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Adres Rodzaj wykonywanych prac

Kolorowe 10                       
Błękitne 16                          
Jasne 11

Remonty rozpoczniemy od  wymiany poziomej instalacji zimnej wody w piwnicy. Później nastąpi wymiana pionów zimnej 
wody oraz pionów kanalizacji sanitarnej. W kolejnym etapie wykonamy nową poziomą instalację gazową w piwnicy i piono-
wą instalację gazową na klatkach schodowych włącznie z wykonaniem nowych  przyłączy do liczników gazowych. Z chwilą 
kiedy PGNIG ustali termin na demontaż liczników gazowych, przystąpimy do montażu nowej wewnętrznej instalacji gazowej 
od przyłączy gazowych na klatce schodowej do odbiorników gazu w poszczególnych mieszkaniach. Po wykonaniu nowych 
wewnętrznych instalacji gazowych wykonamy nową instalację elektryczną WLZ od liczników elektrycznych przeniesionych 
do skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierwszego zabezpieczenia elektrycznego w poszczególnych mieszkaniach. Przewód 
będzie wymieniony na pięciożyłowy z możliwością podłączenia do  mieszkania prądu 3-fazowego.

Różane 3, 7, 12       

Remonty rozpoczniemy od  wymiany poziomej instalacji zimnej wody w piwnicy. Później nastąpi wymiana pionów zimnej 
wody. W kolejnym etapie wykonamy nową poziomą instalację gazową w piwnicy i pionową instalację gazową na klatkach 
schodowych włącznie z wykonaniem nowych  przyłączy do liczników gazowych. Z chwilą kiedy PGNIG ustali termin na 
demontaż liczników gazowych, przystąpimy do montażu nowej wewnętrznej instalacji gazowej od przyłączy gazowych na klat-
ce schodowej do odbiorników gazu w poszczególnych mieszkaniach. Po wykonaniu nowych wewnętrznych instalacji gazowych 
wykonamy nową instalację elektryczną WLZ od liczników elektrycznych przeniesionych do skrzynek elektrycznych w piwnicy  
do pierwszego zabezpieczenia elektrycznego w poszczególnych mieszkaniach. Przewód będzie wymieniony na pięciożyłowy z 
możliwością podłączenia do  mieszkania prądu 3-fazowego.

Tęczowe 4                
Tęczowe 1               

Remonty rozpoczniemy od  wymiany  pionów zimnej I ciepłej wody. Kolejnym etapem będzie wykonanie nowej instalacji elek-
trycznej WLZ od liczników elektrycznych przeniesionych do skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierwszego zabezpieczenia 
elektrycznego w poszczególnych mieszkaniach. Przewód będzie wymieniony na pięciożyłowy z możliwością podłączenia do  
mieszkania prądu 3-fazowego.

Tęczowe 22

Remonty rozpoczniemy od  wymiany  pionów zimnej I ciepłej wody. W kolejnym etapie wykonamy nową poziomą instala-
cję gazową w piwnicy i pionową instalację gazową na klatkach schodowych włącznie z wykonaniem nowych  przyłączy do 
liczników gazowych. Z chwilą kiedy PGNIG ustali termin na demontaż liczników gazowych, przystąpimy do montażu nowej 
wewnętrznej instalacji gazowej od przyłączy gazowych na klatce schodowej do odbiorników gazu w poszczególnych mieszka-
niach. Po wykonaniu nowych wewnętrznych instalacji gazowych wykonamy nową instalację elektryczną WLZ od liczników 
elektrycznych przeniesionych do skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierwszego zabezpieczenia elektrycznego w poszczegól-
nych mieszkaniach. Przewód będzie wymieniony na pięciożyłowy z możliwością podłączenia do  mieszkania prądu 3-fazowego.

Kolorowe 16

Remonty będziemy kontynuować od  wymiany  pionów zimnej wody oraz pionów kanalizacji sanitarnej. W kolejnym etapie 
wykonamy nową poziomą instalację gazową w piwnicy i pionową instalację gazową na klatkach schodowych włącznie z wyko-
naniem nowych  przyłączy do liczników gazowych. Z chwilą kiedy PGNIG ustali termin na demontaż liczników gazowych, 
przystąpimy do montażu nowej wewnętrznej instalacji gazowej od przyłączy gazowych na klatce schodowej do odbiorników 
gazu w poszczególnych mieszkaniach. Po wykonaniu nowych wewnętrznych instalacji gazowych wykonamy nową instalację 
elektryczną WLZ od liczników elektrycznych przeniesionych do skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierwszego zabezpie-
czenia elektrycznego w poszczególnych mieszkaniach. Przewód będzie wymieniony na pięciożyłowy z możliwością podłącze-
nia do  mieszkania prądu 3-fazowego.

Błękitne 8

Z chwilą kiedy ustalimy termin z PGNIG na demontaż liczników gazowych, przystąpimy do montażu nowej wewnętrznej 
instalacji gazowej od przyłączy gazowych na klatce schodowej do odbiorników gazu w poszczególnych mieszkaniach. Po 
wykonaniu nowych wewnętrznych instalacji gazowych wykonamy nową instalację elektryczną WLZ od liczników elektrycz-
nych przeniesionych do skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierwszego zabezpieczenia elektrycznego w poszczególnych 
mieszkaniach. Przewód będzie wymieniony na pięciożyłowy z możliwością podłączenia do  mieszkania prądu 3-fazowego. 
Zakończeniem kompleksowej wymiany instalacji w budynku będzie wymiana pionu zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w 
mieszkaniach os. Błękitne 8A – lokale: 1, 4, 7, 10, 13.

Tęczowe 9

Zakończeniem kompleksowej wymiany instalacji w budynku będzie wymiana instalacji elektrycznej WLZ od liczników elek-
trycznych przeniesionych do skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierwszego zabezpieczenia elektrycznego w poszczegól-
nych mieszkaniach. Przewód będzie wymieniony na pięciożyłowy z możliwością podłączenia do  mieszkania prądu 3-fazowego 
i płyty indukcyjnej.

Różane 11

Kolejnym etapem  remontów w budynku będzie wykonanie nowej poziomej instalację gazowej w piwnicy i pionowej instalacji 
gazowej na klatkach schodowych włącznie z wykonaniem nowych przyłączy do liczników gazowych. Z chwilą kiedy PGNIG 
ustali nam termin na demontaż liczników gazowych, przystąpimy do montażu nowej wewnętrznej instalacji gazowej od przy-
łączy gazowych na klatce schodowej do odbiorników gazu w poszczególnych mieszkaniach. Zakończeniem kompleksowej 
wymiany instalacji w budynku będzie wymiana instalacji elektrycznej WLZ od liczników elektrycznych przeniesionych do 
skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierwszego zabezpieczenia elektrycznego w poszczególnych mieszkaniach. Przewód 
będzie wymieniony na pięciożyłowy z możliwością podłączenia do  mieszkania prądu 3-fazowego i płyty indukcyjnej.

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI 
- II KWARTAŁ 2021
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Pierwsze z nich miało miej-
sce 12.02.2021r. i dotyczyło 
rozstrzygnięcia ogłoszonego 
w lutym konkursu na stanowi-
sko Zastępcy Prezesa Zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie ds. Ekono-
micznych. Do dnia 10 lutego 
do godziny 14:00 zgodnie z 
ogłoszonym wcześniej regula-
minem konkursu wpłynęła 1 
oferta.

W posiedzeniu udział wzię-
li wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej. Po przeanalizo-
waniu złożonych przez kan-
dydata dokumentów oraz po 
przeprowadzonej rozmowie 

Rada Nadzorcza przystąpiła do 
tajnego głosowania, w wyni-
ku którego członkowie Rady 
jednogłośnie zdecydowali, że 
Zastępcą Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżonio-
wie ds. Ekonomicznych zostaje 
Pani Renata Sołek. Jednocze-
śnie będzie pełnić nadal swoją 
funkcję w Spółdzielni jako 
Główny Księgowy. Wyłonio-
ny kandydat spełniał wymogi 
określone w regulaminie kon-
kursu w najwyższym stopniu, 
posiada niezbędne kwalifika-
cje oraz doświadczenie zawo-
dowe.

Drugie posiedzenie Rady 
Nadzorczej, które odbyło się 
w dniu 25.02.2021 r. rozpoczę-
ło się od przyjęcia porządku 

posiedzenia przedstawionego 
przez obecnego Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej Pana 
Mieczysława Winiarskiego. W 
dalszej części została przedsta-
wiona przez Głównego Księgo-
wego Panią Renatę Sołek ana-
liza wykonania planu i wyni-
ków finansowych za 2020r. 
Podsumowana została również 
realizacja zadań remontowych 
i inwestycyjnych w poprzed-
nim roku. Rada Nadzorcza 
do analizy planu i  wyników 
finansowych za 2020 rok nie 
wniosła żadnych uwag. 

W dalszej części spotkania 
członkowie Rady Nadzorczej 
zapoznali się z planem finan-
sowo-gospodarczym na 2021 
rok, a po jego przeanalizowa-
niu zdecydowali się zatwier-
dzić go uchwałą. Ponadto Rada 
Nadzorcza ustaliła wysokość 
opłat pokrywających kosz-
ty związane z użytkowaniem 

nowo wybudowanych garaży 
na os. Błękitnym 30 oraz przy-
jęła nowy Regulamin Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie. 

Rada Nadzorcza Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Dzier-
żoniowie zawiadamia, iż w 
związku z panującą pandemią 
koronawirusa nie ma możliwo-
ści odbywania comiesięcznych 
spotkań z członkami Spół-
dzielni. Jednakże, aby skon-
taktować się z Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej bądź jej 
członkami każdy z mieszkań-
ców ma możliwość pozosta-
wienia w skrzynce pocztowej 
umieszczonej przy głównym 
wejściu do Spółdzielni na os. 
Jasnym 20 pisma skierowane-
go do Rady Nadzorczej bądź 
wysłania wiadomości e-mail 
na adres: rada.nadzorcza@
smdzierzoniow.pl 

RN

W ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Dzierżoniowie. 

LUTOWE POSIEDZENIA 
RADY NADZORCZEJ

W SPÓŁDZIELNI
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Z uwagi na panujące zagro-
żenie i zamknięcie Spółdzielni 
Mieszkaniowej dla odwiedza-
jących dyżury zostały na ten 
moment odwołane. W przy-
padku jakichkolwiek proble-
mów można kontaktować się 
z Dzielnicowymi w ich siedzi-
bie Centrum Przesiadkowe ul. 
Sienkiewicza 18 w Dzierżonio-
wie (wejście od strony poczty) 
lub telefonicznie.

Wykaz numerów dostęp-
ny na stronie KPP Dzierżo-
niów w zakładce Dzielnico-
wi lub u Oficera Dyżurnego 
KPP Dzierżoniów pod nume-
rem tel. 74 832 22 00 lub 74 
832 22 20.

DYŻURY DZIELNICOWYCH  
W KWIETNIU
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W 2019 roku ruszył kompleksowy program 
wymiany i przebudowy instalacji wewnętrznych.

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Wraz z jego wykonaniem 
wiążą się spore zmiany na 
klatkach schodowych, a mia-
nowicie gazomierze z miesz-
kań zostaną umieszczone w 
miejscu gdzie dotychczas były 
liczniki energii elektrycznej, 
natomiast liczniki energii elek-
trycznej zostaną przeniesione 
do szaf elektrycznych, które 
będą usytuowane w koryta-
rzach piwnicznych. Wszystko 
to powoduje, że klatki scho-
dowe wymagają odświeżenia 
i właśnie malowanie klatek 
schodowych będzie ostatnim 
etapem remontów w budyn-
kach. Na zasobach spółdziel-
czych już w lutym tego roku 
rozpoczęte zostało malowa-

nie klatek schodowych przez 
firmy, które wygrały przetarg 
ogłoszony jeszcze w 2020 roku. 
Pierwszymi budynkami, które 
zyskają nowy wygląd klatek są 
bloki na osiedlu Jasnym nr 2 i 3.

Wszystkie budynki, w 
których została już wyko-
nana wymiana i przebudowa 
instalacji wewnętrznych będą 
miały przeprowadzony remont 
klatek schodowych. Zyskają 
one nowy kolor ścian, mozaikę 
oraz zostaną zamontowane na 
poręczach nowe, drewniane 
pochwyty.

Mamy nadzieję, że nowy 
wygląd klatek schodowych 
spodoba się naszym spółdziel-
com.

W SPÓŁDZIELNI
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Informujemy, że nasi pra-
cownicy NIGDY nie chodzą 
po mieszkaniach i nie oferu-
ją żadnych odpłatnych usług. 
Osoby podające się za pra-
cowników spółdzielni TO 
OSZUŚCI!

Prosimy Państwa o czuj-
ność oraz każdorazowe infor-
mowanie nas o tego typu 
sytuacjach. Prosimy pamię-

tać o tym, że w przypadku 
każdorazowych robót, które 
wykonywane są na budyn-
ku spółdzielnia zawiada-
mia odpowiednio wcześniej 
o wizytach pracowników 
obsługi technicznej i ogło-
szenia o tym znajdują sie 
na tablicy ogłoszeń lub na 
drzwiach wejściowych do 
budynku.

W związku z trwającym 
stanem epidemii koronawi-
rusa w Polsce, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Dzierżonio-

wie zwraca się do mieszkań-
ców zasobów spółdzielczych 
o każdorazowe informowanie 
pracowników firm obsługu-

Bądźcie ostrożni i pamię-
tajcie o tym, aby:

- przed otworzeniem drzwi 
spojrzeć przez wizjer kto do 
nas przyszedł, a jeśli nie znamy  
tej osoby to zapytać ją o cel 
wizyty, poprosić o okazanie 
legitymacji czy identyfikatora. 
Uczciwej osoby nie zrazi takie 
postępowanie powodowane 
ostrożnością,

- w razie wątpliwości, co 
do tożsamości osoby należy 
umówić się z nią na inny ter-
min, sprawdzając uprzednio 
w administracji osiedla wia-
rygodność osoby pukającej do 
drzwi.

Każdą próbę oszustwa 
zgłaszajmy bezwzględnie na 
Policję dzwoniąc pod numer 
112, a jeżeli w naszej rodzinie 
są osoby starsze lub samotnie 
zamieszkujące, rozmawiajmy 
z nimi i ostrzegajmy je przed 
tego typu zagrożeniami.

jących zasoby spółdzielcze, 
którzy np. usuwają awarię 
domofonu, prądu lub doko-
nujących wymiany instalacji 

w budynkach i mieszkaniach 
o przebywaniu domowników 
na kwarantannie lub w izo-
lacji. Prosimy o rozwagę oraz 
odpowiedzialność.

UWAGA NA OSZUSTÓW

DRODZY MIESZKAŃCY!

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że otrzymuje niepokojące sygnały od 
mieszkańców zasobów o tym, że po mieszkaniach krążą oszuści, którzy podają 

się za pracowników spółdzielni i za odpłatnością wymieniają drzwi wejściowe do 
mieszkań.
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W związku z zamknięciem 
do odwołania biur Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżonio-
wie informujemy, że wszelkie 
sprawy można załatwiać tele-
fonicznie dzwoniąc na numery: 
74 880-20-12 lub 74 880-20-10 
w godz. pracy Spółdzielni:

–  poniedziałek i środa          
od 7:30 do 15:30

–  wtorek i czwartek             
od 7:30 do 16:00

–  piątek                                
od 7:30 do 14:30

W przypadku wszelkich 
awarii prosimy dzwonić na 
numer 74 831 52 64 przez cały 
tydzień, w godzinach od 8:00 
do 22:00.

Wszelkie sprawy, które 
wymagają formy pisemnej pro-

simy kierować drogą elektro-
niczną na adres: sekretariat@
smdzierzoniow.pl.

W przypadku korespon-
dencji w postaci tradycyjnej 
prosimy o wrzucanie jej do 
skrzynki na listy zamontowa-
nej przy głównym wejściu do 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Obsługa mieszkańców jest 
nadal bardzo ograniczona, są 
oni przyjmowani jedynie w 
sprawach bardzo pilnych. Przy 
głównym wejściu do Spół-
dzielni Mieszkaniowej został 
zamontowany domofon.

Prosimy o korzystanie 
z niego poprzez wciśnięcie 
odpowiedniego przycisku, 
który umożliwia połączenie 
i rozmowę z pracownikiem 
Spółdzielni.

INFORMACJA O SPOSOBIE PRACY 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 Co to jest? 
To serwis internetowy, 

który udostępnia każdemu 
uprawnionemu użytkowniko-
wi informacje na temat płat-
ności, zaległości oraz rozliczeń 
dotyczących mieszkania, gara-
żu lub lokalu użytkowego.

 Kto może korzystać? 
Wniosek o założenie E- 

BOK składa osoba, która jest 
uprawniona do mieszkania, 
garażu czy lokalu użytkowego.

 Jak założyć EBOK? 
Wniosek o założenie 

EBOKa znajduje się na naszej 
stronie internetowej https://
smdzierzoniow.pl. Rozwijając 
zakładkę DLA MIESZKAŃ-
CÓW zobaczymy E-BOK, 
należy kliknąć tą ikonę i otwo-
rzyć stronę. Następnie pobiera-
my ze strony:

– Oświadczenie o zgodzie 
na przetwarzanie danych oso-
bowych

– Klauzula informacyjna
Należy zapoznać się z 

dokumentami, wypełnić je, 
podpisać i wrzucić do skrzyn-
ki pocztowej znajdującej się 
przy drzwiach wejściowych do 
Spółdzielni. Istnieje również 
możliwość zeskanowania pod-
pisanych dokumentów i wysła-
nia ich e-mailem na adres: 
sekretariat@smdzierzoniow.pl. 
W każdym momencie można 
zrezygnować z usługi poprzez 
wypełnienie dokumentu: wzór 
wycofania zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych. Na 
stronie internetowej znajduje 
się również krótka instrukcja 
logowania do systemu.

Aby móc założyć E-BOK 
niezbędne jest posiadanie 
e-maila, ponieważ po aktywa-
cji konta otrzymają Państwo na 
podany w oświadczeniu adres 
e-mail – wiadomość z instruk-
cją oraz loginem i hasłem.

I gotowe!

W SPÓŁDZIELNI

ELEKTRONICZNE BIURO 
OBSŁUGI KLIENTA – EBOK



7marzec 2021  |  nr 3 (195)

„Twoją 
  Spółdzielnię” 
czytaj też na:
www.smdzierzoniow.pl

W SPÓŁDZIELNI

Korzystanie z E-BOKa to 
same plusy, ponieważ masz 
dostęp do wszelkich wpłat 
oraz historii rozliczeń przez 

24godziny 7 dni w tygodniu, 
przy tym nie trzeba wychodzić 
z domu oraz dzwonić do Spół-
dzielni.
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Nawiązują one do wcześniej 
zrealizowanego nowoczesne-
go zespołu garażowego, który 
usytuowany był dotychczas z 
tyłu budynków użytkowych. 
Nowe garaże powstały w tech-
nologii żelbetowej z instalacja-
mi, oświetleniem, drogą dojaz-
dową oraz bramami otwiera-
nymi na pilota. Każdy garaż 
posiada powierzchnię użytko-
wą 18m2. Część garaży znala-
zła już nowych właścicieli, ale 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
swojej ofercie posiada jeszcze 
wolne garaże.

Osoby zainteresowane 
kupnem garaży (gotówka 
lub cena rozłożona na raty) 
oraz wynajmem, zaprasza-
my do kontaktu ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową, tel. 
74 880 20 12. 

NOWE GARAŻE 
NA OS. BŁĘKITNYM

NASZE SPRAWY

•  R E K L A M A  •

WYKONAWCA
INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH I

GAZOWYCH

D A T E R M   S P .  Z  O . O .
U L . W I E J S K A  8

6 5 - 6 0 9  Z I E L O N A  G Ó R A
M A I L :  D A T E R M @ D A T E R M . P L

Na osiedlu Błękitnym, na terenie starej siedziby Zakładu Remontowo-Budowla-
nego w ostatnim czasie wykonane zostały nowe garaże
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   Niedziela Palmowa
To święto, które rozpo-

czyna Wielki Tydzień, tego 
dnia wierni przynoszą do 
kościoła palmy, które są sym-
bolem odradzającego się życia.

Święcenie pokarmów
Święcenie pokarmów 

odbywa się w Wielką Sobotę. 
Do wiklinowego koszyka 
wkładamy:

• chleb – symbolizuje ciało 
Chrystusa;

• jajko – symbol życia;
• baranka – przypomina 

o tym, że Chrystus odkupił 
nasze grzechy, a my jesteśmy 
zaproszeni na ucztę pańską;

• zajączka – jest symbo-
lem odradzającej się przyrody, 
wiosny i płodności;

• wędlinę – symbol 
dostatku;

• przyprawy, np. chrzan 
– przypomina mękę Pańską, 
symbolizuje też siłę fizyczną;

• sól – chroni przed zepsu-
ciem;

• ciasto – symbol umiejęt-
ności i doskonałości.

Malowanie jajek
Jajka gotuje się w barwnej 

wodzie, uzyskuje się ją z barw-
ników kupowanych w sklepie 
lub uzyskiwanych z natural-
nych składników, np. łupiny 
cebuli, soku z buraka, wywaru 
z czarnej kawy. Pisanki można 

równiez oklejać czy wyskroby-
wać koronkowe wzory ostrym 
narzędziem.

Śniadanie Wielkanocne 
Na świątecznym stole poja-

wiają się święconka z koszyka, 
jajka, żurek, biała kiełbasa, 

chrzan, pasztet, pieczeń. A na 
deser podawane są świąteczne 
wypieki: sernik, babka i mazu-
rek.

Śmigus-dyngus
W Wielkanocny Ponie-

działek obowiązuje zwyczaj 
oblewania się wodą przez cały 
dzień. Według tradycji wszyst-
kie panny oblane w Śmigus 
Dyngus miały większe szanse 
na zamążpójście.

Święta Wielkanocne są obfite w tradycje i zwyczaje ludowe, których część stopniowo 
zanika, ale częściowo są nadal kultywowane. Przedstawiamy kilka z nich.

NASZE SPRAWY

TRADYCJE WIELKANOCNE
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W bloku zakończono wyko-
nywanie podłoży betonowych. 
W klatce „A” na klatce scho-
dowej położone zostały płytki. 
Obecnie trwają roboty wykoń-
czeniowe pod malowanie kla-
tek oraz montowane są windy. 
Z uwagi na panującą pogodę i 
mrozy tylko częściowo zostały 
wykonane tynki zewnętrzne.  
W bloku zostały już wstawione 

drzwi wejściowe oraz bramy 
garażowe. Zamontowane zosta-
ły ościeżnice drzwi wejścio-
wych do mieszkań.

W najbliższym czasie roz-
poczęte zostaną prace związa-
ne z zagospodarowaniem tere-
nu oraz w dalszym ciągu będą 
prowadzone prace na zewnątrz 
budynku i wykonywane tynki 
zewnętrzne.

Budowa drugiego budynku przy ulicy Lawendowej powoli dobiega końca.  
Postępy prac idą w zadowalającym tempie.

LAWENDOWA BUDOWA
W SPÓŁDZIELNI

•  R E K L A M A  •

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
TEL. 666 666 693

ul. Ząbkowicka 26, 58-200 Dzierżoniów, E-mail: biuro@kursy.net

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE 

SEP

UPRAWNIENIA 
WYSOKOŚCIOWE
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W SPÓŁDZIELNI

SEKRETARIAT
Sylwia Kłębek sekretariat@smdzierzoniow.pl

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Anna Wojda anna.wojda@smdzierzoniow.pl

INSPEKTOR D.S. ROZLICZEŃ
- rozliczenie  gazu i C.O.

anna.wojda@smdzierzoniow.pl
sekretariat@smdzierzoniow.pl

INSPEKTOR D.S. ROZLICZEŃ
rozliczenie wody i kosztów podgrzania

anna.wojda@smdzierzoniow.pl
sekretariat@smdzierzoniow.pl

INSPEKTOR D.S. ROZLICZEŃ
Jolanta Zdunek jolanta.zdunek@smdzierzoniow.pl

INSPEKTOR D.S. WINDYKACJI
Marta Futoma marta.futoma@smdzierzoniow.pl

KIEROWNIK EKSPLOATACJI
Wiesław Kasprzyk wieslaw.kasprzyk@smdzierzoniow.pl

ADMINISTRATOR OS.BŁĘKITNEGO, OS. ZŁOTEGO, OS. TĘCZOWEGO 
I UL. LAWENDOWEJ
Klaudia Chlipała

klaudia.chlipala@smdzierzoniow.pl

INSPEKTOR D.S.EKSPLOATACJI OS. BŁĘKITNEGO, OS. ZŁOTEGO, 
OS. TĘCZOWEGO I UL. LAWENDOWEJ
Zbigniew Szeptycki

zbigniew.szeptycki@smdzierzoniow.pl

ADMINISTRATOR OS.JASNEGO, OS.KOLOROWEGO, UL.BRZEGOWEJ, 
UL. 11-LISTOPADA, ZASOBÓW W PIŁAWIE GÓRNEJ 
REDAKTOR GAZETY “TWOJA SPÓŁDZIELNIA”
Agata Janusz

agata.janusz@smdzierzoniow.pl

INSPEKTOR D.S. EKSPLOATACJI OS.JASNEGO, UL. ANDERSA, 
OS.KOLOROWEGO, UL.BRZEGOWEJ, UL. 11-LISTOPADA  
I ZASOBÓW W PIŁAWIE GÓRNEJ
Zbigniew Oziewicz

zbigniew.oziewicz@smdzierzoniow.pl

ADMINISTRATOR OS. RÓŻANEGO
Kinga Rusznica kinga.rusznica@smdzierzoniow.pl

INSPEKTOR D.S. EKSPLOATACJI OS. RÓŻANEGO 
Marek Rauhut marek.rauhut@smdzierzoniow.pl

INSPEKTOR D.S. CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYCH
Krystyna Świstak krystyna.swistak@smdzierzoniow.pl

INSPEKTOR D.S. KADR I PŁAC I ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWYCH
Marta Kuriata marta.kuriata@smdzierzoniow.pl

KOORDYNATOR D.S. INWESTYCJI
Jerzy Trzuskawski jerzy.trzuskawski@smdzierzoniow.pl

WYKAZ E-MAILI 
DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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ODPŁATNE SPRZĄTANIE 
KLATEK SCHODOWYCH

1. Zamiatanie i mycie 
podłóg klatki schodowej roz-
poczynając od korytarzy stry-
chów do drzwi wejściowych od 
budynku  wraz ze schodami do 
piwnicy raz w tygodniu.

2. Zamiatanie i mycie kory-
tarzy strychów raz w tygodniu.

3. Mycie okien na klatce 
schodowej raz na kwartał.

4. Mycie barierek i parape-
tów na klatce schodowej raz na 
miesiąc.

5. Mycie lamperii dwa razy 
w roku.

6. Zamiatanie i mycie kabin 
wind osobowych raz w tygodniu.

7. Mycie drzwi wejścio-
wych do budynku oraz szyb 
w drzwiach wejściowych 
środkiem chemicznym wraz z 
omiataniem ich z pajęczyn raz 
w tygodniu.

8. Zamiatanie korytarzy 
piwnicznych i omiatanie paję-
czyn raz w miesiącu.

9. Zamiatanie i mycie scho-
dów przed wejściem do klatki 
schodowej raz w tygodniu.

Mycie schodów będzie 
odbywać się jedynie w okresie 
dodatnich temperatur.

10. Mycie okienek piwnicz-
nych od zewnątrz budynku 
wraz z parapetami raz do roku. 
W trakcie przedmiotowych 
prac obustronnie będą myte 
jedynie okienka znajdujące się 
w korytarzach piwnicznych.

11. Utrzymanie w czysto-
ści skrzynek pocztowych raz w 
tygodniu.

Nie wszyscy mieszkańcy 
zdecydowali się na odpłatne 
sprzątanie klatek schodowych, 
wobec tego przypominamy, że 
w każdym momencie istnieje 
możliwość rozpoczęcia ich 
odpłatnego sprzątania. W tym 
celu należy złożyć do Spół-
dzielni Mieszkaniowej poda-

nie z podpisami mieszkańców 
danej klatki bloku (minimum 
50% + 1), a opłata za sprząta-
nie wynosi 13,90 zł od każdego 
mieszkania i jest doliczana do 
czynszu.

W przypadku jakich-
kolwiek uwag dotyczących 
sprzątania klatek schodowych 
prosimy o informowanie Spół-
dzielni Mieszkaniowej telefo-
nicznie.

Administrator os. Róża-
nego – tel. 74 880 20 28

Administrator os. Błę-
kitnego, Tęczowego, Złotego 
oraz ul. Lawendowej – tel. 74 
880 20 22

Administrator os. 
Jasnego, Kolorowego, ul. 
11 Listopada, Brzegowej, 
Andersa oraz zasobów w 
Piławie Górnej – tel. 74 880 
20 17

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami mieszkańców zasobów spółdziel-
czych, które dotyczą wykonywania usługi odpłatnego sprzątania klatek scho-

dowych, przypominamy, jak przedstawia się pełen zakres prac obejmujących kom-
pleksowe sprzątanie klatek schodowych.

W SPÓŁDZIELNI

•  R E K L A M A  •

NOWOCZESNE MIESZKANIA 
w Piławie Górnej

LOKALIZACJA: 

ul. Osiedlowa/Staszica

w Piławie Górnej

Realizacja ETAP I: 2021 – 2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERŻONIOWIE  

os. Jasne 20, smdzierzoniow.pl  74 831 44 73 w. 38 

• Wysoki standard 
• Windy, garaże 
• Balkony 
• Zewnętrzny parking 
• Plac zabaw 

JUŻ OD 

25 tys.

SPRAWDZONY INWESTOR:    

30-80 

winda

2
m
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WYBRAŁA DAWIDA

PIERWSZY PIŁAWSKI MARSZ PAMIĘCI

Ola zachwyciła publicz-
ność pięknym wyko-
naniem „Someone You 
Loved” Lewisa Capaldi

- Dziewczyna ma ogromny 
talent i postanowiła nie ukry-
wać go w swoim pokoju, ale 
pokazać światu. To bardzo 
dobry ruch, ponieważ wiele 
osób wróży jej karierę woka-
listki. Mieszka w Piławie 
Górnej. Związana jest ze Stu-
diem Fart w Bielawie i talent 
wokalny szlifuje z Anną Lutz. 
Uczęszcza do szkoły muzycz-
nej w Dzierżoniowie, gdzie 
uczy się gry na fortepianie i 
szkoły podstawowej w Piławie 
Górnej.

- Ciarki mi przeszły po 
plecach - pisali w komenta-
rzach internauci. Ola zachwy-
ciła również jurorów. Pięk-
nym wykonaniem hitu Lewisa 

Capaldi urzekła: Cleo, Dawida 
Kwiatkowskiego, a także Tom-
sona i Barona. Nagle wszyscy 
zapragnęli mieć ją w drużynie.

Ci ostatni nie poznali 
jednak nastoletniej już Alek-
sandry. Pamięć odświeżył 
dopiero obraz z telebimu. 
Ola z Tomsonem i Baronem 
doszła wówczas do tak zwa-
nych bitew, czyli etapu, kiedy 
trenerzy wokalni przydzielają 
uczestnikom konkursu zadania 
i eliminują kolejnych członków 
drużyny.  

Tym razem nasza piła-
wianka postawiła na Dawida 
Kwiatkowskiego. Olę łączy 
wiele z laureatem prestiżo-
wych nagród, zdobytych jesz-
cze za młodu. Mają podobne 
doświadczenia artystyczne i 
gust. Spontaniczny i niezwy-
kle życzliwy piosenkarz też nie 
krył radości.

- Przyszliśmy tu, żeby oddać 
cześć ludzkiemu cierpieniu. Za 
chwilę pójdziemy trasą, którą 
zimą 1945 roku byli pędzeni 
więźniowie obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz – Birkenau. 
My pokonamy ją komfortowo – 
w eleganckich, ciepłych ubra-
niach i wrócimy do domu auto-
busem. Oni szli w obdartych 
pasiakach, w drewniakach 
zamiast butów lub boso. Więk-
szość ewakuowanych z obozu 
zagłady nigdy nie wróciła do 
domu. Ostatnia podróż w ich 
w życiu zakończyła się przy 
„glinianych dołach” w Piławie 
Dolnej – mówił na dworcu bur-
mistrz Krzysztof Chudyk.

Skąd wiadomo o niezna-
nym fakcie z końca drugiej 
wojny światowej? Pomocne 
okazały się relacje miesz-
kańców i krótki zapis w nie-
mieckojęzycznych źródłach. 
Na notatkę o przerażającym 
zdarzeniu natrafił Arnold 
Kordasiewicz w pamiętniku 
mieszkanki dawnej osady 
braci morawskich. Tak zaczął 
poznawać tajemnice Marszów 
Śmierci.  

- Przekazujemy histo-
rię młodemu pokoleniu, bo 
wkrótce już nas nie będzie, a 
spotykamy się z wieloma prze-
kłamaniami. Słyszymy takie 
sformułowania, jak „polskie 

Aleksandra Brzuszkiewicz 
i Dawid Kwiatkowski

- Olu, Aleksandrze, Adamie 
i Szymonie, gdy z Waszych 
ust usłyszałem „wybieram 
Dawida”, unieśliście moje 
serce nad ziemię. Przed Wami 
wspaniała przygoda, przed 
Wami drzwi, za którymi kryje 
się może nie idealny, ale zaska-
kujący świat. Witam w drużynie 

Dawida! – napisał pod wspól-
nym zdjęciem na Instagramie.

Etap castingu jurorskiego 
za nami. Ola tak zaśpiewała 
„Someone You Loved”, że 
zachwyciła się cała Polska. Co 
czeka utalentowaną piławiankę 
w dalszej części programu, 
dowiemy się już niebawem.

Fot. Materiały prasowe TVP

obozy koncentracyjne”. Pro-
simy więc przede wszystkim 
nauczycieli i rodziców, żeby 
przekazywali prawdę o historii 

tych biednych ludzi – apeluje 
Arnold Kordasiewicz.  

Zdjęcia: Kamil Gąszowski /
Foto Gość

Aleksandra Brzuszkiewicz przebojowo przeszła 
kolejny etap eliminacji w jednym z najpopularniej-

szych programów tropiących młode polskie talenty. 

Przypadek sprawił, że współcześni piławianie dowiedzieli się o tragicznej karcie 
w historii miasta. W styczniu lub lutym 1945 roku z dworca kolejowego w Piła-

wie Górnej do Czerwonego Dworu w Piławie Dolnej przeszedł Marsz Śmierci. Po 76 
latach, 20 lutego pięciokilometrową drogę pokonali uczestnicy Marszu Pamięci.

W SPÓŁDZIELNI
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materiał ze strony http://www.dzierzoniow.policja.gov.pl/

W SPÓŁDZIELNI

asp. szt. Paweł Szober
tel. kom.: 797 306 222
dzielnicowy.4@dzierzo-

niow.wr.policja.gov.pl

rejon służbowy: Dzierżo-
niów, ulice: Budowlana, Har-
cerska, Osiedle Błękitne, Osie-
dle Jasne, Park tzw. „Małpi 
Gaj”, Parkowa, Piastowska (od 
Daszyńskiego do Złotej), Pił-
sudskiego (od Daszyńskiego 
do Szarych Szeregów), Prze-
smyk, Rzeźnicza (od Świdnic-
kiej do Piastowskiej), Szarych 
Szeregów, Świdnicka (od Mic-
kiewicza do Grota Roweckie-
go), ZOZ Piastowska

Plan Działania Prioryteto-
wego - rejon Parku Handlowe-
go przy ul. Piastowskiej 13-15 
wraz z restauracją McDonald

Okres realizacji: 
01.02.2021r. - 31.07.2021r.

Cel - ograniczenie zacho-
wań społecznie uciążliwych, 
m. in popełnianie Wykroczeń 
z Ustawy o Wychowaniu w 
Trzeźwości i Przeciwdziała-
niu Alkoholizmowi, przeciw-
ko obyczajności publicznej 
oraz związanych ze spokojem 
i porządkiem publicznym, a 
także przeciwdziałanie demo-
ralizacji nieletnich

sierż. szt. Patryk Fior
tel. kom.: 797 306 223
dzielnicowy.5@dzierzo-

niow.wr.policja.gov.pl

rejon służbowy: Dzier-
żoniów, ulice: Chabrowa, 
Groszkowa, Jesienna, Kwiato-
wa, Letnia, Osiedle Młodych, 
Osiedle Różane, Rumiankowa, 
Sikorskiego, Słonecznikowa, 
Solidarności, Storczykowa, 
Targowa, Tulipanowa, Wiosen-
na, Zimowa

Plan Działania Prioryteto-
wego - rejon drogi asfaltowej 
łączącej Dzierżoniów od strony 
ul. Korczaka z Uciechowem.

Okres realizacji: 
01.02.2021r. – 31.07.2021r.

Cel - zapewnienie poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkań-
ców poprzez eliminowanie 
zachowań aspołecznych m.in. 
z Ustawy o Wychowaniu w 
Trzeźwości i Przeciwdziała-
niu Alkoholizmowi ,zaśmie-
canie miejsc publicznych, 
zakłócania spokoju i porządku 
publicznego niestosowanie do 
przepisów RD.

asp. Adam Gulka
tel. kom.: 797 306 220
dzielnicowy.6@dzierzo-

niow.wr.policja.gov.pl
rejon służbowy: Dzierżo-

niów, ulice: Akacjowa, Brzo-
skwiniowa, Bukowa, Cisowa, 
Dębowa, Głogowa, Grabowa, 
Jałowcowa, JAR P.O.D., Jarzę-
binowa, Jaśminowa, Jesionowa, 
Jodłowa, Kasztanowa, Klono-
wa, Leszczynowa, Modrze-
wiowa, Morelowa, Orzecho-
wa, Osiedle Kolorowe, Osiedle 
Tęczowe, Osiedle Zielone, Osie-
dle Złote, Sosnowa, Świerkowa, 
Zielona, Korczaka Janusza (od 
Złotej do zakrętu), Piastow-
ska(od Złotej do Świdnickiej), 
Świdnicka (od Grota Roweckie-
go do końca), Złota (od nr 2 do 
końca), Park Kusocińskiego

Plan Działania Prioryte-
towego - rejon parku osiedla 
Kolorowego i teren przyległy 
do sklepu Kaprys ul. Świdnicka

Okres realizacji: 01.02.2021 
r. - 31.07.2021r

Cel - Zapewnienie bezpie-
czeństwa mieszkańców poprzez 
eliminowanie społecznie uciążli-
wych zjawisk min. wykroczeń z 
Ustawy o Wychowaniu w Trzeź-
wości i Przeciwdziałaniu Alkoho-
lizmowi, przeciwko obyczajności 
publicznej a także naruszeń ładu 
i porządku publicznego i prze-
ciwdziałaniu aktom wandalizmu.

mł. asp. Rafał Majewski
tel. kom.: 797 306 224
dzielnicowy.3@dzierzo-

niow.wr.policja.gov.pl

rejon służbowy: Dzierżo-
niów, ulice: Brzegowa, Brzo-
zowa, Ciasna, Ciepłownicza, 
Grabarska, Grota Roweckie-
go, Kilińskiego, Konstytucji 3 
Maja, Kościuszki, Krasickiego 
(od nr 61 do końca), Lipowa, 
11 Listopada, Marszałkowska, 
Miernicza, Mostowa, Nowo-
grodzka , Nowowiejska, Osad-
nicza, Osiedle Pogodne, Pie-
szycka, Polna, Słowackiego, 
Szkolna, Złota (nr 1 i 2)

Plan Działania Prioryteto-
wego - boisko sportowe przy 
budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dzierżoniowie 
pomiędzy ulicami Szkolną a 
11 Listopada

Okres realizacji: 01.02.2021 
r. – 31.07.2021r.

Cel - zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez zapewnienie ładu i 
porządku publicznego poprzez 
eliminowanie zachowań aspo-
łecznych m. in. popełnia-
nie wykroczeń z Ustawy o 
Wychowaniu w Trzeźwości i 
Przeciwdziałaniu Alkoholi-
zmowi oraz poprawa wizerun-
ku Policji względem lokalnej 
społeczności. 

SYLWETKI DZIELNICOWYCH
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Składniki:
•  220 g masła 82% + 1 

łyżeczka do wysmarowa-
nia formy

•  200 g czekolady gorzkiej 
70%

•  320 g mąki pszennej
•  40 g kakao + 1 łyżka do 

posypania formy
•  łyżeczka proszku do pie-

czenia
•  1 płaska łyżeczka sody 

oczyszczonej
•  szczypta soli
•  4 jaja
•  350 g cukru
•  2 łyżeczki ekstraktu z 

wanilii
•  120 g jogurtu naturalnego 

Wykonanie:
Formę do babki z kominem 

wysmarować odrobiną masła. 
Posypać łyżką kakao. Piekar-
nik nastawić na 170°C (grzał-
ka góra-dół, bez termoobiegu). 
Masło rozpuścić w rondelku. 
Zdjąć z ognia. Wrzucić czekola-
dę połamaną na kostki. Odsta-

wić na 2 minuty. Po tym czasie 
dokładnie wymieszać (czeko-
lada powinna się rozpuścić). 
Mąkę przesiać razem z kakao, 
wymieszać z proszkiem do pie-
czenia, sodą i solą. W osobnej 
misce utrzeć mikserem jaja z 
cukrem i ekstraktem wanilio-
wym na jasną, puszystą masę 
(masa powinna zwiększyć obję-
tość kilkukrotnie). Jogurt natu-
ralny wymieszać z mieszanką 
masła i czekolady. Następnie 
małym strumieniem wlewać do 
utartych jajek, miksując wszyst-
ko na niskich obrotach. Gdy 
masa czekoladowa wymiesza 
się z masą jajeczną, dodać suche 
składniki (mieszankę z mąką) 
i krótko zmiksować tylko do 
połączenia składników. Przeło-
żyć do formy na babkę. Nożem 
naciąć ciasto przez środek po 
okręgu. Wstawić do nagrzanego 
pieca i piec ok. 50-55 minut do 
suchego patyczka. Ciasto wyjąć 
z pieca. Po 10 minutach wyjąć z 
formy i studzić na kratce. Przy-
gotować polewę czekoladową.

Składniki:
•  500 ml wody przegotowa-

nej
•  6 łyżek mąki żytniej typ. 

2000
•  5 ząbków czosnku
•  4 listki laurowe
•  10 ziaren ziela angielskiego
•  1 łyżka majeranku

Wykonanie:
Wodę wlej do dużego i 

czystego słoja. Używam wody 
przegotowanej i chłodnej.  Do 
wody dodaj mąkę żytnią typ. 
2000 oraz obrane ząbki czosn-
ku, liście laurowe, majeranek i 

ziele angielskie. Całość zamie-
szaj i przykryj gazą. Nie zakrę-
caj słoika, ponieważ zakwas 
potrzebuje dostępu powietrza, 
by mógł pracować. Słoik odstaw 
w zacienione, ale w miarę cie-
płe miejsce. Może stać gdzieś w 
kuchni. Przynajmniej raz dzien-
nie zamieszaj zakwas. Używaj 
zawsze czystej łyżki lub czy-
stego drewnianego patyczka. Po 
3-4 dniach zakwas już ładnie 
pachnie i jest gotowy do użycia.

Wesołych 
Świąt Wielkanocnych 

życzy Ewelina Jażdżewska

CZEKOLADOWA BABKA WIELKANOCNA

ZAKWAS NA ŻUREK

PRZEPIS

OGŁOSZENIE 
DROBNE

• Do wynajęcia garaż na os. Błękitnym, tel. 669-477-622.



Filip Franek to obecnie 16 
letni chłopiec z woj. dolnoślą-
skiego. Choroba dała o sobie 
znać w 2015 roku Filip skarżył 
się na bóle i zawroty głowy. 
W wyniku przeprowadzonych 
badań – EEG głowy w Poradni 
Neurologicznej a następnie po 
wykonaniu badania Rezonan-
sem Magnetycznym na Oddzia-
le Neurologii Dziecięcej we 
Wrocławiu została postawiona 
diagnoza: Guz Rdzenia Prze-
dłużonego i szyjnego. Decy-
zją lekarzy z Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka guz 
został częściowo usunięty . Po 
operacji wystąpił dyskretny 
niedowład kończyny dolnej, a 
w późniejszym etapie lecze-
nia pojawiły się nasilone bóle 
i zawroty głowy oraz nudności. 
Filip został objęty rehabilita-
cją oraz stałą opieką neurochi-

rurgiczną, kardiologiczną (w 
2020roku rozpoznano Tachy-
kardię Zatokową), endokry-
nologiczną, diabetologiczną 
(insulinooporność), okulistycz-
ną w Górnośląskim Centrum 
Zdrowia Dziecka. Od początku 
czerwca 2018 roku do listopa-
da 2019 roku Filip był podda-
ny Chemioterapii na oddziale 
Onkologii i Chemioterapii w 
Górnośląskim Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowicach. 
W obecnej chwili Filipa czeka 
trzeci zabieg operacyjny który 
ma być przeprowadzony w 
2021 roku.  Filip to młody chło-
piec, który ma wiele marzeń, 
lubi gotować, piec, lubi poma-
gać w pracach w ogrodzie i jest 
pogodnym chłopcem pomi-
mo tak ciężkiej choroby Filip 
musiał zrezygnować z gry w 
piłkę nożną oraz jazdy na rowe-

rze. Filip ma jeszcze rodzeń-
stwo, dwie siostry oraz brata, 
z którymi bardzo lubi spędzać 
wolny czas.

W związku z chorobą chłop-
ca mama znalazła się w zupeł-
nie nowej sytuacji. Zwracamy 
się zatem z apelem o wsparcie 
w procesie leczenia i rehabili-
tacji. Prosimy do dokonywanie 
wpłat na indywidualny numer 
subkonta Filipa Franek oraz do 
przekazania 1% podatku. Dzięki 
pomocy z Państwa strony Filip, 
będzie mógł dążyć do realizacji 
swoich niespełnionych marzeń. 
Za wszelkie wsparcie od Pań-
stwa, imieniu rodziny, serdecz-
nie dziękujemy.

*Apel powstał w oparciu 
o informację z dnia 13.01.2021
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