przygotowane koncepcje 
projektowe terenów zielonych, któ-
re uwzględniały utworzenie placów 
wypoczynkowych. Zostały stworzone 
w miejsce starych i zdewastowanych 
placów zabaw. Uwzględniając prze-
miany społeczne, jakie zaistniały w 
ostatnim czasie w naszym kraju, oraz 
starając się zaspokoić rosnące potrze-
by mieszkańców względem przestrze-
ni publicznej, adekwatnym pomysłem 
było utworzenie miejsca, gdzie można 
posiedzieć i odpocząć.

W ciągu 6 lat zagospodarowaliśmy 
tereny zielone, gdzie zostało posadzo-
nych 11395 krzewów i bylin oraz 110 
drzew. Place wypoczynkowe powsta-
ły przy ul. Królewskiej 3a-f, Rycer-
skiej 1-23, Rycerskiej 8-14, Łokiet-
ka 40-44, Dobrawy 10-12. Pozostałe 
place zabaw zostały wyremontowane 
oraz wymieniono urządzenia. Kieru-
nek zmian terenów zewnętrznych na 

osiedlu Piastów Śląskich A zaplano-
wany jest na wiele lat. Kolejne prace 
będą prowadzone w miarę posiada-
nych środków. Widzimy coraz więk-
sze zaangażowanie mieszkańców w 
dbałość o otoczenie zewnętrzne, co 
motywuje do kolejnych zadań

W roku 2018 jedną z ważniejszych 
realizacji na Osiedlu Piastów Śląskich 
A dotyczących terenów zewnętrznych 
jest remont dużego placu zabaw przy 
ul. Dobrawy 2-8 oraz placu do wypo-
czynku przy ul. Plac Mieszka I 5-9. Ze 
względu na duży zakres prace zostały 
podzielone na lata 2018 i 2019. Cią-
gle też realizujemy prace związane z 
rewitalizacją terenów zielonych przed 
budynkami. 

Autor: Adam Paluch, 
kierownik Osiedla Piastów Śląskich A

Osiedle Piastów Śląskich A
- zielone osiedle

• • •

W ciągu 6 lat 
zagospodarowaliśmy 
tereny zielone, gdzie 
zostało posadzonych 

11395 krzewów i bylin 
oraz 110 drzew

• • •
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Rozwój technologiczny zwią-
zany z transportem pionowym 
stawia przed zarządcami coraz 
większe oczekiwania ze strony 
mieszkańców. Nie inaczej jest 
w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„NADODRZE”. Ze statystyk 
wynika, że nasze społeczeństwo 
się starzeje, a co za tym idzie, 
pojawiają się nowe rozwiązania, 
które mają pomóc w codzien-
nym życiu szczególnie osobom 
starszym lub poruszającym się 
na wózkach. 

Pomimo wind znajdujących się  
w budynkach wysokich zjazd na po-
ziom parteru i tak wiąże się z poko-
naniem kilku dodatkowych schodów, 
aby wyjść lub wejść do budynku. Dla 
wielu osób pokonanie takiej bariery 
czasami okupione jest wielkim wy-
siłkiem. W najbliższej perspektywie 
przewidujemy tam, gdzie to oczywi-
ście będzie możliwe i uzasadnione, 
zjazd windy na poziom -1 i opusz-
czenie budynku przez pomieszczenie 
obecnego zsypu. Wydaje się to na 
pierwszy rzut oka trochę abstrakcyj-
nym rozwiązaniem, ale takie insta-
lacje już funkcjonują w naszym kra-
ju. Wiąże się to ze zmianą obecnego 
przeznaczenia pomieszczenia zsypu i 
jego adaptacją na dodatkowe wejście 
do budynku, z którego będzie można 
bezpośrednio wejść do kabiny dźwi-
gu. Konstrukcyjnie kabina dźwigu 
wyposażona zostanie w dodatkowe 
drzwi kabinowe po przeciwległej 

stronie, aby mogła przewozić pasaże-
rów na poziom -1. Pozostałe przystan-
ki dźwigu pozostaną bez zmian. 

Obecnie prowadzimy analizę 
wdrożenia takiego rozwiązania w na-
szych budynkach wysokich. Ocenia-
my, gdzie będzie to technicznie moż-
liwe i zasadne. Podstawowy wymóg, 
jaki musi być spełniony, to nieczynny 
zsyp na odpady. W tej chwili tylko 
część budynków spełnia ten warunek 
i tylko one będą mogły być brane pod 
uwagę przy ustalaniu lokalizacji dla 
nowego rozwiązania. Po wybraniu 
budynku, gdzie pilotażowo zostanie 
zamontowana winda zjeżdżająca na 
poziom chodnika, przygotowany zo-
stanie projekt całego przedsięwzięcia. 
Dopiero potem będzie można przystą-
pić do prac budowlanych i elektrycz-
nych. Kiedy to nastąpi? Trudno w tej 

Windą z poziomu chodnika? 
To możliwe

W NAJBLIŻSZEJ PERSPEKTY-
WIE PRZEWIDUJEMY TAM, 
GDZIE TO OCZYWIŚCIE BĘ-
DZIE MOŻLIWE I UZASADNIO-
NE, ZJAZD WINDY NA POZIOM 
-1 I OPUSZCZENIE BUDYNKU 
PRZEZ POMIESZCZENIE OBEC-
NEGO ZSYPU. WYDAJE SIĘ TO 
NA PIERWSZY RZUT OKA TRO-
CHĘ ABSTRAKCYJNYM ROZ-
WIĄZANIEM, ALE TAKIE IN-
STALACJE JUŻ FUNKCJONUJĄ 
W NASZYM KRAJU. 

chwili podawać konkretne terminy. 
Sądzimy jednak, że rozwiązanie spo-
tka się z akceptacja naszych miesz-
kańców. 

Autor: Leszek Chmiel, 
kierownik Wydziału Usług 
Dźwigowych i Elektrycznych
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Remont łazienki czy toalety to 
jedna z bardziej kosztownych 
inwestycji w mieszkaniu. 
Przy doborze urządzeń i spo-
sobu wykończenia pomiesz-
czeń pamiętajmy o kilku za-
sadach, których zastosowanie 
ułatwi lokatorom korzystanie 
z łazienki, a pracownikom 
spółdzielni wypełnianie swo-
ich obowiązków.  

Jednym z najczęstszych błędów 
popełnianych przez lokatorów pod-
czas wykonywania nowej aranżacji 
łazienki jest zabudowywanie wielu 
elementów instalacji wodnej i kana-
lizacyjnej. Coraz częściej mieszkańcy 
montują w toaletach zestawy podtyn-
kowe, zabudowują wanny i brodziki 
bez możliwości dostępu na przykład 
do syfonów. W razie awarii i wycieku 
wody konieczne jest wówczas rozbie-
ranie ścianek i kucie płytek. To samo 
dotyczy sytuacji, gdy zabudowany 
jest dostęp do liczników czy zaworów. 
Kiedy dochodzi do wymiany liczni-

ka, zaworu czy wężyka, do którego 
jest ograniczony dostęp, konieczne 
jest wybijanie w ścianach większych 
otworów. 

Takie działania, jak nietrudno 
się domyślić, spotykają się z dużym 
sprzeciwem lokatorów. Jeśli więc de-
cydujemy się na zabudowę instalacji 
w łazience, stosujmy rewizje, czyli 
okienka, które umożliwią dostęp do 
newralgicznych elementów instalacji 

– wężyków, syfonów, zaworów. Pa-
miętajmy też, by taka rewizja miała 
odpowiednie wymiary i umożliwiła 
bezproblemowe odkręcenie zaworu, 
śrubunku czy wymianę wodomierza.

Ważne też, by w trakcie remontu 
nie zmieniać żadnych parametrów 
instalacji wentylacyjnej. Kratki wen-
tylacyjne powinny pozostać w tych 
samych miejscach. Jeśli w budynku 
funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, 
niedozwolone jest podłączanie wen-
tylatorów do przewodów wentylacyj-
nych (w kuchni nie wolno podłączać 
do wentylacji okapów kuchennych). 
W drzwiach wejściowych do łazien-
ki i toalety powinny znajdować się 
otwory wentylacyjne o odpowiedniej 
wielkości. 

Pamiętajmy, że część prac związa-
nych z wymianą czy przebudową in-
stalacji wymaga zgłoszenia w admini-
stracji osiedla. W niektórych wypad-
kach wymagana jest zgoda wydawana 
przez Dział Techniczny. Jeśli mamy 
wątpliwości, jakie prace nie wymaga-
ją zgłoszenia, a na jakie potrzebne jest 
zezwolenie – sprawdźmy w Vadame-
cum na stronie www.smnadodrze.pl 
lub zapytajmy pracowników admini-
stracji osiedla. 

Autor: Maria Wolska, 
Kierownik Wydziału Usług 
Technicznych

Jakich błędów unikać 
przy remontach łazienek?

PAMIĘTAJMY, ŻE CZĘŚĆ PRAC 
ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ 
CZY PRZEBUDOWĄ INSTALA-
CJI WYMAGA ZGŁOSZENIA  
W ADMINISTRACJI OSIEDLA. 
W NIEKTÓRYCH WYPADKACH 
WYMAGANA JEST ZGODA WY-
DAWANA PRZEZ DZIAŁ TECH-
NICZNY. 
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Pogotowie Awaryjne kilka 
razy w tygodniu otrzymuje 
zgłoszenia o zalaniu mieszka-
nia. Zdarza się, że przy ulew-
nych opadach woda przecieka 
do pomieszczeń przez niesz-
czelne dachy czy okna. Więk-
szość jednak zalań spowo-
dowanych jest przez awarie 
elementów sieci wodnej i ka-
nalizacyjnej, a także urządzeń 
podpiętych do tych sieci. Aby 
uniknąć w przyszłości takich 
sytuacji, powinniśmy zasto-
sować się do kilku zasad.

Najważniejsze jest regularne 
sprawdzanie stanu instalacji wodnej 
i kanalizacyjnej w mieszkaniu. Przepi-
sy określają, że licznik wody oraz cała 
instalacja przed nim, to część wspólna 
nieruchomości, za którą odpowiada 
zarządca – w naszym przypadku spół-
dzielnia. Pozostała cześć instalacji za 
licznikiem należy do lokatora. Zatem 
w gestii mieszkańców leży dbanie o tę 
część instalacji. 

1. Wężyki – ich uszkodzenia są 
częstą przyczyną zalania. Powinni-
śmy je wymieniać minimum co pięć 
lat. Trzeba jednak zdać się na zdro-
wy rozsądek i jeżeli widać pierwsze 
oznaki zużycia się wężyka (drobne 
przecieki, obrośnięcie kamieniem, 
pęknięcia), należy go wymienić. 

2. Zawory – należy kilka razy w 
roku otworzyć i zamknąć wszystkie 
zawory na instalacji wodnej w miesz-
kaniu. Unikniemy wtedy obrastania 
ich kamieniem i dłużej utrzymamy ich 
sprawność. Jeśli zajdzie nagła potrze-
ba zamknięcia wody, nie będziemy 
musieli szarpać się ze skamieniałym 

zaworem, co niekiedy może doprowa-
dzić do jego urwania i sporych strat 
związanych z zalaniem i naprawą in-
stalacji.

3. Perlatory – regularne czyszcze-
nie i wymiana uszkodzonych „sitek” 
przy kranach pomoże w utrzyma-
niu dobrego ciśnienia wody, a także 
w uniknięciu zatkania instalacji i jej 
awarii.

4. Uszczelki – wymiana zużytych 
uszczelek przy kranach, zlewach, 
umywalkach, pralkach czy zmywar-
kach zapewni nam większą ochronę 
przed przeciekami wody, a w efekcie 
przed zalaniami mieszkania.

5. Odpływy kanalizacyjne – co 
pewien czas powinniśmy sprawdzić 
połączenia rurek i wężyków odpro-
wadzających ścieki z poszczególnych 
urządzeń (zlew, umywalka, wanna, 
brodzik, muszla). W razie potrzeby 
rurki należy dokręcić, uszczelnić lub 

wymienić na nowe.
6. Pralki, zmywarki – powinniśmy 

stosować się do zaleceń producentów 
w kwestii użytkowania, konserwacji 
i serwisowania tych urządzeń. 

7. Rewizje – podczas zabudowy 
wanny, umywalki czy WC zostawiaj-
my rewizje, czyli „okienka”, które w 
razie awarii pozwolą nam dotrzeć do 
zabudowanej części instalacji. Od-
powiednio duże rewizje powinny też 
umożliwić dostęp do wodomierzy 
i zaworów.

8. Kanalizacja – temat szerzej 
omówiono w artykule na str. 4-5.

Aby uniknąć poważnego w skut-
kach zalania mieszkania, reagujmy 
nawet na najmniejsze przecieki i wy-
mieniajmy zużyte elementy instalacji.

Autor: Grzegorz Pilny,
Kierownik Usług Technicznych

Jak uniknąć zalania mieszkania?
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Drzwi wejściowe do miesz-
kania to w pewnym sensie 
wizytówka domu. Wiado-
mo, że liczy się pierwsze 
wrażenie, stąd każdy chce 
mieć eleganckie i funkcjo-
nalne drzwi, do tego zabez-
pieczające przed hałasami 
i włamaniami. Zanim jed-
nak przystąpimy do wymia-
ny drzwi wejściowych, war-
to zapoznać się z zasadami, 
by zrobić to właściwie. 

Zasady ogólne
Przed przystąpieniem do wymiany 

drzwi należy zapoznać się z ogólnymi 
wytycznymi prowadzenia prac remon-
towych w lokalu. Takie Vademecum 
znajduje się na stronie internetowej 
www.smnadodrze.pl w zakładce Po-
rady. Informacje na ten temat można 
też uzyskać w administracji osiedla. 

Zgłoszenie wymiany drzwi nie jest 
wymagane tylko wówczas, gdy prace 
będą miały charakter bieżącej konser-
wacji lub aranżacji mieszkania, czy-
li na przykład wymiana elementów 
drzwi lub ich malowanie. Jeśli zakres 
prac wzbudza wątpliwości co do kla-
syfi kacji jej jako konserwacji czy też 
remontu, który wymaga zgody Spół-
dzielni, najlepiej skierować pisemny 
wniosek w tej sprawie i złożyć go w 
administracji osiedlowej. W odpowie-
dzi lokator otrzyma warunki przepro-
wadzenia remontu.

Kompleksowa wymiana
Spółdzielnia wyraża zgodę na wy-

mianę drzwi wejściowych (skrzydeł 
i ewentualnie ościeżnic) przy spełnie-
niu niżej wyszczególnionych warun-
ków.

1. Drzwi wejściowe zlokalizowa-
ne są przeważnie w ścianie nośnej, 
należy więc bezwzględnie zachować 
wymiary istniejącego otworu drzwio-
wego bez dokonywania ingerencji 
w konstrukcję budynku. Drzwi po-
winny mieć zachowany istniejący 
kierunek otwierania.  Ewentualne po-
szerzenie otworu drzwiowego może 
spowodować ingerencję w konstruk-
cję budynku. 

2. W przypadku, kiedy nie ma 
możliwości zakupu drzwi o istnieją-
cych wymiarach, a w hurtowni bu-
dowlanej znajdują się drzwi o więk-
szych wymiarach montażowych, 
zgodę na wykonanie takiego zakresu 
prac można uzyskać po przedłożeniu 
w dziale technicznym Spółdzielni 
projektu budowlanego wzmocnienia 
otworu drzwiowego. Projekt powi-
nien być opracowany przez uprawnio-
nego projektanta, powinien zawierać 
ocenę oddziaływania projektowanego 
zamierzenia na konstrukcję budynku 
oraz powinien precyzyjnie określić 
technologię wykonania prac (np. tym-
czasowych zabezpieczeń). Koniecz-
ne będzie również uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na wykonanie prac bu-
dowlanych w Starostwie Powiatowym 
w Głogowie.

3. Zabrania się montażu dodatko-
wych (drugich) drzwi zewnętrznych, 
otwieranych na korytarz lub klatkę 

schodową. To rozwiązanie także bar-
dzo niepraktyczne, a mit zapewnienia 
w ten sposób dobrej izolacji od ha-
łasów z klatki schodowej rozwiewa 
dostępność na rynku drzwi o dobrych 
parametrach izolacyjności akustycz-
nej. 

Aby mieć pewność, że nasze 
mieszkanie będzie ciche, kupując 
drzwi wejściowe, zwróćmy uwagę na 
izolacyjność akustyczną, wyrażana 
w decybelach za pomocą współczyn-
nika Rw. Im wyższa wartość współ-
czynnika, tym lepiej drzwi tłumią 
hałas z zewnątrz. Drzwi do mieszkań 
w bloku nie powinny mieć niższego 
współczynnika Rw niż 28 dB. 

Ważną rolę odgrywają uszczelki 
między skrzydłem a ościeżnicą, wpły-
wają na szczelność drzwi, ograniczają 
również przedostawanie się do wnę-
trza mieszkania odgłosów czy zapa-
chów z klatki schodowej. Ważną jest 
także regulacja skrzydeł - w przypad-
ku drzwi źle wyregulowanych, gdzie 
występują nieszczelności, spadek izo-
lacyjności akustycznej mogą wynieść 
nawet 3-4 dB, co oznacza dwukrotny 
wzrost ciśnienia akustycznego po dru-
giej stronie drzwi.

4. Zmiana kierunku otwierania 
drzwi na zewnątrz lokalu.

Wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu 

ZGŁOSZENIE WYMIANY DRZWI 
NIE JEST WYMAGANE TYLKO 
WÓWCZAS, GDY PRACE BĘDĄ MIA-
ŁY CHARAKTER BIEŻĄCEJ KON-
SERWACJI LUB ARANŻACJI MIESZ-
KANIA, CZYLI NA PRZYKŁAD WY-
MIANA ELEMENTÓW DRZWI LUB 
ICH MALOWANIE

iowych w mieszkaniu 
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W uzasadnionych przypadkach, popartych każ-
dorazowo indywidualną analizą służb technicznych 
Spółdzielni, szczególnie w mieszkaniach o małej po-
wierzchni użytkowej, kiedy otwierające się drzwi wej-
ściowe kolidują z np. z drzwiami do łazienki, Spół-
dzielnia zezwala na wymianę drzwi z możliwością 
otwarcia na zewnątrz lokalu. Nie może to jednak po-
garszać warunków ewakuacji pożarowej, bezpieczeń-
stwa użytkowania, ani ograniczać interesu osób trze-
cich (sąsiadów). 

5. Zabezpieczenia antywłamaniowe.
Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań zwięk-

szających odporność drzwi na włamanie. Zanim jed-
nak zdecydujemy się na zakup licznych zabezpieczeń, 
warto wiedzieć, że często jeden zamek wielopunktowy 
jest znacznie bardziej skuteczny niż liczne blokady, 
utrudniające nam codzienne wychodzenie czy uciecz-
kę z mieszkania w razie niebezpieczeństwa.

Od wewnątrz warto zastosować np. zasuwnicę 
wielopunktową wzmacniającą ryglowanie. Dodatko-
we zabezpieczenia, które stosujemy w drzwiach, to 
bolce antywłamaniowe montowane od strony zawia-
sów lub odpowiednia konstrukcja połączenia skrzydła 
z ościeżnicą – tzw. wręg antywyważeniowy. W drzwiach 
antywłamaniowych znajduje się zwykle wpuszczany 
zamek centralny z wymienną wkładką o klasie odporno-
ści C. Atest klasy C to gwarancja trwałości zamka – pro-
dukt ma stawiać opór włamywaczowi wyposażonemu 
w łom. Ważne także, by zamek był wielopunktowy.

Montaż drzwi
Przemyślany i dopasowany do potrzeb użytkowni-

ka wybór stolarki otworowej to tylko połowa sukcesu. 
Inwestycja w ciche i szczelne drzwi powinna bowiem 
być powiązana z ich prawidłowym montażem, który 
zapewni ochronę przed hałasem i jednocześnie pozwoli 
na pełne wykorzystanie deklarowanych przez produ-
centa parametrów. 

Kluczowe jest tu prawidłowe umieszczenie kon-
strukcji w otworze montażowym, jej stabilne zamoco-
wanie, a następnie skuteczne uszczelnienie (zalecana 
jest pianka poliuretanowa niskorozprężna, specjalna 
do montażu stolarki okiennej i drzwiowej).

Do pełnej satysfakcji z drzwi niezbędna jest jeszcze 
ich regularna kontrola i konserwacja zamka i zawia-
sów. 

Autor: Szymon Kosmatka,
zastĘpca kierownika Działu Technicznego

Wymiana drzwi wejśc
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Bezpieczeństwo nasze oraz 
naszej najbliższej rodziny 
powinno zawsze być priory-
tetem w codziennym życiu. 
To od nas zależy jak przy-
gotujemy się do zareagowa-
nia na nieprzewidziane zda-
rzenia, które mogą zagrozić 
naszemu zdrowiu lub nawet 
życiu. We własnym miesz-
kaniu mamy na to bezpo-
średni wpływ. Pomoże nam 
w tym dobrze przygotowa-
na apteczka.

To, jak wyposażymy naszą domo-
wą apteczkę, będzie rzutowało na za-
kres działań, jakie możemy podjąć, w 
celu udzielenia pomocy domowniko-
wi. Bez względu na to, czy uległ na-
głemu wypadkowi, doznał złamania, 
stłuczenia, zranił się, czy po prostu 
skarży się na dość często występujące 
dolegliwości, możemy poradzić sobie 
przy użyciu dostępnych farmaceuty-
ków i środków opatrunkowych.

Lista rzeczy, które powinny zna-
leźć się w domowej apteczce jest 
dłuższa niż w przypadku apteczki 

podróżnej czy samochodowej. Co po-
winno się w niej znajdować?

Na pewno przydać się mogą mate-
riały opatrunkowe i środki pierwszej 
pomocy, takie jak różniej wielkości 
gazy opatrunkowe i bandaże, plastry 
z opatrunkiem (różnej wielkości), 
plaster bez opatrunku w rolce (uła-
twi mocowanie opatrunków na ciele), 
kompresy jałowe, chusta trójkątna, 

woda utleniona (ostatnio coraz bar-
dziej popularna w formie żelu), spiry-
tus salicylowy do odkażania ran. Jeśli 
mamy wystarczającą ilość miejsca, 
warto pomyśleć o szynie do usztyw-
niania złamań (np.: o wymiarach 8 x 
50 cm).

Aby sprawnie przygotować  
i umocować opatrunki lub zastosować 
usztywnienie kończyn, niezbędne 
okazują się nożyczki. Warto umieścić 

je wśród materiałów opatrunkowych. 
Przydatna bywa też pęseta oraz ter-
mometr tradycyjny lub elektroniczny.  

Ponieważ w warunkach domo-
wych dość często dochodzi do mniej 
lub bardziej obszernych oparzeń, war-
to zaopatrzyć się w pomagające w ta-
kich przypadkach preparaty, takie jak 
szybko łagodzące maści czy pianki 
zawierające pantenol.

Wśród medykamentów, które 

mogą się przydać (powinny więc 
znaleźć się w domowej apteczce), 
są środki przeciwbólowe oraz prze-
ciwgorączkowe (najbezpieczniej za-
wierające paracetamol), leki łagodzą-
ce ból gardła, przeciwkaszlowe, prze-
ciwbiegunkowe (tradycyjny węgiel  
w tabletkach lub np.: Stoperan), środ-
ki zapobiegające odwodnieniu przy 
objawach zatrucia pokarmowego, ja-
kimi są biegunka i wymioty. Warto 

APTECZKA 
DOMOWA 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ? JAK JĄ WYPOSAŻYĆ?

• • • 
Apteczka nie powinna znajdować się w kuchni,  

czy w łazience, ponieważ leki nie mogą być 
przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze  

i wilgotności. Najlepszym miejscem na domową apteczkę 
są zamykane na klucz szafka, bądź szuflada w pokoju

• • •
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posiadać tzw. elektrolity, które uzu-
pełniają tracony nadmiar wody.

Dobrze jest zaopatrzyć się rów-
nież w leki na wszelkiego rodzaju 
dolegliwości trawienne, czyli zgaga, 
wzdęcia, stany skurczowe. Przydatne 
mogą być również sól fizjologiczna 
do przemywania oczu oraz wapno 
rozpuszczalne lub w syropie, na wy-
padek reakcji alergicznych. 

Uwaga! W apteczce nie prze-
chowujemy żadnych antybiotyków. 
Przyjmujemy ich tylko tyle, ile prze-
pisał lekarz, a ewentualne pozostało-
ści odnosimy do apteki i wyrzucamy 
do specjalnego pojemnika na przeter-
minowane leki. W czasie stosowania 
antybiotyków, stosujemy probiotyki.

Pamiętajmy, aby domowa aptecz-
ka usytuowana była w miejscu nie-
dostępnym dla dzieci. Apteczka nie 
powinna znajdować się w kuchni, czy 
w łazience, ponieważ leki nie mogą 
być przechowywane w zbyt wysokiej 
temperaturze i wilgotności. Najlep-
szym miejscem na domową apteczkę 
są zamykane na klucz szafka, bądź 
szuflada w pokoju.

Bardzo ważne jest, aby co kilka 
miesięcy robić przegląd przechowy-
wanych leków i sprawdzać, czy nie 
są one przeterminowane. Nienadające 
się do spożycia leki należy wyrzucać 
do specjalnych pojemników w apte-
kach. 

W apteczce warto umieścić (cho-
ciaż skróconą) instrukcję udzielania 

pierwszej pomocy, o czym będziemy 
pisać w kolejnych wydaniach Maga-
zynu Lokatora.

Autor: Łukasz Kacprzak,
Starszy Inspektor d/s BHP i P.POŻ.

UWAGA! W APTECZCE NIE 
PRZECHOWUJEMY ŻAD-
NYCH ANTYBIOTYKÓW. 
PRZYJMUJEMY ICH TYLKO 
TYLE, ILE PRZEPISAŁ LE-
KARZ, A EWENTUALNE PO-
ZOSTAŁOŚCI ODNOSIMY DO 
APTEKI I WYRZUCAMY DO 
SPECJALNEGO POJEMNIKA 
NA PRZETERMINOWANE 
LEKI.
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W Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Głogo-
wie trwają ostatnie przygo-
towania do rozpoczęcia zajęć 
w nowym roku akademickim.  
1 października w ławach zno-
wu zasiądą studenci. 

Już po zakończeniu pierwszego 
naboru wiadomo było, że uczelnia 
uruchomi wszystkie kierunki studiów 
licencjackich, inżynierskich oraz stu-
dia magisterskie. Ostateczna liczba 
przyjętych w tym roku studentów zna-
na będzie jednak dopiero z końcem 
września. Trwa bowiem drugi nabór 
kandydatów. 

Osoby, które chcą się kształcić, 
wybierając głogowską PWSZ mogą 
wiele zyskać. Uczelnia prowadzi stu-
dia na kierunkach w różnych obsza-
rach naukowych: studia licencjackie 
prowadzone są na nowych mediach, fi-
nansach i rachunkowości, pedagogice  
i pielęgniarstwie, dyplom inżyniera 
można zdobyć na kierunkach auto-
matyka i robotyka oraz metalurgia,  
a dyplom magistra na pedagogice. 

Studenci wszystkich kierunków 
mogą korzystać z wielu programów 

realizowanych przez uczelnię, m.in. 
z programu płatnych praktyk (student 
otrzymuje wysokie stypendium w 
czasie odbywania kilkumiesięcznych 
praktyk), programu Erasmus+ (np. 
wyjazdy do zagranicznych uczelni 
partnerskich, praktyki w krajach UE) 
i wielu innych. Uczelnia oferuje tak-
że atrakcyjne stypendia naukowe oraz 
specjalne, wysokie stypendia dla stu-
dentów pielęgniarstwa. 

Studiowanie w Głogowie ma wiele 
plusów, a wysoka ocena pracodawców 
regionu oraz absolwentów uczelni dają 
gwarancję, że lata studiów w PWSZ  
w Głogowie są czasem dobrze wyko-
rzystanym. Uczelnia dba o jak najwyż-
szy poziom zarówno kształcenia jak  
i bazy. Trwające jeszcze dla stu-
dentów wakacje wykorzystuje na 
przygotowania do nowego roku aka-
demickiego. Dopinane są sprawy 
organizacyjne, wiele dzieje się też  
w zakresie modernizacji bazy dydak-
tycznej.

- W ostatnich miesiącach dużo 
środków i pracy włożyliśmy w two-
rzenie i wyposażenie nowych pra-
cowni, z których już od października 
będą korzystać studenci automatyki  

i robotyki, pedagogiki czy nowych 
mediów. Niektóre pracownie,  na 
przykład komputerowe, z których 
korzystają studenci wszystkich kie-
runków, unowocześniliśmy. Wpro-
wadzamy też na wszystkich kierun-
kach zajęcia z użyciem drona. Jestem 

przekonana, że nasze inwestycje  
w tym zakresie dobrze służyć będą za-
równo studentom jak i wykładowcom 
– mówi Rektor PWSZ w Głogowie  
dr Katarzyna Rusak.

1 października coraz bliżej. Jeśli 
jeszcze nie złożyliście dokumentów 
rekrutacyjnych – to już ostatnie dni, 
aby to zrobić. 

Gotowi na nowy rok

• • •

Studiowanie w Głogowie ma 
wiele plusów, a wysoka ocena 

pracodawców regionu oraz 
absolwentów uczelni dają 
gwarancję, że lata studiów  

w PWSZ w Głogowie są czasem 
dobrze wykorzystanym.  

Uczelnia dba o jak najwyższy 
poziom zarówno kształcenia  

jak  i bazy.  
• • •
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