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Od miesięcy wdrażamy w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Nadod-
rze” w Głogowie nowy zinte-
growany system komputerowy, 
który docelowo będzie obsłu-
giwał cały zakres działalno-
ści spółdzielni. Umożliwi też 
mieszkańcom dostęp do wielu 
informacji, w tym o  opłatach 
za własne mieszkanie, wynaj-
mowany lokal czy zużytą wodę,  
a także o planach remontowych, 
zebraniach i innych wydarze-
niach. Niestety obecna sytuacja 
znacznie wydłużyła okres wdro-
żenia, ponieważ uniemożliwiła 
firmie wdrożeniowej na prace  
w naszych biurach i szkolenie 
pracowników. Mimo to wy-
konujemy pierwszy krok, by 
usprawnić nasze działanie. 

Od czerwca mieszkańcy mogą 
otrzymywać rozliczenie za zużycie 
wody i odprowadzenie ścieków na 

wskazany adres poczty elektronicz-
nej. Żeby tak się stało, należy wypeł-
nić formularz znajdujący się na stro-
nie internetowej www.smnadodrze.
pl. Trzeba w nim wpisać dane:

• Imię i nazwisko płatnika.
• Adres mieszkania, dla którego 

rozliczenie ma być przygotowane.
• Adres mailowy, na które gotowe 

rozliczenie zostanie wysłane.
• Numer punktu poboru, który 

znajduje się między innymi na wcze-
śniejszych rozliczeniach.

TAKA FORMA ROZLICZENIA MA 
KILKA KORZYŚCI. NAJWAŻNIEJ-
SZE, ŻE LOKATORZY SZYBCIEJ 
OTRZYMAJĄ COMIESIĘCZNE ROZ-
LICZENIE I ŁATWIEJ BĘDZIE IM 
ARCHIWIZOWAĆ TE DOKUMEN-
TY. MNIEJ DRUKOWANYCH ROZLI-
CZEŃ I KOPERT, W KTÓRE MUSIMY 
JE WŁOŻYĆ, TO TEŻ CZYSTSZE ŚRO-
DOWISKO. 

Należy pamiętać, że wysłanie 
zgłoszenia nie jest jednoznaczne  
z otrzymaniem rozliczenia w formie 
elektronicznej już od kolejnego mie-
siąca. Przysłane dane muszą zostać 
sprawdzone i wprowadzone do syste-
mu przed uruchomieniem rozliczenia 
za dany miesiąc. 

To rozwiązanie to wstęp do tego, 
co chcemy osiągnąć w najbliższych 
latach. Jeśli tylko będzie taka wola 
lokatorów, wszystkie rozliczenia 
będą dostępne w wersji elektronicz-
nej. Każdy będzie też mógł na bieżą-
co monitorować saldo swoich opłat  
i otrzymywać komunikaty i zawiado-
mienia w formie elektronicznej.

Na stronie internetowej www.
smnadodrze.pl znajdują się też druki 
i wnioski do pobrania. Dzięki temu 
mieszkańcy mogą załatwić wiele 
spraw wyłącznie drogą mailową i te-
lefoniczną, bez konieczności odwie-
dzania Administracji Osiedlowej czy 
biura Zarządu Spółdzielni. 

Rozliczenie za wodę możesz 
otrzymać mailem
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W drugiej połowie maja za-
kończyliśmy kolejny sezon 
grzewczy. I  choć zima była 
dość łagodna, to sam sezon 
był jednym z najdłuższych  
w ostatnich latach. Trwał 
blisko 240 dni. Na początku 
czerwca ruszył odczyt po-
dzielników kosztów ciepła  
w tych budynkach, które zo-
stały wyposażone w te urzą-
dzenia.

Odczytów dokonują pracowni-
cy Przedsiębiorstwa Usług Inwesty-
cyjnych i Projektowych „Inwestor”  
w Głogowie. Zgodnie z wcześniej 
przyjętym planem, realizują też wy-
mianę głowic termostatycznych  
w zasobach Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Nadodrze” w Głogowie. Ogło-
szenia z podanym terminem tych prac 
są wywieszane wcześniej na klatkach 
schodowych.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRO-
SIMY MIESZKAŃCÓW O ZACHO-
WANIE PODSTAWOWYCH WARUN-
KÓW BEZPIECZEŃSTWA PRZY WY-
KONYWANIU CZYNNOŚCI TECH-
NICZNYCH POPRZEZ:

• PRZEWIETRZENIE MIESZKANIA 
PRZED WIZYTĄ PRACOWNIKA OD-
CZYTUJĄCEGO (WYMIENIAJĄCE-
GO GŁOWICE),

• POSIADANIE WŁASNEGO DŁUGO-
PISU W CELU PODPISANIA PROTO-
KOŁU,

• ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO 
DYSTANSU OD PRACOWNIKÓW 
ODCZYTUJĄCYCH (WYMIENIAJĄ-
CYCH GŁOWICE).

PRACOWNICY WYKONUJĄCY OD-
CZYTY (WYMIANĘ GŁOWIC) SĄ 
BEZWZGLĘDNIE ZABEZPIECZENI 
W ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 
– MASECZKI, RĘKAWICE, PŁYN DE-
ZYNFEKUJĄCY.

Zgodnie z funkcjonującymi  
w Spółdzielni terminami, mieszkań-
cy otrzymają indywidualne rozlicze-
nia za miniony sezon grzewczy do 
końca września. Lokatorzy budyn-
ków docieplonych w ramach progra-
mu unijnego otrzymają w tym roku 
do porównania rozliczenie w dwóch 
wariantach – dotychczasowym i na 
podstawie odczytów z podzielników. 
W późniejszym terminie zdecydują, 
który wariant będzie obowiązującym 
w kolejnym sezonie.

A jaki był miniony sezon grzew-
czy? Na pewno był najdłuższym na 
przestrzeni ostatnich lat. Na szczęście 
zima była łagodna, więc zużycie ciepła 
było porównywalne, a nawet odrobinę 
mniejsze niż rok temu. Niestety mie-
liśmy też aż cztery podwyżki ciepła 
w tym okresie – po dwie wprowadzili 
WPEC za przesył ciepła i Energety-
ka za samo ciepło. W związku z tym  
w niektórych nieruchomościach nale-
ży liczyć się z dopłatami, bowiem za-
liczki na poczet centralnego ogrzewa-
nia były tak kalkulowane, by pokryć 
koszty sezonu, ale nie uwzględniały 
wprowadzonych niezależnych od nas 
tak wysokich podwyżek. Z tego też 
powodu zaliczki od przyszłego sezo-
nu w wielu budynkach będą musiały 
być zwiększone. 

Waldemar Figura
Kierownik działu Eksploatacji

Sezon łagodny, ale długi 
i niestety droższy



5

MAGAZYN LOKATORA  •  czerwiec 2020 / wydanie 53

Czasami życie sprawia niemiłe 
niespodzianki i pozbawia nas 
części dochodu lub z  zaskocze-
nia zmusza do dużych wydat-
ków. By jakoś uratować domo-
wy budżet, przestajemy uiszczać 
opłaty za mieszkanie. Przecież 
nikt nas na bruk nie wyrzuci 
za dług w wysokości kilkuset 
złotych. Warto jednak pamię-
tać, by takie zaległości w miarę 
szybko regulować, bo z biegiem 
czasu dług będą dodatkowo po-
większać odsetki. Może się więc 
okazać, że po kilku miesiącach 
zadłużenie przekracza nasze 
możliwości finansowe. Najważ-
niejsze wtedy, to nie unikanie 
kontaktu ze Spółdzielnią, ale 
wspólne wypracowanie drogi 
wychodzenia z długu.

Ponoszenie kosztów utrzymania, 
eksploatacji i remontów jest jednym 
z obowiązków użytkowników loka-
li mieszkalnych. Dokonują tego po-
przez comiesięczne opłaty, potocznie 
nazywane czynszem. Jednak jeśli 
użytkownicy nie wywiązują się z tego 
obowiązku, Spółdzielnia musi uru-
chomić procedury windykacyjne. 

Pierwszym krokiem, jaki wykonu-
je Spółdzielnia, jest zawiadomienie  
o wysokości zadłużenia i wezwa-
nie do zapłaty. W piśmie podana jest 
kwota do zapłaty oraz termin, w jakim 
należy dług uregulować. Jeżeli spłata 
całości zobowiązań w danym terminie 

jest dla lokatora niemożliwa, może on 
podpisać ze Spółdzielnią ugodę. W ta-
kim dokumencie dłużnik uznaje swój 
dług i zobowiązuje się do jego spła-
ty w określonym terminie. Możliwe 
jest więc rozłożenie zaległości na raty  
i systematyczna spłata w kolejnych 
miesiącach. 

JEŻELI UŻYTKOWNIK MIESZ-
KANIA NIE REAGUJE NA WE-
ZWANIA SPÓŁDZIELNI DO ZA-
PŁATY LUB NIE REALIZUJE 
ZAPISÓW ZAWARTEJ UGODY, 
A TAKŻE UNIKA KONTAKTU  
Z DZIAŁEM OPŁAT CZY DZIA-
ŁEM WINDYKACJI, A JEGO 
DŁUG PRZEKRACZA TYSIĄC 
ZŁOTYCH, SPÓŁDZIELNIA KIE-
RUJE SPRAWĘ DO SĄDU. CELEM 
TAKIEGO KROKU JEST UZY-
SKANIE ORZECZENIA, KTÓRE 
JEST PODSTAWĄ DO DALSZEGO 
UBIEGANIA SIĘ O ZWROT DŁU-
GU. GDY ORZECZENIE SĄDU 
OTRZYMA KLAUZULĘ WYKO-
NALNOŚCI, MOŻLIWE JEST ZŁO-
ŻENIE DO KOMORNIKA WNIO-
SKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI. 

To, jak przebiega droga windyka-
cji w poszczególnych przypadkach, 
uzależnione jest od wielu czynników. 
Każdy przypadek analizowany jest 
przez pracowników Spółdzielni indy-
widualnie. Ważne jest to, czy dłużnik 
wykazuje chęć spłaty, realizuje zapisy 
ugody, jaka jest jego sytuacja życiowa. 
W wielu przypadkach Spółdzielnia 
współpracuje w tym zakresie z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

oraz Zespołem Radców Prawnych, by 
droga do wyjścia z zadłużenia była 
dla lokatora jak najmniej bolesna. 

Na koniec 2019 roku zadłużenie 
lokatorów z tytułu opłat za mieszka-
nie oraz wodę wyniosło ponad 3,7 
mln zł. W poprzednim roku wysłali-
śmy 7241 zawiadomień o zadłużeniu. 
Na wniosek dłużników zostały zawar-
te z Zarządem Spółdzielni 294 ugody. 
Niestety wobec tych osób, które nie 
wykazały woli spłaty zadłużenia skie-
rowaliśmy do sądu 391 pozwów, a do 
postępowania egzekucyjnego zostało 
skierowanych 319 tytułów wykonaw-
czych.

Na mocy Ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o dodatkach mieszkanio-
wych użytkownicy lokali mieszkal-
nych, którzy spełniają warunki okre-
ślone w w/w ustawie  mogą ubiegać 
się o dodatek mieszkaniowy. W roku 
2019 z tytułu przyznanych dodatków 
mieszkaniowych wpłynęły dla miesz-
kańców naszych zasobów środki fi-
nansowe w wysokości  592.284,05 zł.

Spółdzielnia w celu obniżenia 
skutków niewywiązywania się przez 
użytkowników lokali z podstawo-
wego obowiązku, jakim jest  pono-
szenie kosztów utrzymania zajmo-
wanych lokali, zgodnie z przepisem 
stypizowanym w art. 4 ustawy z dnia 
15.12.2000r. o spółdzielniach miesz-
kaniowych, wdrożyła wszelkie do-
stępne i zgodne z prawem  procedury 
windykacyjne.

Kamil Szałagan
Kierownik Działu Windykacji

Zalegasz z opłatami? 
Wspólnie znajdziemy rozwiązanie problemu
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Od marca wiele rzeczy  
w naszym życiu uległo 
zmianie. W domu, pracy, 
na spacerze, czy zakupach 
zachowujemy się inaczej, 
niż jeszcze kilka miesięcy 
temu. Także wiele procedur 
w Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Nadodrze” w Głogo-
wie zostało zmienionych,  
w tym przede wszystkim te, 
które wymagają wejścia do 
mieszkań. 

Cykliczne kontrole gazowe i elek-
tryczne, które do tej pory były prowa-
dzone także w mieszkaniach, zostały 
ograniczone do niezbędnego mini-
mum. Większość przeglądów odby-
wa się wyłącznie w części wspólnej 
– piwnicy, klatce schodowej. Dzięki 
temu z jednej strony nie narażamy 
pracowników i mieszkańców na nie-
potrzebny kontakt, z drugiej – wyniki 
takich kontroli gwarantują w znacznej 
mierze bezpieczeństwo lokatorom. 

Inaczej kwestia wygląda w przy-
padkach nagłych awarii i usterek  
w mieszkaniu, do usunięcia których 
niezbędna jest pomoc pracowników 
technicznych spółdzielni. Już w mo-
mencie zgłaszania takiej awarii może-
my zostać wypytani przez pracownika 
spółdzielni o to, czy ktoś z domow-
ników nie choruje lub nie przebywa 
na kwarantannie. Informacje te służą 
tylko i wyłącznie zapewnieniu pra-
cownikom i innym lokatorom danego 
budynku bezpieczeństwa. 

Podczas zgłaszania 
awarii możemy też 
zostać poproszeni 
o przewietrzenie 
mieszkania przed 

przybyciem 
konserwatorów,  

a także zdezynfekowanie 
klamek w drzwiach 

wejściowych do 
mieszkania i do 

pomieszczenia, w którym 
doszło do awarii.

Konserwatorzy i pracownicy Po-
gotowia Awaryjnego podejmujący 
interwencję w mieszkaniu są zawsze 
wyposażeni w rękawice ochronne, 
maseczkę na twarzy i środek do de-
zynfekcji rąk. Jeśli wchodzą do miesz-
kań z kwarantanną dodatkowo mają 
kombinezony, gogle lub przyłbice. 

Najważniejsze dla obu stron jest to, 
by pracownik spółdzielni przebywał 
w mieszkaniu jak najkrócej. Dlatego 
prosimy, by umożliwić pełny dostęp 
do miejsca, gdzie doszło do awarii. 
Jeśli to możliwe, warto sprzątnąć lub 
przesunąć przedmioty, które mogłyby 
utrudniać wykonanie naprawy. 

Jeśli tylko pozwala na to pogoda, 
prosimy o wietrzenie mieszkania rów-
nież w trakcie wizyty konserwatorów, 
a także zachowanie dystansu mini-
mum 2m od pracowników, którzy wy-
konują prace.

Stosując się do tych wszystkich za-
leceń, otrzymamy pomoc przy usuwa-
niu awarii, a jednocześnie zapewnimy 
sobie wzajemnie bezpieczeństwo.

Łukasz Kacprzak
specjalista ds. BHP i PPOŻ

Jak wyglądają obecnie kontrole 
i naprawy w mieszkaniach?
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W tym roku upływa trzyletni okres 
kadencji Rady Nadzorczej. W związ-
ku z tym zgodnie z Zasadami wy-
borów członków Rady Nadzorczej  
w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nadodrze” w Głogowie Walne Zgro-
madzenie Członków winno dokonać 
wyboru nowego składu Rady Nad-
zorczej. Proces wyborów odbywa się  
w trzech etapach :

1. Zgłaszanie kandydatów na 
członków Rady Nadzorczej. Oso-
by, które chcą zostać kandydatem 
winni uzyskać poparcie co najmniej 
pięćdziesięciu członków swojego 
osiedla.

2. Wyłonienie po trzech kandy-
datów do Rady Nadzorczej z da-
nego okręgu wyborczego podczas 
Walnego Zgromadzenia, które win-
no się odbyć w częściach.

3. Wybory podczas jednego 
Walnego Zgromadzenia, które 
winno się odbyć do końca danego 
roku. Wówczas członkowie Spół-
dzielni wybierają spośród dwudzie-
stu czterech kandydatów szesnastu 
członków Rady Nadzorczej wg za-
sady, że na każdy okręg wyborczy 
przypadnie dwóch reprezentantów. 

Pierwszy etap został zrealizowany. 
Do Spółdzielni wpłynęły zgłoszenia 
osób kandydujących na członków 
Rady Nadzorczej. Zarząd po dokona-
niu analizy i sprawdzeniu pod wzglę-

dem formalno-prawnym zgłoszeń 
kandydatów sporządził w porządku 
alfabetycznym listy osób zgłasza-
nych do Rady Nadzorczej. Zgodnie 
z procedurą wyborczą następnym 
etapem powinno być wyłonienie po 
trzech kandydatów do Rady Nadzor-
czej. Planowano zwołanie Walnego 
Zgromadzenia w częściach. Jednak w 
związku z rozszerzeniem się pande-
mii koronawirusa COVID – 19 Rada 
Ministrów od dnia 20 marca 2020r. 
na podstawie ustawy z dnia 5. grud-
nia 2008r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi wprowadziła na terenie całego 
kraju stan epidemii, co uniemożliwi-
ło przeprowadzenie Walnego Zgro-
madzenia w częściach i tym samym 
wyłonienie kandydatów na członków 
Rady Nadzorczej. 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DRU-
GI ETAP PROCESU WYBORCZEGO 
ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA PÓŹ-
NIEJSZY MOŻLIWY DO REALIZA-
CJI TERMIN. 

 
W lipcu br. Zarząd postanowił zwołać 
Walne Zgromadzenie Członków Spół-
dzielni w całości bez procedowania 
wyborów kandydatów na członków 
Rady Nadzorczej. Walne Zgroma-
dzenie będzie miało głównie charak-
ter sprawozdawczy, a jego celem 
jest spełnienie wymogów zamknięcia 
roku obrotowego, który minął.

W roku 2020r. kończy się nie tyl-
ko kadencja Rady Nadzorczej, ale 
również poszczególnych Rad Osie-
dli. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni 
Rada Osiedla składa się z członków 
wybranych przez Zebrania Wyod-
rębnionych Nieruchomości spośród 
członków spółdzielni zamieszkałych 
w danej nieruchomości zgodnie z za-
sadą, że każda nieruchomość wybiera 
jednego członka Rady Osiedla. Ka-
dencja Rady Osiedla trwa 4 lata i roz-
poczyna się w pierwszym dniu po od-
bytych Zebraniach Wyodrębnionych 
Nieruchomości danego Osiedla, na 
których ustępująca Rada Osiedla skła-
da sprawozdanie ze swej działalności. 
Sprawozdanie to przedstawia członek 
Rady Osiedla – przedstawiciel danej 
nieruchomości. Z tym dniem kończy 
się jednocześnie kadencja ustępują-
cej Rady. Nowe składy Rad Osiedli 
wybierane były zazwyczaj na wio-
sennych zebraniach wyodrębnionych 
nieruchomości jednak i tu, również 
ze względu na sytuację epidemiolo-
giczną, nie zostały one zwołane i tym 
samym nie dokonano wyboru nowych 
Rad Osiedli. Wybory zostały prze-
sunięte podobnie jak w przypad-
ku Rady Nadzorczej na późniejszy 
możliwy do realizacji termin.

Sylwia Grodecka 
zastępca kierownika Działu 
Organizacyjno-Prawnego.

Wybory do Rad 
w późniejszym terminie
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Więcej informacji pod numerem telefonu: Więcej informacji pod numerem telefonu: 
76 838-43-48 lub 502-97-54876 838-43-48 lub 502-97-548

ZAPRASZAMY, POLECAMY, PROMUJEMY!
ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY NAJMU LOKALI SM NADODRZE

Misja naszego przedszkola to wspoma-
ganie intelektualnego, emocjonalno – 
społecznego i fizycznego rozwoju dziec-
ka!

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci w wieku 
2,5 – 6  do zapisów swoich pociech do przedszkola Ja-
rzębinki przy ulicy Jagiellońskiej 25 na rok szkolny 
2020/2021.

Nowe Przedszkole za 1zł!

Oferujemy:
-opiekę w godzinach 5:30 – 18:30
-szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i specjalistyczne 

zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami 
i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

-współpracujemy z Centrum Edukacji Wiosna oraz  
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Wiosna w Lu-
binie.

JARZĘBINKI 
          ZAPRASZAJĄ

Zapewniamy:
-ciepłą i rodzinną atmosferę oraz troskliwą opiekę
-uśmiech każdego dnia
-wiele interesujących i kreatywnych zabaw, czyli naukę 

przez zabawę
-bogaty kalendarz imprez przedszkolnych
-atrakcyjne, twórcze i kreatywne metody pracy
-wycieczki, wyjazdy do kina i teatru
-udział w konkursach, wystawach i przeglądach arty-

stycznych, zajęciach teatralnych dla najmłodszych
-smaczne i urozmaicone posiłki, uwzględniające indy-

widualną dietę każdego dziecka, przygotowywane w na-
szej kuchni

Rodzicom oferujemy:
-rzetelne informacje na temat ich dziecka
-fachową pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, lo-

gopeda w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dy-
daktycznych

-możliwość udziału w uroczystościach przedszkolnych
-bieżące informacje na tablicach w kąciku dla rodziców 

oraz stronie internetowej i facebook.
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W budynkach wysokich nale-
żących do Spółdzielni Mieszka-
niowej „Nadodrze” w Głogowie 
znajduje się ponad sto wind. 
Najwięcej z nich ułatwia życie 
mieszkańcom osiedli Śródmie-
ście, Chrobry i Kopernik A. 

Wszystkie windy przechodzą re-
gularne kontrole i badania, do któ-
rych obligują przepisy prawne. Urząd 
Dozoru Technicznego (UDT), jako 
organ sprawujący nadzór nad dźwi-
gami znajdującymi się w budynkach 
wysokich, odpowiedzialny jest za 
przeprowadzanie corocznych badań 
okresowych oraz za egzekwowanie na 
użytkownikach przestrzegania norm  
i przepisów obowiązujących dla danej 

grupy urządzeń transportu bliskiego 
(UTB).

Od tego roku zaczęło obowiązy-
wać rozporządzenie Ministra Przed-
siębiorczości i Technologii z dnia 30 
października 2018r. w sprawie warun-
ków technicznych dozoru technicz-
nego w zakresie eksploatacji, napraw 
i modernizacji urządzeń transportu 
bliskiego. Nakłada ono na zarządcę 
nowy obowiązek – określenie resursu 
windy. Przytoczony w rozporządze-
niu resurs to w prostym tłumaczeniu 
określenie parametrów granicznych 
użytkowania poszczególnych podze-
społów dźwigu w założonym okresie 
eksploatacji z uwzględnieniem rze-
czywistych warunków użytkowania. 
Określenie resursu w założeniu usta-
wodawcy ma pozwolić eksploatują-

cemu na planowanie swoich działań 
remontowych oraz zaplanować wy-
datki związane m.in. z wymianą bądź 
naprawą wyeksploatowanych podze-
społów dźwigu. 

OKREŚLENIA RESURSU 
DOKONYWAĆ BĘDĄ ZE-
WNĘTRZNE PODMIOTY, 
KTÓRE MAJĄ DO TEGO OD-
POWIEDNIE UPRAWNIENIA. 
TO NIESTETY SPRAWI, ŻE 
WZROSNĄ KOSZTY ZWIĄZA-
NE Z EKSPLOATACJĄ DŹWI-
GÓW. 

Co ważne, od kilku lat w naszych 
zasobach prowadzimy systemową 
wymianę dźwigów osobowo-towa-
rowych wraz z likwidacją przedziału 
meblowego i zwiększeniem udźwigu 
z 500 kg na 1000 kg. Nowa winda 
to nie tylko większe bezpieczeństwo 
mieszkańców i mniejsza awaryjność 
urządzeń. To także poprawa estetyki 
i komfortu korzystania. Zwiększenie 
udźwigu sprawia, że z windy może 
korzystać do 13 osób. Zdecydowa-
nie łatwiej też przetransportować na 
wyższe kondygnacje meble, wózki 
dziecięce czy inwalidzkie. Również 
pracownicy pogotowia ratunkowego 
nie powinni mieć problemu z umiesz-
czeniem w kabinie noszy z pacjen-
tem. Nowy dźwig jest do tego bardziej 
energooszczędny. Oczywiście działa-
nia takie prowadzimy w tych budyn-
kach, w których szyby windowe są do 
tego przystosowane.

Poza dużymi inwestycjami, pro-
wadzone są też mniejsze prace na-
prawcze i konserwacyjne, by wszyst-
kie windy w naszych budynkach były 
bezpieczne, spełniały wymagane nor-
my oraz miały jak najmniej awarii  
i przestojów.

Leszek Chmiel, 
Kierownik Wydziału 
Usług Dźwigowych i Elektrycznych

Utrzymanie dźwigów 
w budynkach wysokich
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ABC segregacji
B I O O D P A D Y

Czym są bioodpady?
Wiele wątpliwości budzi segrega-

cja bioodpadów. Nie wszyscy wiedzą, 
które odpady zaliczamy do bioodpa-
dów, jakie odpady można wrzucać,  
a jakich nie można wrzucać do brą-
zowych pojemników przeznaczonych 
dla tej frakcji.

Bioodpady pochodzą z ogro-
dów i parków, ale są to również 
odpady kuchenne, powstające  
w naszych gospodarstwach domo-
wych. Jednym słowem bioodpady to 
te odpady, które ulegają biodegrada-
cji, czyli ulegające naturalnemu roz-
kładowi.

Jak segregować bioodpady?
Do brązowego pojemnika powin-

ny trafiać tylko odpadki organiczne. 
W założeniu mają one zostać przero-
bione na kompost. Kompostowanie 
jest naturalnym procesem przywraca-
nia materii organicznej naszemu śro-
dowisku. 

Aby bioodpady z gospodarstwa 
domowego nadawały się do dalszego 
przetworzenia, mieszkańcy nie powin-
ni ich wyrzucać w torbach foliowych 
czy workach biodegradowalnych, tyl-
ko w torebkach kompostowalnych! 
Takie torebki przekompostują się ra-
zem z odpadkami. Natomiast biode-
gradowalne torby zachowają się jak 
zwykłe torebki foliowe i w żadnym 
wypadku nie powinny trafić do bio-
odpadów. O kompostowalności two-
rzywa, z którego wytworzona została 
torebka kompostowalna, świadczy 
odpowiedni certyfikat – znak roślinki 
na torebce: 

Bioodpady można również wyrzu-
cać w papierowych torebkach. Odpo-
wiednia będzie papierowa torebka np. 
po pieczywie, a nawet własnoręcznie 
wykonany worek z papieru pakowe-
go lub zwykłej gazety. Jeżeli nasze 
bioodpady gromadzone są w zwykłej 
reklamówce, to należy wrzucić je do 
brązowego pojemnika, opróżniając 
z reklamówki, a ta reklamówka po-
winna trafić do pojemnika na odpa-
dy zmieszane. Jeżeli do pojemnika 
na bioodpady wyrzucimy bioodpady 
w zwykłej jednorazowej reklamów-

ce, nastąpi w niej proces gnilny, co  
w rezultacie doprowadzi do zanie-
czyszczenie pojemnika i powstania 
nieprzyjemnego odoru.

A, WŁAŚNIE! BIOOD-
PADÓW NAJLEPIEJ NIE 
WYRZUCAĆ SOLO, TYL-
KO W OPAKOWANIU. 
EKSPERCI ZAJMUJĄCY 
SIĘ GOSPODARKĄ KO-
MUNALNĄ ZALECAJĄ, 
BY BYŁY ONE ZAPAKO-
WANE, GDYŻ INACZEJ 
MARNUJE SIĘ SPORO 
WODY NA MYCIE BRĄ-
ZOWYCH POJEMNIKÓW. 

Dlatego pamiętajmy - bioodpady 
z gospodarstwa domowego wrzu-
camy do brązowego pojemnika tyl-
ko w torebkach kompostowalnych, 
zwykłych torbach papierowych,  
a w ostateczności luzem.

Dlaczego warto 
segregować bioodpady?
Z dobrych jakościowo bioodpa-

dów może powstać paliwo uzyskane 
w procesie odzysku odpadów posia-
dających wartość opałową, stosowane 
w przemyśle cementowym (w piecach 
cementowych) jako zamiennik węgla 
kamiennego i mazutu oraz może zo-
stać stworzony doskonały kompost, 
który w naturalny sposób będzie 

BIOODPADY
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

odpadki warzywne i owocowe  

(w tym obierki, skórki itp.)

resztki jedzenia

liście, kwiaty, skoszoną trawę

gałęzie drzew i krzewów

trociny i korę drzew

niezaimpregnowane drewno

kości zwierząt i ości ryb

oleju jadalnego

odchodów zwierząt

ziemi i kamieni

popiołu z węgla kamiennego

leków

drewna impregnowanego

płyt wiórowych i pilśniowych MDF

innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych)
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wzbogacał ziemię o niezbędne skład-
niki do uprawy roślin. W konsekwencji  
w sklepach znajdziemy zdrowsze 
owoce i warzywa.

Kompost użyźnia glebę i stanowi 
doskonały przyspieszacz wzrostu ro-
ślin. Z uwagi na jego stymulującą i 
zasilającą rolę bywa nazywany przez 
ogrodników „czarnym złotem” albo 
„sercem ogrodu”. Tworzone w na-
szych ogrodach kompostowniki z jed-
nej strony stwarzają możliwość po-

żytecznego i proekologicznego spo-
żytkowania organicznych odpadów,  
a z drugiej – dają szansę na bujny roz-
wój nowej roślinności.

Ciekawostki 
• W Polsce tylko 222 tysiące ton 

odpadów komunalnych jest komposto-
wanych co stanowi 2% wytwarzanych 
przez nas odpadów.  Dla porównania w 
Danii, Szwajcarii, Szwecji ilość kompo-
stowanych odpadów jest powyżej 60%.

• Odpady biodegradowalne to 
około 70% naszych śmieci. Jeśli 
trafią one do kompostownika, bę-
dziemy mogli posegregować nawet 
95% odpadów pozostałych po od-
dzieleniu resztek jedzenia. 

• Kompost jest źródłem natural-
nego, darmowego nawozu, który 
możemy wykorzystać do użyźnie-
nia gleby w ogrodzie czy w donicz-
kach.
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Zauważalna na słupkach 
termometrów zmiana kli-
matu związana z globalnym 
ociepleniem sprawia, że co-
raz trudniej nazwać strefę,  
w której leży Polska, za 
umiarkowaną. Dolny Śląsk 
do tego jest jednym za najcie-
plejszych regionów w  kraju.  
W takich okolicznościach 
coraz trudniej radzić sobie  
z upałem we własnym miesz-
kaniu. Jest jednak kilka roz-
wiązań, które choć w małym 
stopniu sprawią, że przeby-
wanie latem w czterech ścia-
nach będzie nieco bardziej 
komfortowe.

Słońce, na które tak z utęsknie-
niem czekamy przez całą zimę i nie-
zbyt ciepłą wiosnę, zaczyna nagle 
mocno doskwierać, a upał wdziera-
jący się z zewnątrz do mieszkań staje 
się nie do zniesienia. Problem doty-
czy zwłaszcza mieszkań usytuowa-
nych od południa, a także trudnych 
do wywietrzenia (w mieszkaniach bez 
okiem zlokalizowanych na przestrzał 
oraz na najwyższych kondygnacjach  
i poddaszach). W bezwietrzne dni 
przewietrzanie nie pomaga, a elek-
tryczne wiatraczki nie dają już rady  
i przynoszą wyłącznie chwilową ulgę. 
Nie mogą też pracować cały czas.

Rozwiązań tego problemu jest kil-
ka, a wyboru najskuteczniejszej me-
tody należy dokonać biorąc pod uwa-
gę nie tylko stopień nasłonecznienia  
w pomieszczeniach i samo położenie 
budynku i lokalu mieszkalnego. Waż-
nym jest także dostępność konkret-
nych rozwiązań i możliwość ich reali-
zacji w budynku wielorodzinnym. 

W budownictwie wielorodzinnym 
należy stosować takie rozwiązania, 
które w znaczący sposób nie zmienią 
wyglądu elewacji. Ważne jest także 
wykonanie prawidłowego monta-
żu, zapewniającego bezpieczeństwo 
użytkowania oraz szczelność elewa-
cji, brak mostków termicznych itp. 
Pamiętać należy, że w przypadku 
budynków wielorodzinnych każde 
urządzenie i instalacja umieszczana 
na zewnątrz budynku wymaga zgo-
dy Spółdzielni. Zgodę z wytycznymi 
montażowymi otrzymuje się w termi-
nie maksymalnie 14 dni od złożenia 
wniosku. Spółdzielnia często wymaga 
także przedstawienia podstawowych 
parametrów urządzenia (np. poziomu 
emisji hałasu), atestów i certyfikatów, 
dopuszczających do użytku w budow-
nictwie, podania graficznego usytu-
owania urządzenia na elewacji budyn-
ku, sposobu odprowadzenia skroplin 
z klimatyzacji itp. W obszarach obję-

tych ochroną konserwatora zabytków 
na lokalizację urządzenia na elewacji 
wymagana jest także jego zgoda. Do-
brze jest zatem, jeszcze przed dokona-
niem zakupu danego systemu poznać 
stanowisko Spółdzielni.  

Co zatem zastosować?
Jednym z nie mechanicznych roz-

wiązań zatrzymujących promienie 
słoneczne jest zamontowanie osłon 
okiennych, które stanowią skuteczną 
barierę przed nadmiernym nagrzewa-
niem wnętrz - rolet wewnętrznych lub 
zewnętrznych oraz markiz.

Grube zasłony odeszły już dawno 
lamusa. Ich miejsce zajęły zasłony  
z tkanin zaciemniających oraz rolety, 
np. rzymskie. Popularne rolety mate-
riałowe montowane od wewnątrz po-
magają co prawda ograniczyć dopływ 
intensywnego światła w słoneczne 
dni, ale niestety tylko w minimalnym 
stopniu zapobiegną wzrostowi tem-
peratury w pomieszczeniu, ponieważ 
same także się nagrzewają, emitując 
ciepło do wewnątrz mieszkania. 

MONTUJĄC ROLETY ZE-
WNĘTRZNE, ZATRZYMAMY 
CIEPŁO NA ZEWNĄTRZ. NIE-
STETY JEDNOCZEŚNIE ZACIEM-
NIMY POMIESZCZENIE, PONIE-
WAŻ WRAZ Z CIEPŁEM ZABLO-
KUJEMY RÓWNIEŻ DOSTĘP 
NATURALNEGO ŚWIATŁA.  ELI-
MINUJĄC TĄ UCIĄŻLIWOŚĆ, 
MOŻNA JE ZASUNĄĆ TYLKO 
DO POŁOWY LUB ZAMYKAĆ 
NIE DO KOŃCA, ZOSTAWIAJĄC 
SZCZELINY MIĘDZY POSZCZE-
GÓLNYMI LAMELAMI I  PRZE-
PUSZCZAJĄC CZĘŚĆ ŚWIATŁA 
DO ŚRODKA. 

Warto także zauważyć, że ze-
wnętrzne rolety okienne przydadzą 
się właściwie przez cały rok, bowiem 
w lecie chronią wnętrza przed nad-
miernym nagrzewaniem, a w czasie 

Zasłony, rolety a może klimatyzatory?
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chłodnych dni zapobiegają stratom 
ciepła, poprawiając współczynnik 
przenikania ciepła okna aż do 16%. 

Dobrym rozwiązaniem są markizy 
zewnętrzne, które skutecznie zatrzy-
mają upał za oknem, a jednocześnie 
zapewnią mieszkańcom dopływ natu-
ralnego światła. Do wyboru są mate-
riały o różnym stopniu prześwitu (0-
10%).

Warto też wietrzyć mieszkania 
wcześnie rano, kiedy temperatura po-
wietrza jest jeszcze stosunkowo niska 
lub późnym wieczorem i w nocy. Za 
dnia zostawiajmy uchylone okna tyl-
ko od strony zacienionej. 

A może klimatyzacja?
Możliwości w zakresie wyboru 

systemu chłodzenia (klimatyzacji) 
jest sporo. Można skorzystać z prze-
nośnego klimatyzatora, który nie 
wymaga montażu oraz zgody admi-
nistratora budynku. Takie rozwiąza-

Zasłony, rolety a może klimatyzatory?Zasłony, rolety a może klimatyzatory?

nie ma jednak sporo wad: zazwyczaj 
problem sprawia wypuszczenie prze-
wodu odprowadzającego ciepło na ze-
wnątrz, zasięg chłodzenia jest ograni-
czony, często niewystarczający nawet 
w przypadku najmniejszych miesz-
kań. Dokuczliwy jest także hałas pra-
cy urządzenia.

Rozwiązaniem pracującym ciszej, 
wydajniejszym, ale i znacznie droż-
szym (dochodzi koszt montażu), są 
urządzenia typu split, które składają 
się z jednostki chłodzącej wewnątrz 
mieszkania i jednostki zewnętrznej, 
odprowadzającej ciepłe powietrze, in-
stalowanej poza mieszkaniem (często 
na balkonie lub elewacji budynku). 
Taka instalacja obsługuje zazwyczaj 
tylko jedno, najbardziej nasłonecznio-
ne i najczęściej użytkowane pomiesz-
czenie.

Jeszcze innym rodzajem klimaty-
zacji jest multisplit – system, w któ-
rym kilka jednostek wewnętrznych 

współpracuje z jednostką zewnętrz-
ną. Używa się go do równoczesnego 
chłodzenia kilku pomieszczeń. Nie-
stety, chłodząc pomieszczenia za po-
mocą klimatyzacji dochodzą koszty 
energii elektrycznej. Dobrym zatem 
rozwiązaniem jest jednoczesny mon-
taż klimatyzacji i osłon okiennych: 
rolet, markizy, zasłony zaciemniające. 
Można wtedy ograniczyć działanie 
klimatyzacji, ograniczając zużycie 
prądu i uciążliwość pracy jednostki 
zewnętrznej.

Szymon Kosmatka
zastępca kierownika Działu 
Technicznego

WARTO TEŻ WIETRZYĆ MIESZ-
KANIA WCZEŚNIE RANO, KIEDY 
TEMPERATURA POWIETRZA JEST 
JESZCZE STOSUNKOWO NISKA LUB 
PÓŹNYM WIECZOREM I W NOCY. 
ZA DNIA ZOSTAWIAJMY UCHYLO-
NE OKNA TYLKO OD STRONY ZA-
CIENIONEJ. 
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Globalna susza wywołana 
zmianami klimatycznymi 
zmusza nas do refl eksji, co 
możemy zmienić i jakie pod-
jąć działania o charakterze 
proekologicznym, aby skutki 
tych zmian były dla nas mniej 
dotkliwe. 

Jednym z pomysłów jest to, aby 
rzadziej wykaszać trawniki, ponieważ 
chronią glebę przed wysuszeniem, 
zwłaszcza podczas letnich upałów. 
Jako bujna ruń może korzystnie wpły-
nąć na retencję wód opadowych oraz 
efektywniej eliminować tzw. miejskie 

wyspy ciepła. Uwagi są słuszne, a po-
mysły zasługują na uwzględnienie, ale 
niektórzy chcą bardziej radykalnych 
zmian – zarzucić pierwsze koszenie... 
bo trawników nie należy wykaszać 
w ogóle! Dlatego poniżej, w kilku 
punktach, wyjaśniamy, dlaczego kosi-
my i dlaczego pierwsze koszenie jest 
takie ważne. 

1. Generalnie regularne koszenie 
poprawia kondycję i wygląd trawni-
ków. Pierwsze koszenie odbywa się w 
okresie największego przyrostu traw, 
w tym największej ich aktywności 
korzeniowej. Koszenie pozytywnie 
wpływa na zagęszczanie się trawni-
ków, powoduje ich lepsze rozkrzewia-
nie i ukorzenianie się w głąb profi lu 
glebowego. Dzięki temu tworzy się 
korzystny mikroklimat runa, które le-
piej znosi okresy suszy. 

2. Dzięki pierwszemu koszeniu 
ograniczamy ekspansję wielu gatun-
ków pospolicie występujących chwa-
stów, takich jak m.in. mniszek lekar-
ski. O ile kwiaty tego gatunku zdobią 
i rozweselają wiosenny trawnik, t o już 
łany wyciągniętych puchowych kwia-
tostanów mniszka (tzw. dmuchaw-
ców) nie każdemu się już podobają, 
a roznoszące się w powietrzu pyłki tej 
rośliny dokuczają alergikom. 

3. Trawniki wymagają odnowy po 
okresie zimowym. Pierwsze koszenie 
pozwala utrzymać je w dobrym stanie 
fi tosanitarnym, zapobiega chorobom.  

4. Pierwsze koszenie wspomaga 
pozimowe oczyszczanie trawników. 
Dzięki temu zabiegowi pozostało-
ści zbutwiałych liści drzew i innych 
zanieczyszczeń są usuwane wraz 
z pierwszym pokosem. 

5. Osiedlowe trawniki na terenie 
Spółdzielni przeważnie wykaszane 
są 4-5 razy w roku, czyli nie za czę-

sto. Można śmiało powiedzieć, że 
pod względem krotności wykaszania 
wpisujemy się w działania proekolo-
gicznie. 

Pierwsze koszenie trawników jest 
kluczowe. Zwykle przypada na prze-
łom kwietnia i maja. Termin ten wy-
znacza wzmożona dynamika wzrostu 
traw, która jest zależna od tempera-
tury otoczenia (powietrza i gruntu), 
jak również od kondycji trawników 
po zimowaniu. Terminy kolejnych 
zabiegów koszenia będą zależały od 
przebiegu warunków pogodowych. 
Tegoroczna wiosna była stosunkowo 
sucha, dopiero koniec maja i począ-
tek czerwca przyniosły opady. Gdyby 
jednak latem znów pojawiła się susza, 
być może na wielu osiedlach trawniki 
będą wykaszane tylko trzy razy. 

Pamiętajmy, że nawet łąki kwietne 
wymagają co najmniej jednokrotnego 
pokosu w sezonie, co pozwala utrzy-
mać ich pożądaną strukturę oraz skład 
gatunkowy, a także przydatność kra-
jobrazową.

Trawniki nie mogą pozostać po-
rzucone same sobie. Trzeba je pielę-
gnować, aby nie przerastały krawęż-
ników, ani nie powodowały innych 
uciążliwości w wyniku zaniechania 
ich konserwacji. Wykaszane będą 
także spełniały swoje istotne funkcje 
ekologiczne. 

Joanna Kałkun-Kowalik
Dział Eksploatacji

Dlaczego kosimy trawniki?

OSIEDLOWE TRAWNIKI NA TE-
RENIE SPÓŁDZIELNI PRZEWAŻ-
NIE WYKASZANE SĄ 4-5 RAZY 
W ROKU, CZYLI NIE ZA CZĘSTO. 
MOŻNA ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, 
ŻE POD WZGLĘDEM 
KROTNOŚCI WYKASZANIA 
WPISUJEMY SIĘ W  DZIAŁANIA 
PROEKOLOGICZNIE. 
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W ostatnich miesiącach bal-
kony stały się dla wielu jedy-
nym miejscem, gdzie można 
było zaczerpnąć choć odrobiny 
świeżego powietrza. Zakazy 
i obostrzenia związane z pa-
nującą pandemią sprawiły, że 
przez tygodnie wielu ludzi nie 
opuszczało swoich mieszkań. 
Zaczęli wówczas doceniać po-
siadanie balkonów i  korzystać 
z ich przestrzeni. Część loka-
torów wykorzystała też ostat-
ni okres, by nieco odświeżyć 
balkony, dostawić meble ogro-
dowe, posadzić nowe rośliny, 
aby to miejsce jeszcze bardziej 
sprzyjało odpoczynkowi.

Balkony są szczególnym miejscem 
w życiu każdego mieszkańca . Jest to 
miejsce, w którym czujemy się u sie-
bie, możemy korzystać ze sprzyjają-
cej pogody, ale jednocześnie jesteśmy 
wystawieni na widok publiczny. A co 
za tym idzie, obowiązują nas tu pewne 
zasady.

Zakres co wolno, a czego nie wol-
no robić na balkonie uregulowany jest 
przepisami - poczynając od kodeksu 
cywilnego, przez kodeks wykroczeń, 
na regulaminie spółdzielni kończąc. 
Często wydaje nam się, że jest to jesz-
cze przestrzeń naszego mieszkania, 
a w rzeczywistości jest to już sfera 
publiczna. Dlatego organizując swój 
wolny czas na balkonach, powinni-
śmy zachowywać się w sposób prze-
myślany i nie zagrażający nam oraz 
sąsiadom.

JEDNYM Z WYKROCZEŃ JEST 
URZĄDZANIE NA BALKONIE GRIL-
LA. TAKIE ZACHOWANIE MOŻE 
DOPROWADZIĆ DO ZAGROŻENIA 
POŻAROWEGO. DYM I INTENSYW-
NE ZAPACHY GRILLOWANEGO 
JEDZENIA MOGĄ TEŻ PRZESZKA-
DZAĆ INNYM MIESZKAŃCOM 
BLOKU. RÓWNIEŻ ZBYT GŁOŚNA 
ZABAWA, CZY INNE HAŁASY NP. 
SZCZEKAJĄCY NA BALKONIE PIES, 
UZNAĆ NALEŻY ZA NIEDOPUSZ-
CZALNE I MOGĄCE NIEŚĆ ZA SOBĄ 
NEGATYWNE KONSEKWENCJE. 

Na tym jednak nie koniec. Wy-
kroczeniem może być także trzepanie 
dywanów na balkonie, wyrzucanie 
z balkonu śmieci i wieszanie zbyt 
mokrego prania, z którego kapiąca 
woda lub płyny zabrudzają niższe 
balkony.

Należy zwracać uwagę nie tylko 
na to, co robimy na balkonie, ale rów-
nież na to, co na nim przetrzymuje-
my. Zbyt ciężkie rzeczy, nienależycie 
przymocowane mogą stanowić zagro-
żenie. Wiele przedmiotów może zo-
stać porwanych przez wiatr podczas 
letnich burz. Taki lecący z wiatrem 
nawet drobny element może być groź-
ny dla przechodniów. 

Dość drażliwym i często 
przewijającym się tematem wśród 
mieszkańców jest palenie papierosów 
na balkonie. Zachowanie to jest nie-
zmienne od lat i bardzo trudno zro-
zumieć palącym, że dym nie tylko 
szkodzi, ale także przeszkadza, szcze-
gólnie wtedy, kiedy sąsiedzi mają 
pootwierane okna i dym tytoniowy 

wlatuje do środka mieszkań. W ta-
kich przypadkach pozostaje rozmowa 
i wspólne wypracowanie zasad zacho-
wania w tym zakresie.

Balkonowe grzechy mieszkańców 
budynków wielorodzinnych to nie-
kończący się temat. W końcu to taka 
przestrzeń, którą niejako dzielimy 
z innymi, stąd nietrudno o powstanie 
sąsiedzkiego sporu.  Z reguły wystar-
czy zachowanie dobrych obyczajów 
i odrobiny grzeczności, aby życie są-
siedzkie toczyło się w zgodzie, a bal-
kon przynosił więcej radości i przy-
jemności niż konfl iktowych i niebez-
piecznych sytuacji.

Marcin Drozdel
Kierownik Osiedla ChroBry

Balkon – oaza w centrum miasta, 
na której obowiązują pewne zasady

Nowy kierownik 
Osiedla Chrobry

Od kwietnia 2020 roku funkcję 
kierownika osiedla Chrobry pełni 
Marcin Drozdel, który wcześniej 
na tym samym osiedlu odpowiadał 
za sprawy techniczne. Ma za sobą 
także doświadczenie w pracy na sta-
nowisku administracyjno-samorzą-
dowym.
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Po raz pierwszy, od kiedy za-
inicjowaliśmy program Waka-
cyjna Praca dla Młodych, nie 
zostanie on przeprowadzony. 
Powodem jest wciąż trwający 
stan epidemii. 

Przez ostatnie lata w ramach pro-
gramu zatrudnianych było około 100 
osób w wieku 16-20 lat, a w proce-
sie rekrutacji brało udział około 200 
młodych głogowian. W tym roku ze 
względu na wiele ograniczeń nie mo-
gliśmy zorganizować piętnastej edycji 
programu. 

Po pierwsze – przygotowania do 
programu ruszały zwykle w kwietniu. 
Ustalano wtedy budżet, przygotowy-
wano porozumienie i zasady współ-
pracy z Gminą Miejską Głogów,  
a także opracowywano plan prac na 
osiedlach. W tym czasie jednak obo-
strzenia i zakazy uniemożliwiały nam 
realizację programu. 

Od marca młodzież nie uczęszcza 
do szkół, powinna też w znaczny 
sposób ograniczać kontakty 
społeczne. Wciąż obowiązuje nakaz 
zachowania dwumetrowej odległości 
między osobami, a do niedawna obo-
wiązywał także zakaz zgromadzeń. 
Nie możemy zapomnieć również  
o tym, że wciąż pojawiają się infor-
macje o kolejnych osobach zakażo-
nych koronawirusem lub przebywają-
cych na kwarantannie. 

Dochodzi do tego zreorganizo-
wany rok szkolny i akademicki.  
W czerwcu odbywały się egzaminy 
maturalne i zawodowe, ruszyły rów-
nież sesje egzaminacyjne na uczel-
niach. A potem także rekrutacja do 
szkół wyższych. Z tego tytułu część 
młodych głogowian byłaby pozba-
wiona możliwości uczestniczenia  
w programie.

Co niemniej ważne, ze względu na 
bezpieczeństwo naszych lokatorów 
wstrzymaliśmy część prac na terenie 

nieruchomości, ograniczyliśmy do 
minimum wszelkie przeglądy i inne 
prace wykonywane w budynkach 
mieszkalnych. 

BIORĄC TO WSZYSTKO POD 
UWAGĘ NIEMOŻLIWE OKA-
ZAŁO SIĘ PRZEPROWADZE-
NIE REKRUTACJI DO KO-
LEJNEJ EDYCJI „WAKACYJ-
NEJ PRACY DLA MŁODYCH”, 
PRZESZKOLENIE UCZEST-
NIKÓW Z ZAKRESU BHP 
ORAZ ZLECENIE IM PRAC 
PORZĄDKOWYCH BEZ NA-
RAŻANIA MŁODZIEŻY, PRA-
COWNIKÓW SPÓŁDZIELNI 
I  MIESZKAŃCÓW NASZYCH 
OSIEDLI.

Mamy nadzieję wrócić do realiza-
cji programu w przyszłym roku, wie-
dząc, jak dużym cieszy się on zainte-
resowaniem.

W tym roku bez 
Wakacyjnej Pracy dla Młodych
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Jako mieszkańcy mamy obo-
wiązek dbać o blok, podwór-
ko czy całe osiedle, na którym 
mieszkamy. I nie chodzi tu 
tylko o zachowanie czysto-
ści. Wspólne dbanie o otocze-
nie ma zdecydowanie szersze 
znaczenie. 

To wspólne dbanie wynika głów-
nie ze specyfiki Spółdzielni Miesz-
kaniowej, gdzie większość lokatorów 
jest nie tylko właścicielem mieszka-
nia, ale też współwłaścicielem budyn-
ku i terenu wokół niego. Zachowanie 
ładu i porządku jest więc w interesie 
każdego mieszkańca, bo jest to de fac-
to „dbanie o swoje”.

Kiedy mówimy o trosce o miejsce 
zamieszkania, mamy przede wszyst-
kim na myśli nie zaśmiecanie klatki 
schodowej i terenów zielonych wo-
kół budynku oraz brak dewastacji  
i aktów wandalizmu. To jednak tylko 
drobna część zachowań, które może-
my określić definicją dbania o wspól-
ne mienie. Nasza troska powinna też 

objawiać się udziałem w zebraniach, 
czy zgłaszaniem w administracji uste-
rek zauważonych w budynku. Dzięki 
temu mamy wpływ na to, co dzieje się 
na terenie naszej nieruchomości.

Innym działaniem, które na pewno 
wpłynie na komfort zamieszkiwania, 
jest sprzątanie po swoich pupilach. 
Niestety wielu właścicieli psów wciąż 
pozwala czworonogom na załatwianie 
potrzeb na trawnikach, pod oknami, 
przy placach zabaw czy chodnikach,  
a nawet na klatkach schodowych. Ta-
kie „pamiątki” są nie tylko nieeste-
tyczne, ale mogą być też nośnikiem 
bakterii i pasożytów. Zgodnie z decy-
zją Gminy Miejskiej Głogów odcho-
dy zwierząt domowych powinny być 
wyrzucane do pojemników na odpady 
zmieszane. Warto więc wychodząc 
na spacer zabrać ze sobą woreczek,  
w który potem zapakujemy psie od-
chody i wyrzucimy do najbliższego 
boksu śmietnikowego.

Nagminnym zachowaniem, któ-
re nie ma nic wspólnego z dbaniem 
o miejsce zamieszkania, jest wyrzu-
canie śmieci przez okna i balkony, 

w tym żywności i niedopałków pa-
pierosów. Stwarza to zagrożenie dla 
przechodniów, może doprowadzić do 
pożaru albo stać się wabikiem dla gry-
zoni i owadów. 

WAŻNYM ASPEKTEM TROSKI O 
OTOCZENIE JEST STOSOWANIE 
SIĘ DO REGUŁ SEGREGACJI OD-
PADÓW. W TEN SPOSÓB DBAMY 
O ŚRODOWISKO, ALE TEŻ NIE 
NARAŻAMY SIEBIE I SĄSIA-
DÓW NA DODATKOWE KOSZTY 
ZWIĄZANE Z WYWOZEM NIE-
SEGREGOWANYCH ŚMIECI.

Wyodrębniona nieruchomość to 
kilkuset mieszkańców, których łączy 
wspólne mienie. Zatem każdy powi-
nien choć w minimalnym stopniu czuć 
odpowiedzialność za otoczenie. Dba-
nie o wspólne dobro to także utrzy-
mywanie dobrych relacji z sąsiadami, 
czyli przede wszystkim nie zakłócanie 
ciszy nocnej oraz parkowanie tak, by 
nikomu nie utrudniać poruszania się. 

Mateusz Kowalski
st. specjalista ds. informacji społecznej

Wspólnie mieszkamy, 
wspólnie dbamy
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Bezpłatne studia, współpraca 
z pracodawcami, specjalne 
programy stypendialne, wy-
jazdy zagraniczne, nowocze-
sna baza – to tylko niektóre 
atuty uczelni i udogodnienia 
dla studentów PWSZ w Gło-
gowie. 

8 czerwca ruszyła rekrutacja na stu-
dia w roku akademickim 2020/2021. 
Na tych, którzy wybierają Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową w Głogo-
wie czeka wiele możliwości i sporo 
nowości. 

Zmienił się już sam proces rekru-
tacji studentów. Kandydaci rejestrują 
się drogą elektroniczną poprzez portal 
OMNIS (www.pwsz.glogow.pl/rekru-
tacja 2020/2021). Bardzo cenimy so-
bie bezpośredni kontakt z kandydata-
mi, jednak z uwagi na pandemię i ko-
nieczność zachowania maksymalnych 
środków bezpieczeństwa rekrutacja 
elektroniczna stała się koniecznością 
– mówi rektor PWSZ w Głogowie 
dr Katarzyna Rusak.

Nowość pojawia się także w ofer-
cie studiów. Kandydaci mogą wybrać 
nową specjalność – elektrotechnika 
przemysłowa – realizowaną w ra-
mach kierunku automatyka i robotyka. 
Dla absolwentów studiów I stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo otwierane są 
studia pielęgniarskie II stopnia. A 
ponadto (patrz obok).

Głogowska PWSZ u progu 
nowego roku akademickiego

STUDIA LICENCJACKIE 
• nowe media (specjalność Public Relations, Social Me-

dia i reklama lub multimedia i projektowanie grafi czne), 
• fi nanse i rachunkowość (rachunkowość i podatki oraz 

zarządzanie fi nansami), 
• pedagogika (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

lub pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią)
• pielęgniarstwo. 

STUDIA INŻYNIERSKIE 
• automatyka i robotyka (specjalność elektrotechnika 

przemysłowa lub automatyzacja i utrzymanie ruchu) 
• metalurgia (specjalność inżynieria produkcji i zarzą-

dzanie lub zaawansowane technologie wytwarzania). 

STUDIA MAGISTERSKIE 
(2-letnie, uzupełniające)
• pedagogika (specjalność edukacja przedszkolna i wcze-

snoszkolna lub terapia pedagogiczna z elementami socjote-
rapii)

• pielęgniarstwo (po uzyskaniu zgody MNiSW)

Szczegółowe informacje oraz terminarz rekrutacji znaj-
duje się na stronie www.pwsz.glogow.pl 

Materiał informacyjny PWSZ


