
ISSN 1734-0667

W numerze m.in.:
•  Zmiany w zasadach obsługi klienta - str. 3
•  Walne Zgromadzenie - str. 4
•  Spółdzielczy Festyn - str. 6 i 7
•  Osiedlowy Turniej w Bule - str. 8 i 9
•  Wieści z Piławy Górnej - str. 12 i 13

Miesięcznik Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie

7/ 199

lipiec 2021
rok XVII

gazeta bezpłatna



nr 7 (199)  |  lipiec 20212

W SPÓŁDZIELNI

Adres Rodzaj wykonywanych prac

Błękitne 20

Prace rozpoczniemy od wymiany poziomej instalacji zimnej wody w piwnicy, następnym etapem będzie wymiana piono-
wych instalacji zimnej wody w mieszkaniach. Kolejnym etapem będzie wykonanie nowej poziomej instalacji gazowej w 
piwnicy. Kolejnym etapem  remontów w budynku będzie wykonanie nowej pionowej instalacji gazowej na klatkach scho-
dowych 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 przyłączy 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.

Kolorowe 10, 16                    
Jasne 11, 19                            
Różane 11                            
Błękitne 1, 
5,11,12

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 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.

Jasne 6

Kolejnym etapem  remontów w budynku będzie wykonanie nowej pionowej instalacji gazowej na klatkach schodowych 
włącznie z wykonaniem nowych przyłączy do liczników gazowych. Z chwilą kiedy PGNIG ustali nam termin na demon-
taż liczników gazowych, przystąpimy do montażu nowej wewnętrznej instalacji gazowej od przyłączy 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.

Staszica 30-36
Dokończeniem remontu w budynku będzie wykonanie nowej pionowej instalacji na klatkach schodowych z wykonaniem 
nowego przyłącza dla liczników gazowych. Z chwilą kiedy PGNIG ustali termin na demontaż liczników gazowych, przystą-
pimy do montażu nowej wewnętrznej instalacji gazowej od przyłączy gazowych na klatce schodowej do odbiorników gazu 
w poszczególnych mieszkaniach.

Błękitne 16, 17

Kolejnym etapem  remontów w budynku będzie wykonanie nowej poziomej instalacji gazowej w piwnicy, pionowej instalacji 
gazowej 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.

Adres Rodzaj wykonywanych prac
Różane 27 a,b,c,d                         
Różane 29 a,b

Rozpoczęliśmy  prace dotyczące usuwania ze ściany od strony wejść do  klatek schodowych  i na ścianach szczytowych 
korozji biologicznej z jednoczesnym malowaniem elewacji farbą z nowoczesnymi środkami zabezpieczającymi tynki.

O kolejnych budynkach, w których będą malowane elewacje będziemy Państwa informować w gazecie „Twoja Spółdzielnia”.

Adres Rodzaj wykonywanych prac

Jasne 12, 14                                     
Różane 4, 5, 9                           

Rozpoczniemy prace związane z remontem dachów zestawem HYDRONYLON z następującym zakresem robót: renowacja 
i uszczelnienie papowej powierzchni dachu,renowacja obróbek blacharskich, remont ścian i czap kominowych, wymiana 
wyłazu dachowego.

O kolejnych budynkach, w których będą remontowane dachy będziemy Państwa informować w gazecie „Twoja Spółdzielnia”.

Adres Rodzaj wykonywanych prac

Jasne  4                                      
Andersa  31

Dokończeniem kompleksowej wymiany oraz przebudowy instalacji wewnętrznych jest malowanie klatek schodowych. Wszystkie 
budynki, w których została już wykonana 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.

O kolejnych budynkach, w których będą malowane klatki schodowe będziemy Państwa informować w gazecie „Twoja Spółdzielnia”.

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI 
W 2021 ROKU

HARMONOGRAM MYCIA 
I MALOWANIA ELEWACJI

HARMONOGRAM REMONTÓW DACHÓW

HARMONOGRAM MALOWANIA 
KLATEK SCHODOWYCH
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Szanowni Państwo,
informujemy, że przywró-

cona została możliwość oso-
bistego załatwiania spraw w 
siedzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej, przy zachowaniu ogra-
niczonej ilości osób przebywa-
jących jednocześnie w biurach 
Spółdzielni i zastosowaniem 
środków ochrony osobistej 
(w tym maseczki oraz zale-
cane rękawiczki). Dezynfekcja 
rąk następuje przy wejściu do 
Spółdzielni. 

Mając na uwadze zdrowie 
zarówno Państwa jak i pracow-
ników Spółdzielni apelujemy 
jednak, by sprawy, które mogą 
być zgłoszone w inny sposób 
niż osobista wizyta były reali-
zowane bez kontaktu bezpo-
średniego. 

Przypominamy, że:
- zgłoszenie awarii;
-  informacja o wysokości 

opłat;
-  uzyskanie książeczki 

opłat;
- sprawy techniczne;
- sprawy administracyjne;
-  uzyskanie wniosku o 

dodatek mieszkaniowy;

-  zmiana zaliczek za wodę 
i ogrzewanie;

- zmiana ilości osób;
- założenie e-boka,
Nie wymagają osobiste-

go stawiennictwa w siedzibie 
spółdzielni. 

Preferowanymi formami 
komunikacji w tych sprawach są:

- telefony;
- e-maile;
-  korespondencja tradycyj-

na wrzucona do skrzynki 
pocztowej umieszczonej 
przed głównym wejściem 
do Spółdzielni oraz prze-
słana za pośrednictwem 
poczty.

ZMIANY W ZASADACH OBSŁUGI KLIENTA 
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W SPÓŁDZIELNI

Miesięcznik Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie  
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”

Wydawca: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
 
Adres redakcji:
58-200 Dzierżoniów, Os. Jasne 20, 
pok. 12, tel.: 74 880 20 10
e-mail: agata.janusz@smdzierzoniow.pl

Redaktor naczelny:  
Agata Janusz

Numer redagują: 
Wiesław Kasprzyk, Marta Kuriata, 
Anna Broś

Reklama: tel. 74 880 20 10

Druk: „IMAGE”
 tel./fax 74 836 90 38

Redakcja nie odpowiada za treść publi-
kowanych reklam, ogłoszeń i listów. 
Materiałów, które nie zostały zamó-
wione nie zwracamy. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian w nadesłanych tekstach. W w/wymienionych terminach policjanci będą do państwa dyspozycji i pomogą w rozwiązaniu 

wszystkich waszych problemów. kpp

Terminy przyjęć dzielnicowych w budynku 
Spółdzielni Mieszkaniowej w sierpniu 2021 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

12.08.2021 czwartek 13.00-14.00 Patryk Fior Dzielnicowy os. Różanego

25.08.2021 środa 13.00-14.00 Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, 
os. Złotego i os. Kolorowego

30.08.2021 poniedziałek 13.00-14.00 Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego 
i os. Błękitnego

DYŻURY 
DZIELNICOWYCH 
W SIERPNIU
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I część – os. Jasne, os. Błę-
kitne w poniedziałek w dniu 9 
sierpnia 2021r 

II część – ul. 11-go Listopa-
da, ul. Brzegowa, ul. Andersa, 
os. Kolorowe, os. Tęczowe, os. 
Złote, ul. Lawendowa we wto-
rek 10 sierpnia 2021r 

III część – os. Różane w 
środę 11 sierpnia 2021r

IV część – Zasoby w Piła-
wie Górnej w czwartek 12 
sierpnia 2021r

Wszystkie spotkania odbę-
dą się o godzinie 17:00. Zebra-
nia dla Członków Spółdzielni  
z Dzierżoniowa odbędą się w 
dużej sali Spółdzielni Miesz-
kaniowej  w Dzierżoniowie Os. 
Jasne 20, natomiast zebranie w 
dniu 12 sierpnia dla Członków 
Spółdzielni z Piławy Górnej 
odbędzie się w Szkole Podsta-
wowej im. KK. Baczyńskiego 
ul. Kościuszki 1 w Piławie 
Górnej. 

Proponowany porządek 
obrad: otwarcie zebrania, 
przedstawienie listy pełno-
mocników, wybór prezydium: 
Przewodniczącego, Zastępcy 
Przewodniczącego i Sekreta-
rza, przyjęcie porządku obrad, 
wybór Komisji (mandatowo 

– skrutacyjnej i wnioskowej), 
sprawozdanie Rady Nad-
zorczej za 2020 r. i podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania, sprawozdania 
Zarządu Spółdzielni za 2020 
r. i podjęcie uchwał w sprawie 
przyjęcia sprawozdań i udzie-
lenia absolutorium Zarządowi 
Spółdzielni. Kolejne punk-
ty proponowanego porządku 
obrad to: informacja w sprawie 

przeprowadzonej lustracji w 
zakresie inwestycji i podjęcie 
uchwały w tym zakresie oraz 
podjęcie uchwał, których pro-
jekty uchwał wyłożone były w 
siedzibie Spółdzielni, zgodnie  
ze Statutem Spółdzielni, omó-
wienie spraw bieżących oraz 
zamknięcie Zebrania.

Ze wszystkimi materiała-
mi związanymi z porządkiem 
obrad Walnego Zgromadzenia 

zapoznawać się można w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie os. 
Jasne 20, pokój nr 9 w dniach 
i godzinach pracy Spółdzielni 
od 26 lipca 2021 r.

Bardzo serdecznie zapra-
szamy wszystkich Członków 
Spółdzielni do wzięcia udziału  
w tegorocznych obradach Wal-
nego Zgromadzenia.  

   SM

WALNE ZGROMADZENIE 
W CZTERECH CZĘŚCIACH
W tym roku Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzier-

żoniowie odbędzie w czterech częściach:

NASZE SPRAWY

Obydwa zebrania rozpo-
częły się od zapoznania się z 
porządkiem obrad oraz przyję-
ciem protokołu z poprzedniego 
spotkania. W dniu 17 czerw-
ca podjęta została uchwała 
o ustalenie wysokości opłat 
pokrywających koszty zwią-
zane z eksploatacją lokali, 
garaży oraz części wspólnych 

na ul. Lawendowej 3 i 5 w 
Dzierżoniowie. Na kolejnym 
spotkaniu Rada Nadzorcza 
ustaliła zasadę podziału człon-
ków Spółdzielni uprawnionych 
do udziału w poszczególnych 
częściach Walnego Zgroma-
dzenia, które odbędą się od 9 
sierpnia do 12 sierpnia 2021r. 
oraz omówiła przebieg przy-

gotowań do zebrań Walnego 
Zgromadzenia. 

Następnie Prezes Zarzą-
du Pan Wojciech Skupień 
oraz Zastępca Prezesa ds. 
Ekonomicznych Pani Renata 
Sołek omówili obecnie trwa-
jące prace prowadzone przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
w Dzierżoniowie oraz poin-

formowali Członków Rady 
Nadzorczej o przebiegu prac 
związanych z utrzymaniem 
zieleni. Po przeprowadzonych 
rozmowach Przewodniczący 
Rady Nadzorczej zakończył 
posiedzenie. 

RN

W ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej. Pierwsze z nich 
miało miejsce 17 czerwca 2021 natomiast drugie 1 lipca 2021r. 

OSTATNIE POSIEDZENIA 
RADY NADZORCZEJ
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budynku do pierwszej stu-
dzienki. Wykonaliśmy również 
na zewnątrz budynku dwie   
przejściowe studzienki.

Obecnie w/w prace trwają 
na budynku Os. Błękitne 4 
a,b,c.

1. W budynkach Os. Błę-
kitne 16,17 zostały wykonane 
prace związane z wymianą 
pionowych instalacji zimnej 
wody i pionowych instalacji 
kanalizacyjnych.

2. W budynku na Os. 
Jasnym 9  zostały pomalowane  
klatki schodowe. W ramach 
prac zostały pomalowane 
ściany i sufity oraz w miej-
sce lamperii została nałożona 
mozaika. Zostały pomalowane 
lakierem poliuretanowo-akry-
lowym krawędzie biegów 
schodowych, podstopnice, 
balustrady, drzwi do piwnic, 
rury CO, grzejniki. Zostały 
również zamontowane nowe 
pochwyty drewniane na balu-
stradach.

Obecnie prace trwają w 
budynku Os. Jasne 4 a,b,c w 
technologii wyżej opisanej.

3. Zakończone zostały 
prace dotyczące usuwania 

ze ściany od strony wejść do 
budynku korozji biologicznej 
z jednoczesnym malowaniem 
elewacji farbą z nowoczesnymi 
środkami zabezpieczającymi 
tynki w budynku Os. Różane 
43a,b,c  W/w prace zostały roz-
poczęte  na ścianach budynku 
Os. Różane 27 a,b,c,d oraz Os. 
Różane 29a,b.     

4. Wykonane zostało zej-
ście z kostki betonowej łączące 
chodnik przebiegający wzdłuż 
ścian szczytowych budynków 
Os. Jasne 11a, 13a a chodni-
kiem    przebiegającym  wzdłuż 
budynku od strony balkonów 
Os. Jasne 11a,b,c. W celu swo-
bodnego i bezpiecznego korzy-
stania z zejścia zostały zamon-
towane barierki.

5. W budynku Os. Jasne 
3a,b,c została wymieniona 
instalacja pozioma kanali-
zacyjna w piwnicy włącznie 
z elementami na zewnątrz 

W SPÓŁDZIELNI

•  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

W lipcu 2021 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie przeprowadziła 
następujące prace remontowe:

SPÓŁDZIELCZE REMONTY W LIPCU



nr 7 (199)  |  lipiec 20216

FESTYNY

SPÓŁDZIELCZY FESTYN
Kolejny Festyn odbył się dnia 10 lipca na osiedlu Błękitnym. 

Zorganizowaliśmy konkursy i zabawy z nagrodami. Dla uczest-
ników festynów przygotowaliśmy: słodycze, popcorn, grę w 

warcaby, dmuchaną zjeżdżalnię oraz malowanie twarzy. Poniżej 
przedstawiamy kilka zdjęć.
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FESTYNY
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TURNIEJ

Miejscem zmagań uczest-
ników zawodów było centrum 
rekreacyjne dzierżoniowskich 
osiedli – tereny zielone przy 
Alei Bajkowych Gwiazd. 
Pomimo bardzo słonecznej, 
wręcz parnej pogody, stali 
uczestnicy tej ciekawej i mało 
rozpowszechnionej dyscypli-
ny sportowo-rekreacyjnej nie 
zawiedli. Pojawiło się także 
wielu nowych chętnych do 
spróbowania swoich umiejęt-
ności w rzucaniu kulami do 

„świnki”. Rywalizowali oni w 
4 kategoriach, a kolejność w 
nich była następująca:

 Kobiety 
I miejsce – Dorota Fornalik
II miejsce – Hanna Gera
III miejsce - Jolanta Lacho-

wicz

 Mężczyźni 
I miejsce – Marek Lachowicz
II miejsce - Mieczysław 

Sarnowski

III miejsce – Waldemar 
Wojnicki

 Dzieci starsze i młodzież: 
I miejsce - Bartek Lacho-

wicz
II miejsce – Paweł Lacho-

wicz
III miejsce – Marcel Terlecki

 Dzieci młodsze 
I miejsce – Magdalena 

Lachowicz
II miejsce – Lena Czarnec-

ka
III miejsce – Olga Michal-

ska

Powyższe osoby wyróżnio-
no pucharami oraz nagrodami 
rzeczowymi, a dla wszystkich 
uczestników turnieju przygo-
towano wodę mineralną oraz 
słodki poczęstunek. Godne 
podkreślenia jest, że bardzo 
dobre wyniki uzyskała rodzina 
Państwa Lachowiczów, która 
miała swoich reprezentantów 
każdej kategorii. 

Impreza współfinansowana 
była z budżetu Gminy Miej-
skiej Dzierżoniów, a organiza-
torem turnieju było Spółdziel-
cze Towarzystwo Kulturalno-
-Sportowe.

Mieczysław Winiarski

Dnia 18 czerwca Spółdzielcze Towarzystwo Kultu-
ralno-Sportowe zorganizowało coroczny Turniej 

gry w bule.

OSIEDLOWY TURNIEJ 
GRY W BULE
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TURNIEJ

ZDJĘCIA NASZYCH CZYTELNIKÓW
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Najpierw zorganizowano 
plac budowy, zgromadzono 
na nim materiał, postawio-
no koparkę i dźwig wieżowy. 

Następnie przystąpiono do 
wykopu pod fundamenty oraz 
wykonano ławy fundamento-
we. Po ich wykonaniu przyszła 

kolej na ściany fundamentowe, 
dokonano zasypu piaskiem 
oraz wykonano ubijanie co 30 
cm. Następnie po tych pracach 
została wylana warstwa pod-
łoża betonowego. W siedzibie 
Spółdzielni trwa finalizowanie 

zapisów oraz podpisywanie 
umów na mieszkania w nowo-
budowanym budynku przy 
ulicy Osiedlowej w Piławie 
Górnej. 

W maju rozpoczęła się budowa budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego w Piławie Górnej.

NASZE SPRAWY

OSIEDLOWE FUNDAMENTY 
JUŻ GOTOWE
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• srebrny medal w kategorii 
młodziczka zdobyła Karolina 
Wagnerowska

W kategoriach bez licencji:
- II miejsce zdobył Daniel 

Gorlicki w kategorii dzieci 
9-10 lat

- II miejsce zdobył Alek-
sander Zajączkowski w katego-
rii dzieci 8 lat i młodsi.

Gratulacje dla wszystkich 
zawodników.

Dziękuję wszystkim rodzi-
com naszych zawodników, 
którzy zaangażowali się w 
organizację Mistrzostw Polski. 

BEZ WAS TA IMPREZA 
BY SIĘ NIE UDAŁA!

Kazimierz Janusz

Tego dnia nasi zawodnicy 
byli bardzo dobrze dyspono-
wani. Zawody były u nas, niby 
jest to przewaga dla naszych 
zawodników, lecz presja i ocze-
kiwania dzięki temu stają się 
większe niż zwykle.

Tym razem jednak to był po 
prostu NASZ DZIEŃ. Dwa złote 

medale zdobyte w dwóch najbar-
dziej obsadzonych kategoriach 
czyli żak i młodzik oraz srebrny 
medal w kategorii młodziczka.

• złoty medal w kategorii 
żak zdobył Emil Gorlicki

• złoty medal w kategorii 
młodzik zdobył Antoni Break-
-Kempczyński

Dwa złote medale zdobyte podczas MISTRZOSTW 
POLSKI BMX RACING - Dzierżoniów 2021.

MISTRZOSTWA POLSKI BMX RACING 
– DZIERŻONIÓW 2021

NASZE SPRAWY
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Niemal każdy sportowiec ma 
swój rytm, sposób i tempo przy-
gotowań. Formy nie da się oszu-
kać, więc wszyscy wyciskają z 
siebie siódme poty. Tylko czy 
każdy, kto chce wystartować w 
biegu, wie wystarczająco dużo 
o niuansach treningu, szczegól-
nie o technice, która skutecznie 
podnosi poziom umiejętności i 
znacząco wpływa na rezultaty?

W niedzielę 27 czerwca z 
zawodnikami Piławskiej Grupy 
Biegowej i trenerem Romkiem 
Trochą oraz sportowcami Bie-
lawskiej Akademii Biegowej 
spotkali się Dorota i Marcin 
Jędrusińscy*. 

Na stadionie w Piławie 
Górnej mistrzowie sprintu pro-
wadzili trening techniczny w 
ramach przygotowań do drugiej 
edycji Piławskiej Skały. Spotka-

nie trwało blisko dwie godziny. 
Polscy olimpijczycy znaleźli 
czas na indywidualne konsulta-
cje i wymianę doświadczeń.

Pierwsze z cyklu „Treningo-
wych spotkań z mistrzami” było 
rzadką okazją, żeby zasięgnąć 
rady wielokrotnych reprezen-
tantów Polski. - Nie zwlekajcie 
- zachęcają współorganizatorzy 
Piławskiej Skały, zakochani 

w bieganiu działacze fundacji 
Wroactiv. 

* Dorota Jędrusińska - fina-
listka mistrzostw Europy 2002, 
mistrzostw świata 2005 oraz igrzysk 
olimpijskich w Pekinie w sztafecie 
4 x 100 m. Brązowa medalistka 
mistrzostw świata juniorów młodszych 
w sztafecie 4 x 100 m (Bydgoszcz 
1999), srebrna i brązowa (bieg na 
200 m) medalistka młodzieżowych 

mistrzostw Europy (Bydgoszcz 
2003). Akademicka wicemistrzyni 
świata z Belgradu (2009)

* Marcin Jędrusiński - olimpij-
czyk z Aten (2004), gdzie był piąty w 
sztafecie 4 x 100 m i Pekinu (2008). 
Srebrny medalista ME 2006 w szta-
fecie. Z reprezentacyjną sztafetą był 
również siódmy na mistrzostwach 
świata w Edmonton (2001). W 2002 
zajął piąte miejsce na 200 m w 

mistrzostwach Europy w Monachium. 
13-krotny złoty medalista mistrzostw 
Polski. Ośmiokrotny indywidualny 
mistrz Polski w biegach na 100 i 200 
m (100 m w 2003 i 2007), 200 m 
(2002-2003, 2005-2008), trzy-
krotny mistrz Polski w sztafecie (szta-
feta 4 × 400 metrów - 1999, szta-
feta 4 × 100 metrów - 2002 i 2003), 
dwukrotny halowy mistrz Polski na 
200 m (2007 i 2009). Halowy mistrz 
Węgier w biegu na 200 m (2004).

Coraz poważniej i ambitniej miejscowi sportowcy 
przygotowują się do Piławskiej Skały. Nad kondy-

cją i techniką biegaczy pracowali polscy olimpijczycy 
Marcin i Dorota Jędrusińscy. 

WIEŚCI Z PIŁAWY GÓRNEJTRENING CZYNI MISTRZA

 Trening z mistrzami, Stadion Miejski w Piławie Górnej 27 czerwca 

Obowiązuje telefoniczna 
rezerwacja miejsc, tel. 74 837 
15 96, godz. 8:00 - 16:00 w 
dni robocze. Mile widziane 
kosze piknikowe, gdyż kon-
cert połączony jest z długą, 
ok. 30-minutową przerwą 
piknikową. Uprzejmie suge-
rujemy wodę, kawę, herbatę, 
szklane kieliszki, porcelanowe 
naczynia, metalowe sztućce, 

płócienne serwetki, natomiast 
stanowczo odradzamy piwo, 
wódkę, kolorowe napoje gazo-
wane, plastikowe i papierowe 
naczynia, spodnie do kolan 
oraz klapki. 

 Program 
Marta Gawlas - flet
oraz Cohaere Ensemble:
Marta Korbel - skrzypce

Monika Hartmann - wio-
lonczela

Natalia Olczak - klawesyn
„Pièces en trio”

Marin Marais - Pièces en trio 
Suita g-moll oraz Suita B-dur

Fraçois Couperin - Les 
Nations: La Piemontaise

ŚWIDNICKI „BACH FESTIVAL” 
W PIŁAWIE GÓRNEJ
Niedziela 8 sierpnia, pałac Gladishof przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 96. Wstęp wolny.
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WIEŚCI Z PIŁAWY GÓRNEJ
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Przetarg odbędzie się w 
dniu 17.08.2021 r. o godzinie 
9:00, w Spółdzielni Miesz-
kaniowej na osiedlu Jasnym 
20. W przypadku nie roz-
strzygnięcia przetargu, w dniu 
17.08.2021r. o godzinie 9:30 
w Spółdzielni Mieszkaniowej 
na osiedlu Jasnym 20 odbędzie 
się nieograniczony przetarg dla 
osób fizycznych spełniających 
warunki przyjęcia w poczet 
członków Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie.

Przedmiotowy lokal znaj-
duje się w Dzierżoniowie:

osiedle Błękitne 24b/24 - 2 
pok.+k. o powierzchni użytko-
wej 45,30m2

w tym powierzchni miesz-
kalnej   27,93m2

Cena wywoławcza  
154.300,00 zł (słownie sto pięć-
dziesiąt cztery tysiące trzysta zł).

Wadium w wysokości 
15.000 zł (słownie piętnaście 
tysięcy zł).

Wadium w podanej wyso-
kości należy wpłacić na konto 
bankowe BS o/Dzierżoniów 
81 9527 0007 0041 4979 2000 
0001. Wadium musi wpłynąć 
na konto bankowe Spółdzielni 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 13.08.2021r. Za datę 
wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu na konto Spół-
dzielni. Zwrot wadium ofe-

rentów, którzy nie wygrali 
przetargu nastąpi na wskazane 
przez oferenta konto. 

Mieszkanie można oglą-
dać dnia 10.08.2021 r. Osoby 
chętne do oglądania powinny 
zgłosić się w pok. nr 3 Spół-
dzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie na osiedlu 
Jasnym 20 do dnia 10.08.2021 
r. do godziny 11:00 (telefonicz-
nie lub osobiście).

Podstawą przystąpienia do 
przetargu przez pełnoletnie 
dzieci członków Spółdzielni 
jest podpisanie na jeden dzień 
przed przetargiem przez rodzi-
ców oświadczeń wymaganych 
przez regulamin przetargu na 

ustanowienie prawa odrębnej 
własności lokalu.

Wkład budowlany, stano-
wiący cenę wywoławczą, został 
ustalony na podstawie operatu 
szacunkowego wyceny lokalu 
wykonanego przez uprawnio-
nego rzeczoznawcę majątko-
wego.

Z regulaminem przetargu  
można zapoznać się w pokoju 
nr 9 lub w pokoju nr 14 jak 
również na stronie internetowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie – www.smdzie-
rzoniow.pl.

Dodatkowe informacje w 
powyższej sprawie można uzy-
skać pod nr telefonu 74-880-
20-38.

Zastrzega się możliwość 
unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20 ogłasza

przetarg ograniczony 
na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, dla zameldowanych lub zamieszkałych 

w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej pełnoletnich dzieci członków Spółdzielni.

OGŁOSZENIE

Z uwagi na fakt, że warun-
ki pogodowe sprzyjają wyra-
staniu chwastów i trawy w 
zaskakującym tempie, raz do 
roku konieczne jest wykonanie 
tego rodzaju zabiegów w celu 
estetycznego wyglądu tych 
terenów i zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców, którzy również 
wielokrotnie wyrażali swoją 
dezaprobatę w stosunku do 
wyrastającej roślinności. 

Osoby zajmujące się utrzy-
maniem czystości i porządku 
na osiedlach są zobowiązane 
do stosowania atestowanych 
preparatów do odchwaszcza-
nia, które nie są szkodliwe 
dla ludzi i zwierząt. Niestety 
mechaniczne wyrywanie trawy 
i chwastów jest mało efektyw-

ne, dlatego stosuje się środki 
chemiczne. Firma wykonująca 
usługę wykorzystuje preparat 
Roundap, który ma stosowne 
zezwolenie MRiRW na uży-
wanie w Polsce i jest dostępny 
w sprzedaży. Warto zauważyć, 
że pracownicy firmy używają 
wspomniany preparat zgod-
nie z wszystkimi wytycznymi 
producenta. Dodatkowo nale-
ży pamiętać, że stosowany jest 
jedynie roztwór wodny tego 
środka i nie jest wymagane 
stosowanie żadnego okresu 
karencji po jego użyciu, nato-
miast specyfika użycia prepa-
ratu, która jest zależna od aury 
pogodowej ( nie należy używać 
preparatu w deszczowe dni) 
uniemożliwia przedstawienie 

konkretnego terminu wykona-
nia prac usuwania chwastów  
z użyciem wspomnianego pre-
paratu.

Uspokajając obawy ze 
strony niektórych mieszkań-

ców, przypominamy, że prace 
wykonywane były jedynie 
na chodnikach i parkingach, 
pomijając tereny zielone i place 
zabaw.

ODCHWASZCZANIE 
CHODNIKÓW I PARKINGÓW
W ostatnim czasie na terenach spółdzielczych 

osiedli na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej 
prowadzone były prace polegające na odchwaszczaniu 
chodników i parkingów przez firmy zajmujące się utrzy-
maniem czystości i porządku.
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 Składniki: 
•  3 cukinie
•  500 g mielonej łopatki 

wieprzowej 
•  1 duża cebula 
•  1 pomidor lub spora garść 

pomidorków koktajlowych 
- około 200 g

•  3 ząbki czosnku 
•  2 łyżki koncentratu pomi-

dorowego
•  5 łyżek oleju do smażenia
•  przyprawy: po płaskiej 

łyżeczka soli i słodkiej 
papryki, 3/4 płaskiej 
łyżeczki pieprzu, pół 
łyżeczki ziół prowansal-
skich.

 Przygotowanie: 
1. Cukinie umyć, przekroić 

wzdłuż na pół, wydrążyć i opró-
szyć solą. Cebulę obrać, pokro-
ić w kostkę i podsmażyć na 
odrobinie oleju. Dodać mięso, 
przyprawy i paprykę pokrojoną 
w kostkę oraz wydrążony śro-
dek cukinii. Pod koniec sma-
żenia dodać koncentrat pomi-
dorowy i czosnek przeciśnięty 
przez praskę.

2. Gotowym farszem 
napełniać cukinie, wstawić do 
nagrzanego piekarnika do 200 
stopni. Piec około 30-40 minut 
aż cukinia będzie miękka.

 Składniki: 
•  50 g świeżych drożdży
•  200 ml mleka
•  3 jajka + dodatkowo  

3 żółtka
•  100 g drobnego cukru
•  500 g mąki pszennej
•  100 g masła
•  400 g truskawek

 Kruszonka: 
•  100 g mąki pszennej
•  60 g zimnego masła
•  4 łyżki cukru (pudru lub 

drobnego)

 Przygotowanie: 
Przygotować rozczyn: do 

miski wkruszyć drożdże, dodać 
łyżeczkę cukru i łyżeczkę 
mąki. Wlać ciepłe (nie gorące) 
mleko i dokładnie wymieszać. 
Zostawić w ciepłym miejscu na 
ok. 25 minut, do kilkukrotnego 
(ok. 5 razy) powiększenia obję-
tości (jeśli tak się nie stanie to 
proces przygotowania rozczynu 
trzeba powtórzyć od nowa).

Jajka i żółtka wbić do 
oddzielnej miski, dodać cukier 
i dokładnie zmiksować. 

Do większej misy (najlepiej 
miksera planetarnego) przesiać 

mąkę. Zrobić wgłębienie w 
środku i wlać w nie urośnięty 
rozczyn. Większą łyżką zagar-
niać mąkę do środka miesza-
jąc ją z rozczynem. Po chwi-
li zacząć stopniowo dodawać 
zmiksowane jajka, ciągle mie-
szając i zagarniając mąkę.

Wymieszaną wstępnie masę 
wyrabiać dalej hakiem miksera 
(lub dłońmi) przez ok. 10-15 
minut. Po tym czasie - ciągle 
wyrabiając - dodać partiami 
stopione i przestudzone masło. 
Wyrabiać jeszcze ok. 5 minut.

Wyrobione ciasto przykryć 
ściereczką i odstawić w ciepłe 
miejsce na ok. 1,5 godz. W tym 
czasie powinno znacznie (ok. 
2-3 razy) powiększyć objętość.

Przygotować kruszonkę: 
mąkę wsypać do miski, dodać 
drobno posiekane zimne masło 
i rozcierać palcami aż powsta-
ną drobne okruszki, następnie 
połączyć składniki w jednolite 
ciasto.

Formę o wymiarach 25x35 
cm wysmarować masłem. 
Wyrośnięte ciasto wybrać z 
misy za pomocą szpatułki i 
przełożyć do formy starając się 
je delikatnie rozciągnąć i roz-

płaszczyć aby wypełniło formę 
po brzegi.

Na cieście równomiernie 
ułożyć ćwiartki truskawek. Po 
wierzchu posypać rozdrobnio-
ną w palcach kruszonką. Tak 
przygotowane w formie ciasto 
zostawić jeszcze do podrośnię-
cia na ok. 25 minut (w tym 

czasie powinno podwoić swoją 
wysokość).

Piekarnik nagrzać do 180 
st. C (grzanie góra - dół bez 
termoobiegu). Wstawić ciasto i 
piec przez 35 minut.

Smacznego!
Ewelina Jażdżewska

W KUCHNI

CUKINIA 
FASZEROWANA

CIASTO DROŻDŻOWE 
Z TRUSKAWKAMI
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