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Poprzednie wybory do Rady 
Nadzorczej odbyły się w 2017 
roku. Kolejne miały odbyć się 
w 2020 r., ale pandemia uniemoż-
liwiła ich pełne przeprowadzenie. 
Na mocy wprowadzonych w tym 
czasie ustaw i rozporządzeń kaden-
cja rad nadzorczych została wydłu-
żona. Wybory nowej Rady udało 
się w pełni przeprowadzić podczas 
zwołanych na maj i czerwiec Wal-
nych Zgromadzeń Członków Spół-
dzielni. 

Obecna Rada liczy 16 człon-
ków. Każdy okręg wyborczy, któ-
ry odpowiada jednemu osiedlu, 
ma w niej dwóch swoich przed-
stawicieli. Pełny skład rady Nad-
zorczej przedstawia się następu-
jąco:

Osiedle Śródmieście
• Genowefa Gren
• Wojciech Sienkiewicz

Osiedle Hutnik
• Jan Cieślik
• Wiesław Leczycki

Osiedle Chrobry
• Bogumił Gałęziowski
• Henryk Jarosz

Mieszkańcy wybrali 
nową Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza jest orga-
nem nadzorującym i kontrolu-
jącym działalność Spółdzielni. 
Jej kadencja trwa 3 lata. 

Osiedle Kopernik A
• Jerzy Rosa
• Marian Żołubak

Osiedle Kopernik B
• Czesław Badecki
• Janusz Szewc

Osiedle Kopernik C
• Mariusz Michnikowski
• Bogusław Nowak

Osiedle Piastów Śl. A
• Kazimierz Jarocha
• Bernard Nowak

Osiedle Piastów Śl. B
• Agnieszka Karwat
• Leszek Lerch
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„Energetyka” sp. z o. o., 
należąca do Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A.,  to jedno 
z największych przedsiębiorstw cie-
płowniczych na Dolnym Śląsku. Spół-
ka zajmuje się między innymi produk-
cją, przesyłem oraz dystrybucją cie-
pła i energii elektrycznej. Ciepło dla 
mieszkańców Głogowa produkowane 
jest w ciepłowni znajdującej się na 
terenie Huty Miedzi Głogów. Koszt 
wyprodukowania ciepła to około 75 
procent całkowitych kosztów dosta-
wy ciepła do naszych budynków. Za 
tę część kosztów odpowiada właśnie 
„Energetyka” sp. z o. o. 

Spółka wytwarza ciepło o łącznej 
mocy 522,4 MW oraz energię elektrycz-
ną o łącznej mocy 101,86 MW. Spółka 
posiada cztery elektrociepłownie: Lu-
bin, Legnica, Polkowice i Głogów. 

Elektrociepłownia Głogów wy-
twarza łączną moc cieplną 171,4 MW. 
Uzyskuje prawie 950 tysięcy GJ cie-
pła w wodzie gorącej w pięciu kotłach 
parowych typu ORG-32 i jednym 
wodnym typu WLM-25 oraz w dwóch  
kotłach parowych ORG32/80-M. Ko-
tły ogrzewane są gazem ziemnym 
zaazotowanym i przy obecnej techno-

logii pracy Huty Miedzi jest to ciepło 
produkowane również na potrzeby 
procesu technologicznego huty.

„Energetyka” sp. z o. o. jest 
operatorem dwóch nowoczesnych 
bloków gazowo-parowych należą-
cych do KGHM Polska Miedź S.A.:   
w Polkowicach o mocy 45 MW energii 
elektrycznej i 40 MW energii cieplnej 
oraz w Głogowie o takiej samej mocy. 
Bloki opalane gazem są wydzielony-
mi, kompletnymi obiektami energe-
tycznymi wyposażonymi we wszyst-
kie niezbędne dla ich prawidłowej 
eksploatacji systemy i układy.

Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej  
w Legnicy S.A. 
działa na rynku ciepłowniczym od 
1976 roku i jest jednym z wiodących 
dostawców ciepła na Dolnym Śląsku. 
Podstawą działania przedsiębiorstwa 
jest produkcja, przesył, dystrybucja 
oraz obrót energią cieplną. W Gło-
gowie spółka odpowiada za przesył 
ciepła wytworzonego przez „Energe-
tyka” sp. z o. o. do miasta i naszych 
mieszkań. Koszty przesyłu stanowią 
około 25 procent całkowitych kosz-
tów zakupu ciepła potrzebnego do 
ogrzewania i podgrzania wody.

Dystrybucja ciepła w Głogowie 
odbywa się za pośrednictwem sieci 
magistralnej złożonej z 2 rur o śred-
nicy 500mm o długości 4,2km. Ma-
gistrala ta następnie rozchodzi się 
w dwóch kierunkach: w kierunku 
wschodnim przewodem z 2 rur o śred-
nicy 500mm, a w kierunku południo-
wym przewodem złożonym z 2 rur o 
średnicy 300mm. Całkowita długość 
sieci cieplnej wysokoparametrowej 
wynosi 2x 65,055 km, natomiast ni-
skoparametrowej 2x 1,798 km. 

Dotychczasowe remonty objęły 
ponad połowę długości sieci. Zadania, 
jakie stoją przed WPEC Legnica w 

najbliższych latach, to przede wszyst-
kim prowadzenie polityki inwestycyj-
nej ukierunkowanej na redukcję strat 
energii cieplnej w trakcie jej przesyłu 
oraz budowa i modernizacja infra-
struktury sieciowej.

Dostawa ciepła z sieci do budynku 
odbywa się przez przyłącze do węzła 
cieplnego. Węzły cieplne to rozbudo-
wane układy urządzeń zapewniające 
rozdział i dostawę ciepła na potrzeby 
ogrzewania i ciepłej wody do miesz-
kań. W zdecydowanej większości wę-
zły są własnością WPEC-u. Przedsię-
biorstwo stale modernizuje urządze-
nia i zapewnia pełną elektronikę i au-
tomatykę pogodową do optymalizacji 
zużycia energii cieplnej w budynkach. 

Elementem każdego węzła 
cieplnego jest również apara-
tura pomiarowo-rozliczeniowa. 
Na podstawie wskazań licznika 
określa się zużycie ciepła przez 
budynek oraz koszty dostawy 
ciepła. Każdy budynek rozli-
czany jest indywidualnie.

 
Gmina Miejska Głogów 

w zakresie swoich ustawowych obo-
wiązków ma między innymi zaspoka-
janie zbiorowych potrzeb wspólnoty,  
w tym zaopatrzenia w energię ciepl-
ną. Jest także inicjatorem prac napraw-
czych i inwestycyjnych na sieci cie-
płowniczej znajdującej się w obszarze 
miasta. W dobie rosnących cen paliw  
i wytwarzanego z ich wykorzystaniem 
ciepła, do zadań gminy należy także dy-
wersyfikacja źródeł ciepła i poszukiwa-
nie tańszych i efektywniejszych sposo-
bów zaopatrzenia mieszkańców w ciepło. 

Gmina na swoim obszarze ma bu-
dynki ogrzewane na kilka sposobów. 
Największa liczba mieszkańców za-
opatrywana jest w ciepło poprzez 
wykorzystanie miejskiego systemu 

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej. 

Do zadań Spółdzielni należy ciągłe 
dbanie o to, by dostarczany do budyn-
ków czynnik cieplny miał odpowied-
nie parametry (temperaturę, ciśnie-
nie, przepływy). Głównym systemem 
wspierającym monitorowanie pracy 
sieci jest telemetria, czyli zdalny 
dostęp do monitorowania pracy 
węzłów cieplnych i odczyt parametrów 
tych urządzeń. Spółdzielnia posiada 
możliwość monitoringu oraz regula-
cji podstawowych parametrów węzła 
cieplnego online za pomocą programu 
firmy Vector na węzłach należących do 
SM oraz wyłącznie podglądu parame-
trów na węzłach będących własnością 
firmy WPEC Legnica. Dzięki systemo-
wi możliwa jest regulacja parametrów 
na odległość, uzupełnianie wody w 
instalacjach grzewczych odbiorców, a 
także przekazywanie informacji o za-
kłóceniach w pracy sieci i węzłów oraz 
lokalizacji awarii. Dodatkowo system 
wspierany jest przez automatykę po-
godową. Regulator pogodowy posiada 
czujnik temperatury zewnętrznej i za 
pomocą ustawionej krzywej grzewczej 
zadana jest temperatura instalacji cen-
tralnego ogrzewania przy danej tempe-
raturze na zewnątrz.

W budynkach mieszkalnych zainsta-
lowane są dwustopniowe szeregowo-
-równoległe kompaktowe węzły ciepl-
ne dla potrzeb centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej. Wysoki pa-
rametr z sieci ciepłowniczej połączony 
jest z węzłem cieplnym, w którym za 
pomocą wymienników ciepła następuje 
podgrzewanie wody sieciowej w insta-
lacji centralnego ogrzewania oraz pod-
grzanie ciepłej wody użytkowej. Spół-
dzielnia dba przy tym o prawidłowe 

hydrauliczne zrównoważenie ciśnień  
i przepływów w instalacjach centralne-
go ogrzewania w budynkach poprzez  
zawory podpionowe.

Ostatnim elementem regulacji 
systemu grzewczego są głowice 
termostatyczne zamontowane 
przy grzejnikach. Umożliwiają 
one ustawienie żądanej tempe-
ratury w zakresie od 16 do 25 
stopni Celsjusza. Wyrównanie 
temperatur w poszczególnych 
lokalach wpływa na obniżenie 
zapotrzebowania na ciepło dla 
całego budynku. 

Zgodnie z obowiązującym regula-
minem Spółdzielnia w pełni pokrywa 
koszty zakupu ciepła dla budynków 
mieszkalnych i dokładnie taką wartość 
przenosi na mieszkańców.  Koszty in-
dywidualne zużycia ciepła na ogrze-
wanie lokali mogą być rozliczane na 
podstawie: powierzchni użytkowej 
lokali lub wskazań nagrzejnikowych 
podzielników kosztów. O wyborze 
metody rozliczenia do tej pory decy-
dowali mieszkańcy danego budynku 
na zasadach opisanych w regulami-
nie. Wysokość zaliczek jest ustalana 
przed sezonem grzewczym w taki 
sposób, aby zapewniała wyłącznie po-
krycie ponoszonych kosztów zakupu 
ciepła do budynku. W trakcie sezonu, 
np. reagując na warunki pogodowe  
i inne od zaplanowanego zużycie cie-
pła, Spółdzielnia może zmienić wyso-
kość zaliczek. Zaliczki są wnoszone 
przez użytkowników lokali przez cały 
sezon, tj. od 1 lipca do końca czerwca.
OPR. MATEUSZ KOWALSKI 
STARSZY SPECJALISTA  
DS. INFORMACJI SPOŁECZNEJ

Jak ciepło trafia 
do naszych mieszkań?

System ciepłowniczy składa 
się z wielu elementów. Musi po-
siadać swoje źródło, w którym 
ciepło jest produkowane. Ze 
źródła ciepło przekazywane jest 
dalej do sieci ciepłowniczych, 
które oplatają całe miasto. Na 
końcu tego procesu jest odbior-
ca. Jak dokładnie ten system 
wygląda w naszym przypadku 
i kto odgrywa w nim jaką rolę 
– postaramy się wyjaśnić w tym 
artykule.

ciepłowniczego zasilanego z elektro-
ciepłowni należącej do  Przedsiębior-
stwa Energetyka Sp. z o.o. Na chwi-
lę obecną ponad 60 procent potrzeb 
cieplnych odbiorców jest pokrywane 
przez miejski system ciepłowniczy.

Drugim co do wielkości źródłem 
zaspokajania potrzeb cieplnych są 
kotłownie lokalne, które wytwarzają 
ciepło dla potrzeb własnych obiek-
tów przemysłowych, obiektów uży-
teczności publicznej i budynków 
mieszkalnych. Paliwem stosowanym  
w kotłowniach lokalnych jest głównie 
gaz ziemny oraz w niewielkim stop-
niu olej opałowy, węgiel i odnawialne 
źródła energii.

Jednym z zadań stojących przed 
gminą jest rozwój sieci ciepłowniczej 
o obszary, które nie są jeszcze przy-
łączone do sieci i korzystają z innych 
źródeł. Zmiana sposobu ogrzewania 
niesie ze sobą skutki ekonomiczne  
i co równie ważne - ekologiczne. Od 
lat Gmina Miejska Głogów dąży bo-
wiem do ograniczenia niskiej emisji. 
Obecnie wciąż duża liczba budynków 
wykorzystuje do ogrzewania węgiel 
kamienny oraz jego pochodne, a tak-
że gaz ziemny. Konieczne jest zatem 
zastępowanie źródeł ciepła na paliwa 
stałe na mniej emisjogenne źródła lub 
podejmowanie działań mających na 
celu przyłączenie kolejnych budyn-
ków do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Prezydent Miasta Głogowa jako 
organ wykonawczy podejmuje szereg 
działań w zakresie wprowadzania al-
ternatywnych źródeł ciepła oraz ini-
cjuje wiele uchwał w zakresie dofi-
nansowania ich wymiany. Jest współ-
twórcą tzw. programu uciepłownienia 
miasta.  

Prezydent Miasta Głogowa 
wspólnie z Zarządem Spół-
dzielni na bieżąco monitoruje  
i organizuje cykliczne spotka-
nia w zakresie poprawy stanu 
technicznego sieci ciepłowni-
czej na terenie miasta.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Nadodrze” w Głogowie 
jest odbiorcą ciepła produkowane-
go przez należącą do KGHM Polska 
Miedź SA spółkę Energetyka i do-
starczanego siecią ciepłowniczą, któ-
rej właścicielem jest Wojewódzkie 

foto: wikipedia.com
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Rok temu inflacja wynosiła 4,5 % 
i wydawało się, że w porównaniu  
z poprzednimi latami, jest wyso-
ka. Dzisiaj mamy wskaźnik inflacji  
w wysokości 13,9 % (dane z maja 

2022 r.) i zapowiedzi, że to nie ko-
niec. Skutki wysokiej inflacji odczu-
wamy na każdym kroku, a szcze-
gólnie w dziedzinie energetyki  
i paliw. W ubiegłym roku kupowali-
śmy 1 GJ energii cieplnej za ok. 60 
zł. Obecnie - na początku nowego 
sezonu grzewczego - zakup energii 
cieplnej wymaga wydania 120 zł za  
1 GJ. Mamy więc wzrost o 100 %. 
W porównaniu do innych sposo-
bów ogrzewania wzrost cen energii 
w naszym przypadku wygląda i tak 
korzystnie, bo cena węgla wzrosła 
o ok. 200 %, a ekogroszku o ponad 
150 %. Do tego dochodzi fakt, że 
odbiorcy ciepła nie mają możliwo-
ści negocjowania cen ciepła z do-
stawcą, ponieważ bazuje on na ta-
ryfach zatwierdzanych przez Urząd 
Regulacji Energetyki. W takiej sy-
tuacji mocno stawiamy na działania 
umożliwiające ograniczenie zuży-
cia ciepła w naszych budynkach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Nadodrze” w Głogowie pro-
wadzi takie działania energo-
oszczędne od wielu lat. Były to 
programy centralne oraz dzia-
łania realizowane w poszcze-
gólnych nieruchomościach: 
termomodernizacja budynków, 
hydrauliczne zrównoważenie 
przepływu w instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej, montaż zawo-
rów termostatycznych, izolacja 
instalacji c.o. i ciepłej wody, 
montaż zaworów regulacyj-
nych na cyrkulacji c.w., wy-
miana okien, automatyka pracy 
węzłów cieplnych. Ponadto w 
wielu przypadkach mieszkańcy 
decydują się na indywidualne 
rozliczenie kosztów ciepła we-
dług podzielników kosztów. 

W nadchodzącym sezonie grzew-
czym nastąpią zmiany w zasadach 
rozliczenia kosztów ciepła na potrze-
by centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Klimatu i Środo-
wiska z 7 grudnia 2021 roku odbiorcy 
ciepła mają obowiązek wprowadze-
nia nowych przepisów w nieprze-
kraczającym terminie 12 miesięcy.  
Do najważniejszych zmian należą  
te w zakresie zasad rozliczenia trans-
portu i cyrkulacji ciepłej wody, obo-
wiązek montażu indywidualnych po-
dzielników kosztów  (chyba, że od-
biorcy udokumentują nieopłacalność 
ich montażu i stosowania) oraz zasady 
informacji na temat kosztów ciepła. 
Oczywiście to najważniejsze kwestie 
wynikające z rozporządzenia, które 
szczegółowo określa wiele innych 
obowiązków, takich jak wodomie-
rze ciepłej wody, liczniki ciepła itp.  
Te elementy systemu Spółdzielnia 
wprowadziła już wcześniej i funkcjo-
nują u nas od lat. 

Wymienione powyżej działania 
energooszczędne przyniosły wy-
mierny skutek. W latach 90. nasza 

Spółdzielnia miała u dostawcy ciepła 
zamówione 96 MW energii na rok,  
w celu zapewnienia właściwego 
komfortu cieplnego i zużywaliśmy  
550 tysięcy  GJ energii w sezonie  
grzewczym.Dzisiaj mamy zamó-
wione 56 MW/rok i zużywamy 
około 400 tysięcy GJ w sezonie. 
Oznacza to redukcję zużycia cie-
pła o ok. 20 procent. Dla przykła-
du możemy przywołać ogranicze-
nie kosztów zużycia ciepła w bu-
dynkach przy ul. Orbitalnej 21-23  
i 25-27. Ostatnie trzy sezony przed 
termomodernizacją wskazywały zu-
życie ciepła w tych budynkach na 
poziomie 2900-3000 GJ rocznie. Po 
dociepleniu w kolejnych trzech sezo-
nach odnotowaliśmy spadek do po-
ziomu 2000-2100 GJ rocznie, co daje 
ok 30 procent oszczędności ciepła. 
Co ważne, w budynkach nie wpro-
wadzono rozliczenia na podstawie 
indywidualnych podzielników kosz-
tów ciepła. 

Pomimo tak znacznego obni-
żenia zużycia, w obecnych wa-
runkach „szalejących” kosztów 

energii musimy szukać dal-
szych możliwości ograniczenia 
obciążeń związanych z ogrze-
waniem. Prowadzone są anali-
zy skuteczności odnawialnych 
źródeł energii, mamy zamonto-
waną instalację fotowoltanicz-
ną, a w najbliższym czasie uru-
chomimy instalację grzewczą 
w oparciu o pompy ciepła. Jeśli 
uzyskane w ten sposób efekty 
będą wymierne, w przyszłości 
będzie można szukać w tych 
kierunkach możliwości reduk-
cji kosztów.

Poszczególne działy i jednostki 
Spółdzielni prowadzą też stałą kam-
panię informacyjną, mającą na celu 
przekazanie mieszkańcom wiedzy 
niezbędnej do racjonalnego korzysta-
nia z ciepła. Są to artykuły w „Ma-
gazynie Lokatora”, audycje radiowe 
i telewizyjne oraz informacje na Ze-
braniach Wyodrębnionych Nierucho-
mości.

WALDEMAR FIGURA
KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACJI

Działamy, by minimalizować Działamy, by minimalizować 
zużycie ciepłazużycie ciepła

Istnieje takie chińskie przy-
słowie, a właściwie przekleń-
stwo: „obyś żył w ciekawych 
czasach”. Patrząc na to, co 
dzieje się wokół, wygląda na 
to, że żyjemy i będziemy żyli 
przez najbliższe lata w „cie-
kawych czasach”. Nie jest 
to jednak powód do radości. 
Przed nami okres, w którym 
ceny wszystkiego, w tym mię-
dzy innymi energii, będą ro-
sły, a nam pozostanie troska o 
jej racjonalne zużycie, by po-
noszone koszty były jak naj-
mniejsze.
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Na tej stronie promujemy głogowskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach SM Nadodrze.

Po wprowadzonych zmianach 
opłata za wywóz odpadów w Głogo-
wie będzie naliczana od każdej osoby. 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
w przypadku nieruchomości miesz-
kalnych, ustala się zróżnicowaną 
miesięczną stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
w zależności od liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość:

→ 32,00 zł za każdego mieszkań-
ca, jeśli nieruchomość/lokal zamiesz-
kuje od 1 do 3 osób,

→ 31,00 zł za każdego mieszkań-
ca, jeśli nieruchomość/lokal zamiesz-
kują 4 osoby,

→ 27,00 zł za każdego mieszkań-
ca, jeśli nieruchomość/lokal zamiesz-
kuje 5 osób,

→ 24,00 zł za każdego mieszkań-
ca, jeśli nieruchomość/lokal zamiesz-
kuje 6 osób,

→ 22,00 zł za każdego mieszkań-
ca, jeśli nieruchomość/lokal zamiesz-
kuje 7 i więcej osób.

Podwyżki zaczną obowiązywać 
od 1 lipca. Jak tłumaczą władze miasta  
w uzasadnieniu uchwały, na ich 
wpływ ma m.in. wzrost ceny paliw, 
energii elektrycznej, a także wzrost 
opłat za przechowywanie odpadów. 
Dodatkowym czynnikiem ma być 
„załamanie się rynku zbytu i moż-
liwości przetwarzania odpadów 
surowcowych. Obecnie w Polsce 
jest nadpodaż odpadów surowco-
wych, które w minionych latach w 
znacznych ilościach były przekazy-
wane do zagospodarowania przede 
wszystkim w Chinach. Po zamknię-
ciu tamtejszych rynków operatorzy 
mają problem z przekazywaniem 
odpadów.

 Trzeba pamiętać o tym, że gmi-
ny są zobowiązywane do osią-
gania coraz wyższego poziomu 
odzysku surowców, których ope-
ratorzy nie mają gdzie zagospo-
darować. W końcu, po przekro-
czeniu oznaczonego, ustawowe-
go czasu na ich magazynowanie 
będą musieli płacić kary.” 

Innym elementem, który wpły-
wa na wzrost opłat, jest „postępującą 
niewydolność finansowa systemu w 
obecnej formule. Mimo zapowiedzi 
ustawodawców, do dnia dzisiejszego 
nie wprowadzono do ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
skutecznych narzędzi dla samorządów 
celem skutecznej weryfikacji i kara-
nia osób notorycznie uchylających się 
od wnoszenia opłat za wytworzone 
śmieci. Pomimo opisanych powyżej 
uwarunkowań kształtujących koszty 
odbioru i zagospodarowania odpadów 
– na terenie Gminy Miejskiej Gło-
gów nadal będzie obowiązywała jedna  
z najniższych stawek „śmieciowych” 
w regionie.”

MATEUSZ KOWALSKI
STARSZY SPECJALISTA 
DS. INFORMACJI SPOŁECZNEJ

Wyższe opłaty 
za gospodarowanie odpadami

Podczas sesji Rady Miejskiej  
w Głogowie, która odbyła się 31 
maja, zatwierdzono zmiany w opła-
tach za odbiór odpadów. Na pod-
stawie nowej uchwały od 1 lipca 
głogowian czeka podwyżka opłat 
za wywożenie śmieci. W zależno-
ści od liczby osób zamieszkujących 
lokal, podwyżka wyniesie od kilku 
do nawet kilkudziesięciu złotych.

Jakie trendy obowiązują obec-
nie na prywatnych terenach zie-
lonych?

Fajnie Pan zaznaczył “terenach zie-
lonych”, bo projekty ogrodów kiedyś 
kojarzyły się właśnie tylko z zielenią: 
z doborem gatunków, badaniem gle-
by, żeby wszystko było dobrze zapla-
nowane w kontekście wzrostu roślin. 
Natomiast dzisiaj, ogród jest to ze-
wnętrzny fragment domu, z którego 
korzystamy przez większą część roku. 
Pandemia bardzo to pokazała: chcemy 
mieć ładny i funkcjonalny taras, może 
z oranżerią, zasłonami albo designe-
rskim żaglem przeciwsłonecznym. 
Chcemy mieć basen, saunę, miejsce 
na grilla. Dzieci potrzebują przestrzeni 
do zabawy w formie piaskownic, pla-
ców zabaw, urządzeń do kalisteniki. 
Klienci są bardzo dobrze zorientowani  
w ogrodowych nowinkach i na tym 
często opierają swoje ogrodowe ma-
rzenia. Najnowszy krzyk mody to m. 
in. wgłębione miejsce do ognisk z sie-
dziskami i paleniskiem i murowane 
donice na brzegach tarasu. 

W Głogowie, okolicach jest za-
potrzebowanie na takie usługi?

Tak jak większość miast, Głogów 
oraz okoliczne miejscowości mają 
tendencję do rozrastania się i rozbu-
dowywania osiedli domków jednoro-
dzinnych, szeregowców czy zabudo-
wy bliźniaczej. Klienci są coraz bar-
dziej świadomi i oprócz architektów 
wnętrz, zatrudniają także fachowca 
od zewnętrza swojej działki. Firmy 
wykonawcze czasem oferują projekt 
kostki czy zieleni, ale nie zawsze 
jest to spójne w całością większego 

przedsięwzięcia, czyli zaplanowania 
całego programu aktywności w ogro-
dzie. Moje usługi projektowe dają 
możliwość rozłożenia prac na etapy 
wykonywane w swoim tempie, jedno-
cześnie mając klarowną wizję efektu 
końcowego. Według życzeń klientów 
mogę polecić sprawdzonych wyko-
nawców z którymi współpracuję,  
a czasami bywa tak, że klienci są tacy 
zdolni, że sami położą kostkę bruko-
wą czy wykonają nasadzenia.

Co jest największym wyzwa-
niem w Pani pracy?

Największym wyzwaniem w mo-
jej pracy jest trafne wybadanie po-
trzeb klienta pod kątem funkcjonal-
ności i estetyki, a następnie wymy-
ślenie, jak to wszystko skomponować 
w przestrzeni, którą posiada. Ważne 
jest również zapewnienie codziennej 
wygody dbania o ogród, taras czy 
balkon. Wszystkie te czynniki muszą 
być spójne z przestrzenią oraz sty-
lem domu zastanym u klienta. Jak już 

wpadnę na pomysł, jestem najszczę-
śliwszą osobą pod słońcem! :)

Czym zachęci Pani Czytelni-
ków ML do skorzystania z Pani 
usług?

Drogi czytelniku, jeżeli posiadasz 
działkę, planujesz budowę domu, 
zbudowałeś/kupiłeś dom i nie wiesz 
co dalej? Gubisz się w dostępnych 
opcjach? A może masz stary, nudny 
i niefunkcjonalny ogród, a marzysz  
o efekcie Woow? 

Fajnie byłoby usiąść latem przy 
basenie albo nowoczesnej fontannie, 
a dzieciakom zafundować super dzie-
ciństwo w ogródku? Może myślisz też 
o znajomych i rodzinie, którzy wpadli-
by na grilla lub ognisko? To wszystko 
jest możliwe i da się połączyć! 

Od lat zajmuje się projektowaniem 
małych i dużych ogrodów uwzględ-
niając potrzeby i preferencje moich 
klientów. Tobie też mogę pomóc :) 
Umów się na bezpłatne konsultacje ze 
mną u Ciebie na działce.

PAULOVE ogrody
O projektowaniu ogrodów, 

ML rozmawia z Pauliną Ko-
nieczką, architektką krajobrazu. 

PAULOVE OGRODY
ul. Rycerska 31a / Głogów
www. glogow.paulove.pl
+48 693 142 185
projekty@paulove.pl
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nia mieszkańców w zakresie sposobu 
użytkowania instalacji centralnego 
ogrzewania.

A w tym wypadku 
racjonalnie znaczy 

ekonomicznie
W obecnej sytuacji kiedy niemal 

codziennie docierają do nas infor-
macje o kolejnych podwyżkach cen: 
żywności, paliw, usług komunalnych 
czy energii właśnie, szczególnie po-
winniśmy zwracać uwagę na racjo-
nalne gospodarowanie energią. Wy-
starczy wprowadzić w życie kilka 
prostych zasad, by zmniejszyć 
koszty ogrzewania mieszkania.

Korzystaj z zaworów 
termostatycznych

Chodzi o to, by wykorzystywać 
taką ilość ciepła, jaka jest faktycznie 
potrzebna do zachowania komfortu 
cieplnego. A więc wychodząc z domu 
na kilka godzin (np. do pracy), należy 
przykręcać głowicę zaworu aby zmniej-
szyć temperaturę o kilka stopni. Tem-
peratura spadnie tylko nieznacznie, ale 

Spółdzielnia od lat realizuje pro-
gramy mające na celu optymalizację 
zużycia energii cieplnej, a co za tym 
idzie również kosztów centralnego 
ogrzewania. Termomodernizacje 
budynków, montaż zaworów regula-
cyjnych na instalacjach centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody czy koń-
czący się w tym roku program wy-
miany głowic termostatycznych to 
tylko niektóre z nich. 

Jednak żadne systemy regulacji 
nie zastąpią racjonalnego zachowa-

zużycie energii będzie przez te kilka 
godzin mniejsze. Z tego samego powo-
du termostat przykręcamy także na noc. 
Obniżać temperaturę można również 
podczas wykonywania czynności zwią-
zanych z ruchem, takich jak sprzątanie 
lub gotowanie. Nie należy jednak nad-
miernie wychładzać pomieszczeń, po-
wrót do temperatury dającej poczucie 
komfortu będzie wymagało długiego  
i kosztownego nagrzewania.

Odsłonięcie grzejników 
- banalny sposób 

na oszczędzanie energii
Pozwólmy ciepłemu powietrzu 

swobodnie cyrkulować. Ciepło emi-
towane przez grzejnik powinno rów-
nomiernie, bez przeszkód rozcho-
dzić się po pomieszczeniu. Dlatego 
nie powinno się grzejników zabu-
dowywać ani zasłaniać zasłonami, 
meblami i innymi przedmiotami. 
Z tego samego powodu nie powin-
no się też wieszać na nich prania. 
Jeśli nie ma możliwości zaaranżo-
wania przestrzeni bez zasłaniania 
grzejnika, należy zostawić przy-
najmniej 10 cm wolnej przestrze-
ni między meblem a grzejnikiem, 
aby ułatwić cyrkulację powietrza.  
To naprawdę najprostszy sposób na 
tanie ogrzewanie, który często bywa 
zaskakująco skuteczny.

Odpowiednie wietrzenie  
w chłodne dni

Często, chcąc wpuścić świeże 
powietrze do mieszkań, robimy to 
przy włączonych grzejnikach. To 
podstawowy błąd! Mieszkanie po-

winniśmy wietrzyć, otwierając okno 
na oścież przez 5-10 minut. Przed 
otwarciem okien trzeba jednak ko-
niecznie pamiętać o skręceniu za-
worów grzejnikowych na pozycję 
„2” . W ten sposób wykorzystamy 
naturalną cyrkulację powietrza. Po-
wietrze wymienia się wówczas na 
świeże, ale ściany i meble nie zdą-
żą się wychłodzić. Pozostawianie 
uchylonego okna na dłuższy czas to 
zdecydowanie mniej energooszczęd-
ny sposób wietrzenia. Ciepło ulatuje 
wtedy przez otwarte okno, a grzej-
nik pracuje bardziej intensywnie nad 
wyrównaniem temperatury w po-
mieszczeniu powodując  duże straty 
energii.

Pamiętajmy również, że pra-
widłowe wietrzenie pomaga 
także utrzymać odpowied-
nią wilgotność w mieszka-
niu - powinna ona wynosić 
40-60%. Zbyt wysoka sprzyja 
rozwojowi pleśni i grzybów, 
powoduje też, że chłód w po-
mieszczeniu jest bardziej od-
czuwalny.

Jak mieszkańcy sami Jak mieszkańcy sami 
mogą oszczędzać ciepło?mogą oszczędzać ciepło?

W zakończonym już se-
zonie grzewczym musie-
liśmy zmierzyć się z nie-
spotykaną do tej pory skalą 
podwyżek cen ciepła, które 
wprowadzili zarówno jego 
wytwórca „Energetyka” 
Sp.  z o.o. jak i dostawca czyli 
WPEC w Legnicy S.A. Wie-
le niestety wskazuje na to, że 
trend związany ze wzrostem 
cen ciepła utrzyma się dłużej.

Warto korzystać z energii 
słonecznej 

Prostym sposobem na tanie 
ogrzewanie może być wykorzysta-
nie energii słonecznej - wystarczy, 
że odsłonimy okna w czasie, gdy 
świeci ono najmocniej, pozwalając 
tym samym światłu słonecznemu 
naturalnie dogrzać pomieszczenia. 
Po zmroku warto również zasłonić 
szklane powierzchnie, tym samym 
izolując je dodatkowo od zimnego 
powietrza. 

Skoro jesteśmy przy stolarce 
okiennej warto przypomnieć, aby 
utrzymywać ją we właściwym sta-
nie  gdyż odpowiada ona za istotną 
część strat ciepła w naszych miesz-
kaniach.

Jak widać przy odrobinie uwagi  
i wprowadzeniu kilku prostych zasad, 
możemy mieć wpływ na obniżenie 
zużycia ciepła w mieszkaniach bez 
pogarszania komfortu cieplnego. Jest 
to szczególnie ważne w sytuacji kiedy 
nie mamy wpływu na poziom kosz-
tów zakupu ciepła. 

KRZYSZTOF WALKOWIAK 
KIEROWNIK OS. KOPERNIK C
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Podobnie jest z ogrzewaniem 
mieszkań i rozliczeniem kosztów 
ciepła. Jeśli wszystkie mieszka-
nia w budynku są podobne i każ-
de zużywa podobną ilość ciepła, 
nie ma większego znaczenia, którą 
metodę rozliczenia wybierzemy. 
Jeśli jednak różnorodność lokali i 

ich użytkowników jest duża, a tym 
samym zapotrzebowanie na ciepło 
inne, wtedy najbardziej racjonal-
ne będzie stosowanie podzielni-
ków kosztów ciepła. W tym dru-
gim przypadku zapłacimy za taką 
ilość ciepła, jaka rzeczywiście była 
konieczna na ogrzanie naszego 
mieszkania.

Jak działają podzielniki? 
Są dwa ich typy. Podziel-

nik cieczowy (wyparkowy) ma 
dwie rurki wypełnione nieszko-
dliwą substancją chemiczną 
(heksanolem lub benzoesanem 
metylu), która pod wpływem 
ciepła z grzejnika powoli od-
parowuje. Lewa rurka wskazu-
je zużycie z poprzedniego roku,  
a prawa zużycie bieżące. Zasada 
jest prosta: im gorętszy kaloryfer  
i im dłużej jego ciepło działa na 
rurkę, tym więcej płynu odparo-
wuje. 

Natomiast podzielniki elek-
troniczne mają czujnik tem-
peratury (przymocowany 
z tyłu do obudowy), który 

mierzy temperaturę grzejni-
ka, oraz zegar elektroniczny 
mierzący czas, przez który 
konkretna temperatura się 
utrzymywała. Na podsta-
wie pomiaru temperatury 
grzejnika i powietrza w po-
mieszczeniu określane jest 
zużycie ciepła. Zmierzone  
w ten sposób wartości, 
przy uwzględnieniu m.in. 
usytuowania pomiesz-
czenia w budynku, typu  
i wielkości grzejnika wska-
zują na udział danego lokalu  
w ogólnym zużyciu ciepła w 
budynku.

Czy podzielniki rzeczywiście 
pomagają oszczędzać ciepło? 

Same z siebie tego nie zrobią, 
potrzebne jest do tego zaanga-
żowanie domowników i wypra-
cowanie pewnych zachowań. 
Podzielnik przekłada się na re-
alne oszczędności na kosztach 
ogrzewania. Analiza porównaw-
cza zużycia ciepła w budynkach  

Nie taki podzielnik Nie taki podzielnik 
straszny, jak go malująstraszny, jak go malują

Z rozliczaniem kosztów 
ciepła w budynku jest jak  
z wyjściem ze znajomymi do 
restauracji. Każdy może za-
płacić za swoje zamówienie 
indywidualnie albo możemy 
poprosić o jeden rachunek  
i podzielić koszty po 
równo. Większej różni-
cy nie będzie, jeśli wszy-
scy zamówimy dania  
w podobnej cenie. Go-
rzej, jeśli jedni popro-
szą o tańsze potrawy,  
a inny zamówią wymyślne  
i drogie zestawy. Wtedy 
sprawiedliwiej byłoby, aby 
każdy zapłacił za siebie.

WYSOKOŚĆ ZALICZEK ZA CENTRALNE OGRZEWANIE OBOWIĄZUJĄCYCH  
OD  1 LIPCA 2022 R. KSZTAŁTUJE SIĘ NA POSZCZEGÓLNYCH OSIEDLACH W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

o podobnym stanie technicznym 
oraz powierzchni użytkowej lo-
kali, ale o odmiennym sposobie 
rozliczania kosztów ciepła poka-
zuje, że w budynkach rozlicza-
nych wg wskazań podzielników 
bardzo często zużycie ciepła jest 
niższe. Niższe zużycie ciepła w 
budynku to niższy koszt ogrzania 
lokalu w tym budynku jak rów-
nież niższa zaliczka za central-
ne ogrzewanie. Zróżnicowane 
zaliczki w naszych zasobach są 
wynikiem kalkulacji średniego 
zużycia ciepła w poszczególnych 
budynkach z trzech ostatnich se-
zonów grzewczych.

Należy jednak pamiętać, że 
największy wpływ na zuży-
cie ciepła w danym budyn-
ku mają  mieszkańcy. Dys-
ponując informacjami o bie-
żącym poborze ciepła przez 
grzejniki zamontowane w 
mieszkaniu, domownicy 

OSIEDLE BUDYNKI ROZLICZANE 
WG WSKAZAŃ PODZIELNIKÓW

BUDYNKI ROZLICZANE PROPORCJONALNIE        
DO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

ŚRÓDMIEŚCIE 4,90 – 6,90 zł/m2 3,90 – 7,20 zł/m2

HUTNIK - 5,10 – 7,20 zł/m2

CHROBRY 3,50 – 5,90 zł/m2 4,90 – 7,30 zł/m2

KOPERNIK A 4,70 – 5,10 zł/m2 5,10 – 7,00 zł/m2

KOPERNIK B 4,10 – 4,70 zł/m2 4,90 – 6,00 zł/m2

KOPERNIK C - 3,90 – 6,40 zł/m2

PIASTÓW ŚL. A 4,10 – 5,50 zł/m2 4,50 – 7,60 zł/m2

PIASTÓW ŚL. B 3,70 – 6,00 zł/m2 4,30 – 7,90 zł/m2

mogą świadomie ograniczać 
jego zużycie: utrzymywać 
w mieszkaniu optymalną 
temperaturę, zakręcać ter-
mostaty podczas wietrze-
nia pomieszczeń, w nocy i 
przed wyjściem z domu na 
dłuższy czas, ale również 
uszczelnić np. okna i drzwi, 
a tym samym wpływać na 
obniżenie rachunków. Dzia-
ła tu bowiem prosta zasada: 
im więcej lokatorzy grzeją, 
tym więcej płacą i odwrot-
nie. Jeśli racjonalnie podej-
dziemy do tematu, to skutki 
prooszczędnościowej po-
stawy widoczne będą na ra-
chunkach za ogrzewanie.

MAŁGORZATA NAKONIECZNA
ZASTĘPCA KIEROWNIKA 
DZIAŁU ROZLICZANIA MEDIÓW
MATEUSZ KOWALSKI
STARSZY SPECJALISTA 
DS. INFORMACJI SPOŁECZNEJ
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Każdy uczestnik programu prze-
chodzi rekrutację - wypełnia doku-
menty aplikacyjne, jest przeszkolony 
w zakresie BHP, podpisuje umowę, 
wystawia rachunek za pracę oraz roz-
licza się z urzędem skarbowym. Cały 
proces akcji ma przygotować młodych 
ludzi do poruszania się po rynku pra-
cy, uczyć odpowiedzialności, punktu-
alności oraz sumiennego wykonywa-
nia powierzonych zadań. Uczestnicy 
podczas wykonywania prac porząd-
kowych nabierają szacunku  do zadań 
wykonywanych przez  pracowników 
spółdzielni dostrzegając fakt, że nic 
dookoła nas nie robi się samo.  

Dowiadując się jak funkcjonu-
je spółdzielnia mieszkaniowa oraz 
pracując na terenach swoich osiedli 
młodzi ludzie czują przynależność 
do wspólnoty, którą razem tworzymy. 
Prace porządkowe oraz renowacje 
przez nich wykonywane w przyszło-

ści są szanowane, ponieważ wiedząc 
ile wysiłku zostało włożonych w ich 
wykonanie nie chcą, aby poszły na 
marne. To samo dotyczy również pen-
sji - rodzice często wspominają, że 
dzieci po Wakacyjnej Pracy nauczyły 
się gospodarności i szacunku do pie-
niądza. 

Prace porządkowe uczą, rozwi-
jają oraz organizują czas, którego 
w okresie wakacyjnym młodym 
mieszkańcom nie brakuje.  Energia 
młodzieży zostaje wykorzystana w 
konstruktywny sposób. Program ma 
edukować młodych głogowian na 
wielu płaszczyznach, a dodatkowe 
ręce do pracy sprawiają, że nasze 
otoczenie będzie prezentować się 
piękniej.

W tym roku prace na ośmiu osie-
dlach rozpocznie 80 uczestni-
ków, którzy zostaną podzieleni 
na dwa turnusy. Pierwszy turnus 
w terminie 4-15 lipca oraz dru-
gi turnus w terminie 18-29 lipca 
br. Młodzież zajmie się pracami 
porządkowymi na terenach nale-
żących do Spółdzielni Mieszka-
niowej „Nadodrze” w Głogowie 
oraz Gminy Miejskiej Głogów. 

Podobnie, jak przy poprzednich 
edycjach, tak i teraz realizację progra-
mu wspiera finansowo Gmina Miej-
ska Głogów. 

LIDIA CHYB-RODAK 
INSPEKTOR DS. INFORMACJI SPOŁECZNEJ

Wakacyjna Praca 
po pandemii wraca

Po trzyletniej przerwie trady-
cji stanie się zadość, bo wracamy 
z Wakacyjną Pracą dla Młodych. 
Program będzie realizowany po 
raz piętnasty. Młodzi mieszkań-
cy w wieku 16-20 lat dostaną 
możliwość zarobienia własnych 
pieniędzy oraz pierwszego wej-
ścia w rolę „dorosłych” pracow-
ników.
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Tak zwane „wystawki” są bogate 
w przeróżne przedmioty: od sprzętów 
AGD przez meble aż do pozostałości 
po remoncie. Pracownicy spółdzielni 
sprawujący nadzór nad porządkiem 
dbają, by odpady nie zalegały w pobli-
żu wiat śmietnikowych, a tym bardziej 
w sąsiedztwie budynków mieszkal-
nych. Nie jest jednak tak, że wszelkie 
odpady są porządkowane codziennie. 
Wiele z nich powinniśmy sami nieod-
płatnie wywieźć do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), a nie zostawiać przy bok-
sach i pojemnikach na odpady. 

Remonty oraz nowe aranżacje 
mieszkań to w naszych zasobach stan 
trwający cały rok. Co za tym idzie sta-
re lub zepsute elementy wyposażenia, 
gruz, meble i duże kartony lądują przy 
boksie śmietnikowym, doprowadzając 
do oszpecenia infrastruktury dookoła 
budynków mieszkalnych. Dobrze zapla-
nowane prace remontowe lub wymiana 
sprzętów gospodarstwa domowego nie 
powinny pozostawiać po sobie śladów. 
Zamówiony kontener na gruz pozwoli 
nam w bardzo sprawny i szybki sposób 
pozbyć się bałaganu po remoncie, a za-
razem uniknąć konsekwencji związa-
nych z wyrzucaniem tego rodzaju odpa-
dów do boksów śmietnikowych. 

Wielu dostawców sprzętu AGD 
a także mebli oferuje odbiór 
starego wyposażenia, które nie 
jest już nam potrzebne. Warto z 
takich ofert korzystać, bo znika 
nam problem związany z po-
zbyciem się starej kanapy czy 
pralki. Można też stare meble 
czy sprzęty wystawić na sprze-
daż, dzięki czemu nie trafią na 
śmietnik, a rozpoczną nowe ży-
cie w innym miejscu.

Często w sytuacji posiadania du-
żych przedmiotów do wyrzucenia 
stajemy przed pytaniem: co jest ga-
barytem? Jak podaje odbiorca odpa-
dów - firma GPK Głogów na stro-
nie www.czystyglogow.pl: Odpady 
wielkogabarytowe to wszelkiego ro-
dzaju odpady, które ze względu na 
swoje duże rozmiary i/lub wagę nie 
mieszą się do pojemnika na pozo-
stałe śmieci. Przykłady: stoły, szafy, 
krzesła, sofy, dywany, wózki dzie-
cięce, materace, pierzyny, rowery, 
materace, zabawki dużych rozmia-
rów. 

Odpadami wielkogabarytowymi 
NIE SĄ między innymi wszelkiego 
rodzaju materiały, odpady i części 
budowlane, sanitarne: wanny, umy-
walki, muszle toaletowe lub spłucz-
ki, grzejniki, płytki, rolety, panele, 
ramy okienne, drzwi, części samo-
chodowe, motorowery, kosiarki spa-
linowe, odpady ogrodowe, worki 
na śmieci lub kartony z odpadami 
domowymi (komunalnymi zmie-
szanymi). Te wszystkie materiały 
i odpady każdy z mieszkańców ma 
obowiązek samodzielnie dostarczyć 
do PSZOK.

LIDIA CHYB-RODAK
INSPEKTOR DS. INFORMACJI SPOŁECZNEJ

Nie zmieściło się!
Pod hasłem, które znajduje 

się w tytule tego artykułu, czę-
sto chowają się autorzy „wy-
stawek” przy boksach śmiet-
nikowych. Innym wytłuma-
czeniem tego, że duże odpady 
zostawiamy przy wiatach jest, 
że „nie chce mi się z tym je-
chać do PSZOK-u” albo „nie 
wiem, gdzie to wyrzucić”. Bez 
względu na wymówkę, każde-
go mieszkańca obowiązuje re-
gulamin. A ten jasno mówi, co 
robić z odpadami wielkogaba-
rytowymi.

Pracownicy spółdzielni dokładają 
wszelkich starań związanych z nadzo-
rem nad placami zabaw i siłowniami, 
ale pamiętajmy, że kultura zobowią-
zuje pozostawić po sobie porządek po 
zakończonej zabawie. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że wyobraźnia dzieci 
jest nieograniczona. Do piaskownic 
przynoszone są kamienie oraz paty-
ki, które mogą wyrządzić krzywdę 
innym użytkownikom, dlatego dbając 
o nasze wspólne bezpieczeństwo, na-
leży po sobie posprzątać. Regulamin 
użytkowania znajduje się przy każ-
dym z obiektów i jednoznacznie mówi 
o tym, że osoby korzystające powin-
ny pozostawić po sobie porządek,  
a w przypadku małych dzieci o ten 
porządek powinni zadbać ich opieku-
nowie. Wszystko w myśl zasady, by 
miejsce, z którego korzystaliśmy, zo-
stawić w takim stanie, w jakim sami 
chcielibyśmy je zastać, gdy przyjdzie-
my tu kolejny raz miło spędzić czas. 

Z naszej strony dokładamy wszel-
kich starań, by miejsca zabaw były 
przyjazne i bezpieczne. Przed roz-
poczęciem sezonu piasek we wszyst-

kich piaskownicach jest wymienia-
ny, a gdy zachodzi taka potrzeba, 
również uzupełniany w ciągu roku. 
Pracownicy spółdzielni posiadający 
nadzór nad obiektami mają również 
inne obowiązki, więc nie zawsze 
wszystkie braki lub usterki zauwa-
żą na bieżąco, dlatego należy swoje 
spostrzeżenia zgłaszać w administra-
cjach osiedli. W pierwszej kolejno-
ści powinniśmy dbać o infrastruk-
turę, z której wszyscy korzystamy. 
Należy też reagować na akty dewa-
stacji ze strony innych użytkowni-
ków. Na placach zabaw gromadzi 
się również młodzież, która czasem 
zapomina, jakie jest przeznaczenie 
sprzętów tam się znajdujących. 
Efektem tego są uszkodzenia  
i dewastacje, które sprawiają, że 
plac nie tylko zostaje oszpecony, ale  
w wielu wypadkach zabawki nie 
nadają się do dalszego użytku. 

Wszystkie obiekty posiadają ubez-
pieczenie lub są jeszcze na gwarancji, 
jednak nie każda usterka lub uszko-
dzenie można pokryć w ramach poli-
sy. Takie dodatkowe naprawy generu-
ją koszty, które wracają do nas w for-
mie wyższych comiesięcznych opłat.    

Po okresie pandemii szczególnie 
brakuje nam towarzystwa. Pla-
ce zabaw, siłownie pod chmur-
ką lub ławka po blokiem mogą 
być idealną przestrzenią do spę-
dzenia miło czasu lub nawią-
zania nowych relacji. Pamięć  
o tym, że jest to nasze wspól-
ne mienie, powinna wpłynąć 
na poczucie odpowiedzial-
ności oraz chęć zadbania  
o otaczająca nas przestrzeń.  

LIDIA CHYB-RODAK
INSPEKTOR DS. INFORMACJI SPOŁECZNEJ 

Razem korzystamy 
- wspólnie dbamy

Place zabaw oraz siłownie 
pod chmurką to kierunki najczę-
ściej wybierane przez mieszkań-
ców w sezonie wiosenno-let-
nim. Tego rodzaju infrastruktura 
znajdująca się na terenach nale-
żących do Spółdzielni Mieszka-
niowej „Nadodrze” w Głogowie 
regularnie przechodzi przeglądy 
i kontrole, wykonywane są na 
nich prace konserwacyjne i na-
prawcze. Troska o takie miejsca 
to jednak także zadanie korzy-
stających z nich osób.  
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Pracownicy z Biura Projektów Ze-
wnętrznych opracowali i zgłosili Pro-
jekt Hospicjum do Programu „Polski 
Ład”. Projekt został pozytywnie roz-
patrzony i dofinansowany w wysoko-
ści prawie 11 milionów złotych. Jest 
to suma nieomal w całości pokrywa-
jąca koszt budowy pierwszego etapu 
Hospicjum. Dofinansowanie Projektu 
daje pewność, że budowa, która tak 
intensywnie przebiega, zakończy się 
sukcesem i już za kilkanaście miesię-
cy będziemy mogli świętować otwar-
cie Hospicjum.

Stan na początek czerwca to po-
łożony strop na niemal dwóch trze-
cich pawilonu. Rozpoczynają się 
prace wodno-kanalizacyjne, na plac 
budowy przyjechały potężne zbior-

niki i kręgi do budowy studni i do 
zabezpieczenia przeciwpożarowego.  
W najbliższym czasie czeka nas mon-
taż okien i elewacji, a potem rozpisa-
nie i rozstrzygnięcie kolejnego prze-
targu, tym razem na prace wykończe-
niowe. Przed nami bardzo intensywny 
czas. Powoli szykować się będziemy 
do prac związanych z wyposażaniem 
Hospicjum.

Po covidowej izolacji wrócili 
Wolontariusze Fundacji Hospicjum 
Głogowskie do  wcześniejszych ini-
cjatyw i aktywności. Nasze Skarbony 
pojawiają się w sklepach, na targowi-
sku oraz na cmentarzu. Po raz trzeci 
już zwróciliśmy się do głogowian  
o wsparcie z odpisu podatkowego.  
W Drużynie Żonkila gra już ponad 
160 „zawodników”. Przypomnijmy, 

że aby stać się członkiem Drużyny, 
należy złożyć w banku zlecenie stałe 
na przelew dowolnej kwoty na wy-
posażenie Hospicjum. Dzięki Druży-
nie na konto Hospicjum miesięcznie 
wpływa kilka tysięcy złotych.

Obserwując, jak sprawnie prze-
biega budowa, mając w swoich 
szeregach tak zaangażowanych 
Wolontariuszy, przekonani je-
steśmy, że finał pierwszego 
etapu i przyjęcie pierwszego 
pacjenta to kwestia już bardzo 
nieodległego czasu. 

Jednak najważniejsze wsparcie 
otrzymujemy od Was drodzy Gło-
gowianie! Za to, że z nami jesteście, 
pięknie dziękujemy!

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Prace przy Hospicjum 
nabierają tempa

Na Paulinowie, na przekór 
trudnościom, trwa budowa Ho-
spicjum. I to w jakim tempie! 
To, co tam powstaje, wyprze-
dza plan o dobre kilka tygodni. 
Budowlany krajobraz zmie-
nia się z tygodnia na tydzień. 
Wszystko wskazuje na to, że 
jeszcze przed jesienią Pawilon 
pierwszego etapu uzyska stan 
surowy zamknięty. A dalej to 
już prace wykończeniowe, na 
wiosnę wyposażanie placówki 
i wreszcie, w przyszłym roku, 
pierwszy pacjent.
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