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Wkurza cię segregacja śmieci? Zacznij ich produkować mniej - 

pomożesz sobie i planecie  
 

Z cennych surowców i w skomplikowanym procesie technologicznym produkujemy przedmioty, 

które mogą przetrwać tysiące lat - tylko po to, by użyć ich przez kilka minut. To jednorazowe       

opakowania, siatki czy sztućce z plastiku. To absurdalna sytuacja, którą warto przemyśleć, gdy    

zmagamy się z segregacją odpadów. Zamiast się z tym męczyć, warto produkować ich mniej - i do 

tego samego zmusić wielkie firmy.  

1. Śmieciowy konsumpcjonizm  

Nadmierne kupowanie przyczynia się do osobnego problemu, jakim jest marnowanie 

jedzenia.  

Przeciętnie każdy Polak marnuje rocznie 247 kg jedzenia - to tu leży część         

 odpowiedzi na to, dlaczego przepełnione są nasze śmietniki. 

2.     Kto odpowiada za śmieci? 

Podobnie jak sami możemy ograniczyć ilość wyrzucanej żywności, możemy też 

zmniejszyć liczbę  opakowań lądujących w koszu. Opakowania - kartony, butelki, 

folie, siatki, pudełka z różnych  materiałów - to dla wielu najliczniejsze śmieci. To 

fakt, że niektóre produkty w opakowaniach bywają wygodniejsze, jednak ta wygoda 

ma swój środowiskowy koszt i warto go rozważyć przy podejmowaniu decyzji konsumenckich.         

Możemy też naciskać na sprzedawców i producentów, by oferowali możliwości zakupu na wagę i inne 

rozwiązania, które pozwalają produkować mniej śmieci. Nie zawsze dobrze jest całkowicie eliminować 

opakowania - bywają one niezbędne osobom o ograniczonej sprawności. Ważne jednak, żebyśmy mieli 

wybór. 

3. Plastikowy greenwashing  

Na producentów należy naciskać także w kwestii jakości - zarówno samych opakowań, jak i produktów. 

Opublikowane w tym miesiącu badanie amerykańskiego Greenpeace'u pokazało, że całe grupy  

plastikowych produktów i opakowań są oznaczane jako zdatne się do recyklingu, podczas gdy w  

rzeczywistości wcale się do tego nie nadają. Materiały z PCV, polistyrenu (np. kubeczki jednorazowe), 

słomki czy wieczka na kubki i wiele innych produktów z tworzyw sztucznych są trudne i kosztowne w 

recyklingu, wobec czego w praktyce nie są przetwarzane. Choć segregujemy je i wyrzucamy do  

pojemników na plastik, to później i tak trafiają do spalarni (w lepszym wypadku) lub na wysypiska (w 

gorszym). Firmy na drodze sądowej mogą zostać zmuszone do ulepszeń, a także zapłacenia za  

zaśmiecenie świata plastikiem. Producenci powinni odpowiedzieć za zaśmiecenie środowiska i  

wprowadzanie konsumentów w błąd. 

4. Sam recykling nas nie uratuje 

Recykling nie jest odpowiedzią na wszystko - bywa wręcz wykorzystywany przez wielkie koncerny, by 

unikać odpowiedzialności za swoje śmieci. Słynna organizacja "ekologiczna" Keep America Beautiful, 

która zachęcała ludzi do zbierania śmieci i recyklingu była i jest finansowana przez firmy produkujące 

plastikowe opakowania. Z jednej strony zrzucała ona winę za zaśmiecanie środowiska z firm na  

konsumentów i zachęcała ich do segregacji i sprzątania. Z drugiej blokowała rozwiązania prawne, jak 

np. system kaucyjny, które mogły realnie ograniczyć problem śmieci - ale były niewygodne dla  

producentów i uderzały w ich zyski. 

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/08/Tygodnik_PIE_29-19.pdf
https://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/2020/02/Greenpeace-Report-Circular-Claims-Fall-Flat.pdf
http://fm.tuba.pl/artysta/America


Wymiana i montaż wodomierzy 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Spółdzielnia”  informuje, że w związku z upływem okresu ważności  

legalizacji wodomierzy, w lokalach zostanie przeprowadzona wymiana wodomierzy realizowana 

przez  naszych konserwatorów. Wymiana wodomierzy sfinansowana zostanie z funduszu          

remontowego spółdzielni mieszkaniowej. 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o udostępnianie lokali konserwatorom  

Spółdzielni celem przeprowadzenia sprawnej wymiany wodomierzy w ustalonych terminach. 

 

 

Wymiana i montaż drzwi wejściowych na strychy 

 
    Mając na uwadze poszukiwanie kolejnych sposobów na obniżenie kosztów centralnego ogrzewania, podjęta      

została przez Zarząd SM i Radę Nadzorczą SM decyzja o montażu dodatkowych drzwi [stalowe ocieplane        

styropianem] w wejściach na strychy — dotyczy budynków przy ulicy Nadbrzeżnej 2, Krótkiej 2, 2, 5 oraz       

Żeromskiego 1, 3, 5, 6. Poprawiło to zdecydowanie warunki termiczne na klatkach schodowych co w znacznym 

stopniu przełoży się na koszty ogrzewania. Całość zrealizowanej inwestycji to 124 szt. drzwi na łączną kwotę 

103100,00 zł. 

 

Rozstrzygnięte przetargi 
 

Rozstrzygnięte zostały  przetargi pisemne nieograniczone – ofertowe na : 

 

 

1. Wymianę instalacji wodociągowej wody zimnej, wody ciepłej, centralnego        

ogrzewania w budynku i pionów kanalizacyjnych w piwnicach w budynku      

mieszkalnym w Stroniu Śląskim ul. Nadbrzeżna 2. -  

          EKOTERM inż.   Bolesław Dyc 

2. Wymianę wewnętrznej linii zasilającej z uwzględnieniem włączenia się do         

istniejącej instalacji  elektrycznej w lokalach mieszkalnych i   piwnicach— budynek mieszkalny        

wielorodzinny ul. Nadbrzeżna 28.  -                                                                                                     

USŁUGI  ELEKTROINSTALACYJNE Zygmunt Nazarkiewicz  

Jak  radzić sobie z kartonami ? 

1. Wygodnie i szybko jest docisnąć jedną ręką wewnętrzną część klapy i drugą odciągnąć zewnętrzną,  

           klej puszcza szybko.  
2.       Pozostałe kartony, te mniej i bardziej regularne muszą być rozcięte na połączeniu taśmą i rozłożone na  

          płasko.  
3.       Nie zostawiajcie ich pod śmietnikiem , rozgniećcie je tak żeby zajmowały jak najmniej miejsca . 

4.       Nigdy nie wrzucajcie nierozłożonych kartonów do śmietnika, odbieramy w ten sposób bardzo dużo  

          przestrzeni.  

5.      Karton o wymiarach 0,5m x 0,5m x 0,5m – zajmuje 0,125 m3, jeżeli go złożymy to zajmie on                          

     0,0125 m3 ! 

 

 

 



 



Przepis na sernik wielkanocny waniliowo-pomarańczowy 
 

C IAS TO KRUCH E:  

 110 g Dolnośląskiej Mąki Tortowej typ 450; 

 100 g masła (zimnego); 

 35 g kakao; 

 60 g cukru pudru; 

 łyżka zimnej wody; 

 aromat waniliowy. 
 

                               Sposób przygotowania: 

CIAS TO KRUCH E:  

Dolnośląską Mąkę Tortową typ 450, kakao oraz cukier puder wysypać na blat i delikatnie zmieszać palcami.  

Dodać kawałki zimnego masła i aromat waniliowy, posiekać nożem, aż utworzą się małe grudki. Ugniatać ciasto 

rękami, do uzyskania plastycznej masy. W przypadku, kiedy  

ciasto nie chce się wyrobić, dodać łyżkę zimnej wody.            

Uzyskaną kulę włożyć na pół godziny do lodówki. 

Po tym czasie, wyłożyć formę ciastem i nakłuć je widelcem.   

Piec około 25 minut w 180 stopniach. 
 

S ER:  

Twaróg ucierać w misce z cukrami (najlepiej drewnianą kulą). 

Rozdzielić jajka, do sera dodawać żółtka  stopniowo, później 

śmietankę i budyń. Laskę wanilii rozciąć na pół, a nasionka     

wyskrobać końcówką noża lub łyżeczką. Białka jajek ubić ze 

szczyptą soli i delikatnie połączyć z masą serową. Na koniec    

dorzucić skórkę  pomarańczową i całość ostrożnie  wymieszać 

szpatułką. 

Na wystudzony spód wylać masę serową i piec około 1 godziny 20 minut w temperaturze 170 stopni (góra-dół).  

Po wyłączeniu piekarnika, ciasta nie wyjmować, tylko studzić przy uchylonych drzwiczkach. 

OPCJONALNA POL EWA C Z EKOLADOWA :  

100 g czekolady gorzkiej rozpuścić w kąpieli wodnej, dodać 50 ml śmietanki i wymieszać do uzyskania gładkiej 

masy. Na serniku rozsmarować już wystudzoną masę. 

MASA SEROWA:  

 1 kg sera; 

 szklanka cukru; 

 5 jajek; 

 1 opakowanie budyniu; 

 laska wanilii; 

 cukier wanilinowy; 

 200 ml śmietanki kremówki; 

1/4 szklanki skórki pomarańczowej, świeżo startej. 



10 wskazówek na temat monitoringu wizyjnego  

prywatnych posesji 

 
W związku z wieloma pytaniami, przedstawiamy wskazówki dotyczące wykorzystywania 

monitoringu wizyjnego. 
 
Po co wykorzystujesz kamerę? 

Dopuszczalne jest obserwowanie ludzi wykonujących prace na Twojej posesji (opiekunka, osoba sprzątająca,  itd.) 

w związku z wykonaniem umówionych prac. Ale, jeżeli zatrudniasz ich na podstawie umowy o pracę, to musisz 

uwzględnić przepisy o monitorowaniu pracowników. Stosuj tylko te funkcje kamer, które są zgodne z przyjętymi 

przez Ciebie celami, np. nie nagrywaj dźwięku, bo nie  jest on potrzebny do celu ochrony osób i mienia. 
 
Jaki teren obserwujesz ? 

Kamerami możesz obserwować przede wszystkim swój teren. Możesz też obserwować teren wokół Twojej       

posesji, np. część chodnika, drogi i łąki. Nie powinieneś jednak monitorować posesji sąsiadów. Istnieje ryzyko, że 

naruszysz ich prywatność. 
 
Gdzie i kiedy nie możesz  stosować kamer ? 

Nie możesz wykorzystywać kamer do obserwowania ludzi w sytuacjach naruszających  ich godność , prywatność i 

intymność.  Nie  możesz podglądać innych osób np. sąsiadów na ich terenie (z wyłączeniem osób  wykonujących 

pracę na Twojej posesji), obserwować pomieszczeń takich jak łazienki i toalety i nagrywać dalszej okolicy (np. 

kamera na szczycie dachu). 
 
Jak długo obserwujesz teren ? 

Odpowiedz sobie na pytanie: czy obserwujesz teren stale czy tylko okresowo? Dostępne dzisiaj kamery mogą   

monitorować teren 24 godz. na dobę, zostać uruchomione automatycznie albo przez użytkownika. Dobrym     

przykładem jest wideodomofon, który może być włączany przez użytkownika, zamiast nieprzerwanie obserwować   

teren przed drzwiami lub furtką. 
 
Jak długo przechowujesz nagrania? 

Jeżeli Twój system zapisuje nagrania, musisz zdecydować, jaki jest czas ich przechowywania. Przy monitoringu, 

czas przechowywania nagrania powinien być krotki np. 24 godz. (podczas urlopu możesz  ten czas  wydłużyć do 

powrotu z urlopu). 
 
Jakich zabezpieczeń kamer i rejestratora używasz? 

System kamer musi być zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Jako administrator musisz    

przeciwdziałać próbom podłączenia z zewnątrz do sygnału z kamer i nagrań. Konieczne jest też zabezpieczenie 

systemu operacyjnego. Przy zdalnym dostępie do obrazu z kamer (np. aplikacja na telefon), urządzenia te także 

muszą być zabezpieczone. 
 
Kto może mieć dostęp do nagrań? 

Osoby obserwowane mają prawo dostępu do swoich danych na nagraniach. Przy tym nie możesz udostępniać   

danych  innych osób — powinieneś je zamazać. Nagrane przez Ciebie sytuacje mogą być udostępnione np. policji 

lub ubezpieczycielowi. Także osoby prywatne, które mają usprawiedliwiony interes mogą domagać się dostępu do 

nagrań (np. uszkodzony samochód). Musisz ocenić, czy  udostępnienie nagrania jest zasadne. W obu przypadkach 

możesz  udostępnić całe nagranie bez zamazywania wizerunku uczestników. 
 
Kiedy nie możesz  udostępniać nagrań? 

Jeżeli wykorzystujesz kamery do ochrony osób i mienia lub nadzoru nad osobami  na posesji, to nie wolno Ci   

publicznie  udostępniać ich wizerunków, np. w internecie. 

Czy możesz podłączyć Twoje kamery do agencji ochrony? -  Tak, ale powinieneś w umowie z agencją ustalić  

zasady powierzenia danych. Musisz określić cel, zakres i czas trwania monitorowania oraz obowiązki agencji w 

związku z bezpieczeństwem danych. 
 
Jak informujesz o kamerach na swojej posesji? 

Osoby obserwowane muszą być poinformowane o przetwarzaniu ich danych przy pomocy kamer. Przy wejściu  na 

teren monitorowany musisz  umieścić informację co najmniej  wskazującą: Ciebie jako administratora (podać dane 

kontaktowe), cele przetwarzania, obserwowany obszar i okres przechowywania nagrań. 



 

 

 

Do koszyczka włóż baranka 

I kilka pisanek 

Troszkę szynki i kiełbaski 

No i jeszcze — chrzanek  

Na śniadanie zjedzcie żurek 

Zrobiony na życie 

Jajka z chrzanem i buraczki 

I kawałek kaczki 

I zaśpiewaj Alleluja 

Dzieląc się jajeczkiem 

I ze stołu, co święcone 

Wszystkim po troszeczkę 

Spraw by święta były miłe 

Bo to święta roku 

I postępuj tak na co dzień  

Tak kroczek po kroku 

     

   Helena Marszyńska 



Zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem 

 
Wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się.  

Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania  

niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy 

nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem. 

 

Ograniczenia w przemieszczaniu się 

 

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi,  

zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc: 

 

 ●          dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, 

   masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług        

   związanych ze swoją zawodową  działalnością. 

     

     wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym prze   

   bywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się    

   przemieszczać w ramach tej działalności. 

 

      załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby  

   zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi,  

   wyprowadzić psa. 

 

Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. 

 

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi 

 

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się 

jednak spotykać z najbliższymi. 

 

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych 

 

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o 

charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzę-

dzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby 

sprawujące posługę. 

 

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy 

internetu. 

 

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują 

 

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w 

działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. 

 

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. 

 

 

ZOSTAŃ W DOMU — BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY 


