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W SPÓŁDZIELNI

Adres Rodzaj wykonywanych prac

Błękitne 7, 18

Prace rozpoczęte zostaną od wymiany poziomej instalacji zimnej wody w piwnicy. Kolejno prowadzona będzie wymiana 
pionowych instalacji zimnej wody i instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniach. Następny etap skupi się na wykonaniu nowej 
poziomej instalacji gazowej w piwnicy. 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 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 wymia-
ny 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 16
Po wykonaniu nowych wewnętrznych instalacji gazowych przystąpimy do wymiany instalacji elektryczną WLZ od liczni-
ków 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.

Kolorowe 10 

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.

Adres Rodzaj wykonywanych prac

Różane 12, 13 Rozpoczniemy prace dotyczące usuwania korozji biologicznej z jednoczesnym malowaniem elewacji farbą z nowoczesnymi 
środkami zabezpieczającymi tynki od strony wejść do klatek schodowych i na ścianach szczytowych.

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

Adres Rodzaj wykonywanych prac
Różane 20c,g, 
29a, 39a,b                                    
Tęczowe 6e,f                                  
Złote 11

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 5
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”.

Adres Rodzaj wykonywanych prac
Tęczowe 4a, 5a,c, 
6c, 7a, 8b

Rozpoczniemy prace związane z kompleksową wymianą schodów wejściowych do klatek. Zakres prowadzonych prac obejmie 
usunięcie starych biegów schodowych oraz montaż nowych schodów prefabrykowanych betonowych. 

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI 
W 2021 ROKU

HARMONOGRAM MYCIA 
I MALOWANIA ELEWACJI

HARMONOGRAM REMONTÓW DACHÓW

HARMONOGRAM MALOWANIA 
KLATEK SCHODOWYCH

HARMONOGRAM WYMIANY SCHODÓW 
WEJŚCIOWYCH DO KLATEK



3sierpień 2021  |  nr 8 (200)

 Wariant I 
Chodnik zostanie popro-

wadzony przy budynku nr 42 
do boksu śmietnikowego a 

następnie wzdłuż budynku nr 
41, gdzie połączy się z istnieją-
cym chodnikiem biegnącym od 
nieruchomości nr 41 do ciągu 
pieszego wzdłuż ul. Rzeźniczej. 
Na istniejącym odcinku chod-
nika konieczne będzie przepro-
wadzenie dodatkowych prac, tj. 
wykonanie nowej nawierzchni z 
kostki wraz z montażem obrze-
ży oraz jego zwężenie do szero-
kości  2 m. W związku z plano-
waną trasą chodnika koniecz-
na będzie wycinka drzew na 
wysokości klatek schodowych 
B i C oraz na szczycie budynku 
nr 42 przy klatce A.

 Wariant II 
Chodnik zostanie popro-

wadzony wzdłuż budynku nr 
42 do boksu śmietnikowego. 

Następnie w odległości 1,50 
m od boksu śmietankowego 

będzie poprowadzony nowy 
odcinek chodnika, który połą-
czy się z ciągiem pieszym 
wzdłuż ul. Rzeźniczej. Inwe-
stycja będzie wymagała wyko-
nania nowych schodów rów-
nolegle do już istniejących na 
odcinku od budynku nr 41 do 
ul. Rzeźniczej.

W związku z planowa-
ną trasą chodnika koniecz-

na będzie wycinka drzew na 
wysokości klatek schodowych 

B i C oraz na szczycie budynku 
nr 42 przy klatce A.

Wobec powyższego zwra-
camy się do mieszkańców nie-
ruchomości os. Różane 39-43 
o wyrażenie swojej opinii 
poprzez wypełnienie otrzyma-
nych ankiet.

Jednocześnie przypomi-
namy, że ankietę winien czy-
telnie podpisać imieniem i 
nazwiskiem właściciel miesz-
kania według zasady jedno 
mieszkanie jeden głos i złożyć 
ja w sekretariacie Spółdziel-
ni Mieszkaniowej os. Jasne 
20, pokój nr 11 w nieprze-
kraczalnym terminie do 
20.09.2021 r.

Chcemy nadmienić, że 
przedmiotowe prace zostaną 
wykonane jedynie po otrzyma-
niu 51% głosów z nieruchomo-
ści os. Różane 39-43, wyraża-
jących zgodę na przebieg pla-
nowanej trasy chodnika zgod-
nie z wybranym wariantem.

KOMUNIKAT - MIESZKAŃCY NIERUCHOMOŚCI 
OS. RÓŻANE 39-43

W SPÓŁDZIELNI

 Wariant I Wariant I
 Wariant II

 Wariant II

 Dotyczy:  
 Budowy chodnika przy budynku os. Różane 42 

W związku z pismem mieszkańców budynku na os. Różanym 
42, dot.: budowy chodnika wzdłuż ww. nieruchomości, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie informuje, że przygoto-
wała dwa warianty powyższej inwestycji.

 Rys. Wariant I 

 Rys. Wariant II 
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Poszczególne części Wal-
nego Zgromadzenia odbyły się 
o godzinie 17:00 w następują-
cych terminach:

• Zasoby os. Jasnego i os. 
Błękitnego – 9 sierpnia 2021r.

• Zasoby ul. 11-go Listopa-
da, ul. Brzegowej, ul. Andersa, 
ul. Lawendowej, os. Tęczowe-
go, os. Złotego i os. Kolorowe-
go – 10 sierpnia 2021r.

• Zasoby os. Różanego – 11 
sierpnia 2021r.

• Zasoby w Piławie Górnej 
– 12 sierpnia 2021r. 

Ogólna łączna frekwencja 
na wszystkich czterech czę-
ściach Walnego Zgromadzenia 
wyniosła 96 członków Spół-
dzielni co stanowiło 1,62 % 
uprawnionych członków do 
głosowania. Zebrania zaso-

bów Spółdzielni z Dzierżonio-
wa odbyły się na dużej Sali 
Spółdzielczego Domu Kultury 
w siedzibie Spółdzielni na os. 
Jasnym 20. Natomiast zasoby 
w Piławie w siedzibie Szkoły 
Podstawowej im. K.K. Baczyń-
skiego przy ul. Kościuszki 1 
w Piławie Górnej. Wszystkie 
cztery zebrania składające 
się na Walne Zgromadzenie 
Członków naszej Spółdzielni 
odbyły się planowo i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Tegoroczne Walne Zgro-
madzenie miało charakter 
sprawozdawczy.  Porządek 
obrad zebrania obejmował 
następujące punkty: otwarto 
zebranie, przedstawiono listę 
pełnomocników, wybrano pre-
zydium: Przewodniczącego, 
Zastępcę Przewodniczącego 
i Sekretarza, przyjęto porzą-
dek obrad, wybrano Komisję 
(mandatowo - skrutacyjną i 
wnioskową). Mieszkańcy pod-
czas poszczególnych zebrań 
zapoznali się z przygotowaną 
częścią sprawozdawczą. Pod-
jęte zostały wszystkie uchwały 
będące przedmiotem obrad, w 
tym zatwierdzające sprawoz-
danie Rady Nadzorczej za 
2020 rok, sprawozdanie finan-
sowe za 2020 rok, sprawoz-
danie Zarządu Spółdzielni za 
2020 rok oraz w sprawie udzie-
lenia absolutorium Członkom 
Zarządu Spółdzielni.  Ponadto 
przyjęto uchwały których pro-
jekty wyłożone były w siedzi-
bie Spółdzielni 14 dni przed 
rozpoczęciem Walnego Zgro-
madzenia. 

Wszystkich mieszkańcom, 
który poświecili swój cenny 
czas i wzięli udział w tegorocz-
nym Walnym Zgromadzeniu, 
serdecznie dziękujemy. 

NASZE SPRAWY

Najważniejsze zebranie Członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie odbyło się zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami w czterech częściach.

WALNE ZGROMADZENIE 
ZA NAMI 
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Po raz kolejny przypomi-
namy o zakazie umieszczania 
wokół śmietników odpadów 
poza wyznaczonymi termina-
mi. Daty zbiórek, które orga-
nizowane są przez Związek 
Gmin Powiatu Dzierżoniow-
skiego (ZGPD7) można na bie-
żąco śledzić na stronie interne-
towej Związku www.zgpd7.pl. 
W bieżącym roku zbiórki orga-
nizowane przez ZGPD7 odby-
wać się będą w następujących 
terminach: 20, 21 październik 
oraz 15, 16 grudzień. 

Innym rozwiązaniem jest 
skorzystanie z punktu selek-
tywnego zbierania odpadów 
komunalnych – PSZOK, który 
bezpłatnie przyjmuje odpady z 
gospodarstw domowych, takie 

jak: meble i inne gabaryty, 
sprzęt elektryczny, baterie i 
akumulatory, odpady zielone, 
odpady budowlane, opony. Dla 
mieszkańców Gminy Miej-
skiej Dzierżoniów PSZOK 
mieści się przy ul. Bielawskiej 
15B w Dzierżoniowie (baza 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go) i jest czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 
11:00 – 19:00 oraz w soboty w 
godzinach: 8:00 – 16:00, nato-
miast dla mieszkańców Piławy 
Górnej przy ulicy Młynarskiej 
(koło stawu) w środy w godzi-
nach 14:00 – 18:00 i soboty w 
godzinach 9:00 do 16:00. 

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców i 
chcąc pomóc osobom, które nie 
mają możliwości przewiezienia 
dużych gabarytów do PSZOK- 
u oraz biorąc pod uwagę fakt, 
że w/w zbiórki są zbyt rzad-
kie w stosunku do potrzeb, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Dzierżoniowie również wyzna-
czyła dodatkowe dni, w których 
można wystawić koło śmietni-
ków materiały wielkogabaryto-
we i są to następujące terminy: 

10 i 24 wrzesień, 5 i 26 listo-
pad (gabaryty należy wysta-
wiać w godzinach wieczor-
nych przed dniem zbiórki).

W przypadku dalszego 
wystawiania różnych rzeczy 
pomiędzy wyznaczonymi ter-
minami każdorazowo będzie 
zawiadamiana Straż Miej-
ska w celu ustalenia sprawcy, 
natomiast gdy nie zostanie 
on ustalony będą naliczane 
dodatkowe opłaty dla miesz-
kańców nieruchomości, któ-
rej problem dotyczy. Powyż-
sze działanie zapobiegnie 

nagminnemu tworzeniu się 
bałaganu przy śmietnikach. 

Reasumując, apelujemy do 
mieszkańców osiedli o zwróce-
nie szczególnej uwagi na pozo-
stawiane rzeczy przy śmietni-
kach poza wyznaczonymi ter-
minami, gdy jest to zakazane 
oraz informowanie na bieżąco 

Straży Miejskiej pod nr tel. 74 
645 08 88 w przypadku zauwa-
żenia tego typu sytuacji. Nale-
ży wspomnieć, że zasady utrzy-
mania czystości i porządku, w 
tym prowadzenia selektywnego 
zbierania odpadów komunal-
nych określa regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie Dzierżoniowa, a ich nie-
dopełnienie jest wykroczeniem, 
zagrożonym karą grzywny. 

BAŁAGAN PRZY ŚMIETNIKACH

Miesięcznik Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie  
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”

Wydawca: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
 
Adres redakcji:
58-200 Dzierżoniów, Os. Jasne 20, 
pok. 14, tel.: 74 880 20 10
e-mail: agata.janusz@smdzierzoniow.pl

Redaktor naczelny:  
Agata Janusz

Numer redagują: 
Marta Kuriata, Anna Broś, 
Krzysztof Kozakiewicz

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 we wrześniu 2021 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

09.09.2021 czwartek 13.00-14.00 Patryk Fior Dzielnicowy os. Różanego

15.09.2021 środa 13.00-14.00 Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, 
os. Złotego i os. Kolorowego

20.09.2021 poniedziałek 13.00-14.00 Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego 
i os. Błękitnego

DYŻURY 
DZIELNICOWYCH 
WE WRZEŚNIU

W ostatnim czasie borykamy się z nieustannym problemem nieporządku przy 
boksach śmietnikowych, jak również wolnostojących pojemnikach, który 

wynika z notorycznego podrzucania przez mieszkańców osiedli wszelkiego rodzaju 
rzeczy takich jak meble, kartony, deski, sprzęt AGD/RTV itp. 



nr 8 (200)  |  sierpień 20216

NASZE SPRAWY

1. Na os. Różanym 29 
zakończone zostały prace 
remontowe związane z usuwa-
niem korozji biologicznej na 
elewacji. Prace te zawsze roz-
poczynają się od czyszczenia 
myjką ciśnieniową powierzch-
ni zainfekowanych glonami. 
Następnie na powierzchnie 
ścian nanoszony jest preparat, 
którego zadaniem jest dezyn-
fekcja glonów oraz likwidacja 
istniejących nalotów. Kolejno, 
w celu wzmocnienia podło-
ża, jak i poprawy jego chłon-
ności, nanoszony jest środek 
gruntujący. Zwieńczeniem 
całego procesu jest malowa-
nie elewacji silikonową farbą z 
nowoczesnymi środkami zapo-
biegającymi przed ponownym 
porażeniem powierzchni ele-
wacji glonami. Powyższe prace 
są ostatnim etapem usuwania 

korozji biologicznej prowadzo-
nej na budynkach os. Różane 
27, 28, 29 od strony wejść.

2. Zakończono inwestycję 
polegającą na przebudowie 
chodnika przy budynku na os. 
Różanym 10 (chodnik usytu-
owany od strony ul. Korczaka). 
Prace remontowe obejmowały 
rozbiórkę starego chodnika, 
korytowanie gruntu, obsadze-
nie obrzeży betonowych oraz 
wykonanie nowej podbudowy, 
aby móc ułożyć nawierzchnie 
z kostki betonowej.

3. Ukończone zostały prace 
związane z renowacją pokry-
cia dachowego w technologii 
Hydronylon na budynkach: os. 
Błękitne 11, 19, os. Jasne 9, 
12, os. Różane 4, 5, 9 oraz 
os. Tęczowe 14. Zakres prowa-
dzonych prac obejmował reno-
wację i uszczelnienie papowej 

powierzchni dachu, renowację 
obróbek blacharskich, remont 
ścian kominowych, renowa-
cję czap kominowych oraz 
wymianę wyłazu dachowego 
na wyłaz systemowy z kopułą 
poliwęglanową.

4. W budynku na os. Błę-
kitnym 12 zostały zakończo-
ne prace związane z wymianą 
instalacji gazowej. Obecnie 
trwają prace polegające na 
wymianie wewnętrznej linii 
zasilania elektrycznego (WLZ) 
w mieszkaniach.

5. W budynku na os. Kolo-
rowe 16 zostały zakończone 
prace związane z wymianą 
instalacji gazowej. Aktualnie 
wymieniana jest instalacja 
elektryczna na klatkach scho-
dowych.

6. Na os. Tęczowym 29 
zakończono prace obejmujące 
przebudowę odpływów linio-
wych przed garażami i na 
parkingu przy ww. nierucho-
mości. W ramach powyższych 

prac wykonano wymianę ist-
niejących odpływów linio-
wych oraz został zamontowany 
dodatkowy rząd koryt odwad-
niających.

7. W budynku na os. 
Jasnym 4 zostały pomalowa-
ne klatki schodowe. W ramach 
prac remontowych wykonano 
malowanie ścian i sufitów. 
Na ścianach wykonano nową 
lamperię z tynku mozaikowe-
go. Dodatkowo krawędzie bie-
gów schodowych, podstopnie, 
balustrady, drzwi do piwnic, 
rury C.O., grzejniki pokry-
to lakierem poliuretanowo-
-akrylowym. Zostały również 
zamontowane nowe pochwyty 
drewniane na balustradach.

8. Na os. Różanym 18b/3-
33,34 wymieniono pion zim-
nej wody oraz rurę spustową 
(żeliwną). Przedmiotowe prace 
były wykonane z uwagi na zły 
stan techniczny pionu.

W miesiącu sierpniu 2021 r. na zasobach Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie przepro-

wadzono następujące prace remontowe.

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W SIERPNIU
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NASZE SPRAWY

 PRZED 

 PRZED 

 PRZED 

 PO 

 PO 

 PRZED 



nr 8 (200)  |  sierpień 20218

NASZE SPRAWY

W zasobach spółdzielczych trwają prace związane  z malowaniem klatek scho-
dowych. Na zdjęciach przedstawiamy budynek na os. Jasnym 4 oraz przepro-

wadzone w nim prace.

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
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Niestety jest to przykład, że 
wystawiane meble przy konte-
nerach na odpady poza wyzna-
czonymi terminami zbiórki nie 
tylko powodują bałagan ale 
również stwarzają poważne 
zagrożenie dla mieszkańców, 
jakim może być pożar. Na 
szczęście w  wyniku tego zda-
rzenia nikt nie ucierpiał, znisz-
czona natomiast jest bardzo ele-
wacja i wymaga odnowienia. 

Być może opisana sytuacja 
będzie przestrogą i spowoduje 
większą czujność w temacie 
podrzucania przy śmietnikach 
materiałów wielkogabaryto-
wych przez mieszkańców, a w 
przypadku zauważenia takich 
incydentów niezwłoczne infor-
mowanie Straży Miejskiej. 

Przedstawiamy zdjęcia 
szkód jakie wywołał wyżej 
opisany pożar. 

•  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 nocy 31 lipca 2021r. miał miejsce pożar przy budynku nr 12 na Os. Jasnym                                     
w Dzierżoniowie. Jego przyczyną było podpalenie mebli, które zostały niele-

galnie wyrzucone przy pojemnikach na śmieci (od strony szczytu budynku).

POŻAR NA OSIEDLU JASNYM
NASZE SPRAWY
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Trasa drugiej edycji 11-kilo-
metrowego crossu po Piławie 
Górnej biegła ulicami miasta 
przechodząc w szutrową drogę 

do najniższego poziomu wyrobi-
ska w kopalni Kompanii Górni-
czej. W biegu wzięło udział 164 
zawodników, gdzie największą 

grupę stanowiła Bielawska Aka-
demia Biegania. Start nastąpił o 
godzinie 10.30. Pogoda w tym 
roku dopisała. Bieg okazał się 

dużym sukcesem. Zapraszamy 
na krótki fotoreportaż.

fot: Adam Wasilewski, 
Urząd Miasta w Piławie Górnej

Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i wsparciu finansowym sponsorów udało 
się sprawnie zorganizować i przeprowadzić wyjątkowy bieg Piławska Skała. 

Głównym organizatorem imprezy była Wrocławska fundacja WROactiv.

WIEŚCI Z PIŁAWY GÓRNEJ

II PIŁAWSKA SKAŁA ZA NAMI
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WIEŚCI Z PIŁAWY GÓRNEJ
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NASZE SPRAWY

W tym roku na boisko zawita-
ło 12 drużyn z  całej Polski, które 
rywalizowały między sobą o tytuł 
mistrza koszykówki ulicznej. 

Tegoroczna edycja obfitowa-
ła w wiele atrakcji takich jak 
specjalnie przygotowany bus dla 
DJ, grill dla zawodników i kibi-
ców oraz dla konkurs wsadów, 
w którym wystąpiło 5 zawodni-
ków w tym 1 z Ukrainy. 

Ostatecznie zwycięzcą został 
zawodnik ze Szczecina - Bartosz 
Szwed, a rozgrywki drużynowe 
wygrała drużyna Sound of The 
Game Kościan pokonując w fina-
le Tukany Wrocław. 

Turniej organizowany jest od 
1998 roku, więc była to już 23 
edycja. Piękna i słoneczna pogo-
da sprzyjała dobrej zabawie. 

Specjalnie pod turniej przy-
gotowane zostało boisko - nowe 
linie, wymieniono tablice, na 
których pojawiły się nowe grafi-
ki, wymieniono siatki i pomalo-
wano słupy. Wszystko to dzięki 
ludziom, którym zależy na tym, 
by to miejsce dalej istniało i się 
rozwijało i wyglądało należycie 
dla przyjezdnych koszykarzy z 
całej Polski. 

Głównym organizatorem i 
pomysłodawcą jest Maciej Woź-
niak, który chciałby podzię-
kować wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do tego by turniej 
się odbył i godnie reprezentował 
dzierżoniowską koszykówkę.

Podziękowania dla: mojego 
taty i mamy za wieczne wspar-
cie i wiarę we mnie,  mojej żony 

Marty i dzieci Jasia i Kubusia, 
burmistrza Dariusza Kuchar-
skiego za udział w filmie pro-
mującym turniej, Andrzeja 
Dziambora za wszystko, Oska-
ra Olszewskiego, Rafała Pietre-

wicza, Bartka Zenia, Daniela 
Kępińskiego, Łukasza Szkwar-
ka, Małego, Graby, Gienka, 
Siwego, Sajdera, Futa, Żurka, 
Pleja, Kasi, Dominika, Maria, 
Zbigniewa Zenia, Rafała Zdro-
dowskiego, Łysego NJB,  DJ 
Domela, młodych zawodników 
B-Ball, Chudego za montaż 
filmu, Łysego z Pieszyc, Seba-
stiana Kałużyńskiego, Kacpra 
Kałużyńskiego, Marka Heb-

dowskiego, Agnieszki Wierz-
bickiej, Luksa i Baja za foto 
i film, Gosi (smalczyk i ogó-
reczki) i każdemu kto grał na 
turnieju, kibicował lub popiera 
nasze działania. 

Firmom: Euro - Ekspres, Osie-
dle Platanowe Smolec, Boxmet-
medical, Adatech, Eska - Art, 
Spyro, Proton, B-Ball Styl, Bar 
Barizola, Sklepkoszykarski.pl

Mam nadzieję, że nikogo nie 
pominąłem. Najważniejsze jest 
to, że tegoroczny turniej poka-
zał jak wspaniałą społecznością 
są ludzie, którzy otaczają B-Ball 
Jam. Dziękuję Wam wszystkim i 
do zobaczenia za rok.

BBALL JAM
Jak każdego roku tak  i w te  wakacje odbył się  turniej 

koszykówki ulicznej  B-Ball Jam. Organizowany jest 
przez klub koszykówki B-Ball Dzierżoniów przy współ-
pracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, OSiRem Dzierżo-
niów, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym oraz 
Szkołą Podstawową nr 1.



15sierpień 2021  |  nr 8 (200)

Złota rączka dla seniora to 
idea sięgająca 2019 roku. Pro-
gram powstał z myślą o srebr-
nych mieszkańcach Dzier-
żoniowa, którzy potrzebują 
pomocy przy drobnych, domo-
wych naprawach. W pierwszej 
edycji programu z darmowych 
usług złotej rączki skorzystało 
około stu dzierżoniowian.

Pan Bogusław (na zdjęciu), 
który realizuje drobne naprawy 
w ramach  zadania zleconego 
dla Związku Emerytów, nie jest 
domokrążcą - nie przychodzi 
nieproszony, by oferować usłu-
gi. Pojawia się jedynie po wcze-
śniejszym umówieniu i zawsze 
ma identyfikator ze zdjęciem.

Jak skorzystać z usług złotej 
rączki? 

Zasady działania progra-
mu są proste. Aby skorzystać z 

pomocy, należy zadzwonić pod 
numer telefonu 504 693 636 od 
poniedziałku do piątku w godz. 
11.00-16.00. Pomoc przysługu-
je mieszkańcom Dzierżoniowa 
posiadającym Kartę Seniora.

Na jakie naprawy można zgła-
szać w ramach programu? 

• wymiana żarówek, obsa-
dzenie lub wymiana wyrwa-
nych gniazdek lub włączników 
elektrycznych;

• wymiana uszczelek w 
przeciekających kranach, 
wymiana pokręteł baterii, słu-
chawek, węży prysznicowych, 
przetkanie udrożnienie odpły-
wu, wymiana wężyków, syfo-
nu, spłuczki, rury spiro lub 
deski sedesowej, uszczelnienie 
silikonem przecieków przy 
wannie, brodziku, umywalce, 
odpowietrzenie kaloryferów;

• montaż lub wymiana 
zamków, zasuw, łańcuchów 
drzwiowych, wymiana kla-
mek, regulacja opadniętych 

drzwi, naprawa lub wymiana 
zawiasów drzwi, drzwiczek, 
szaf; wymiana lub naprawa 
gałek i uchwytów;

• sklejenie lub skręcenie 
zepsutych krzeseł, stolików, 
mebli;

• osadzenie kołków roz-
porowych pod szafki, półki, 
obraz, wieszanie: obrazów, 
luster, rolet, półek, karniszy, 
suszarek łazienkowych;

• uszczelnienie okien, 
drzwi;

• uzupełnienie drobnych 
ubytków, szczelin w tynku, 
podmalowanie ubytków.

 Ciasto: 
•  1,5 szklanki mąki pszennej
•  5 łyżek cukru
•  1 łyżeczka proszku  

do pieczenia
•  1 łyżka cukru wanilinowego
•  1 jajko
•  150 g zimnego masła

 Masa serowa: 
•  1 kg twarogu sernikowego
•  180 g śmietany 18%
•  3/4 szklanki cukru
•  5 jajek
•  1 opakowanie budyniu 

śmietankowego
•  200-250 g porzeczek i boró-

wek, malin lub inne owoce 
sezonowe

 Do dekoracji: 
•  cukier puder 
•  garść borówek i porzeczek

 Przygotowanie: 
Składniki na ciasto wyra-

biamy na gładką kulkę, dzieli-
my na 2/3 i 1/3, mniejsza część 
odkładamy do lodówki lub do 
zamrażarki. Większą częścią 
wyklejamy spód tortownicy 25 
cm (najlepiej posmarować tor-
townicę masłem).

Następnie wszystkie skład-
niki na masę serową miksujemy 
do połączenia i wylewamy na 
wcześniej wyłożony spód. Na 
masę dodajemy owoce.

Zostawiamy garść do deko-
racji na koniec i przykrywa-
my pozostałym ciastem, które 
najłatwiej nam będzie zetrzeć 
na tarce o grubych oczkach. 
Całość wkładamy do rozgrza-
nego do 180°C piekarnika, pie-
czemy ok. 1 h, góra-dół.

Po upieczeniu sernik odsta-
wiamy do całkowitego wystu-
dzenia, wierzch posypujemy 

cukrem pudrem i dekorujemy 
owocami. Polecam!

Ewelina Jażdżewska

NIE TYLKO W KUCHNI

SERNIK NA KRUCHYM CIEŚCIE 
Z PORZECZKAMI I BORÓWKĄ

ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA
Mieszkańcy Dzierżoniowa w wieku 60+ mogą skorzystać z darmowych usług 

fachowca w ramach programu „Złota rączka”. Naprawa szafki, wymiana bate-
rii w łazience, czy regulacja drzwi - to jedne z wielu zadań, których „złota rączka” 
sie podejmie. W Dzierżoniowie trwa trzecia edycja tego programu. Potrzebujesz 
pomocy? Zadzwoń!



•  R E K L A M A  •

Nasza córka Julia była wesołą 
bez mała ośmiolatką. Od urodze-
nia zmagała się z chorobą neuro-
logiczną skutkującą incydentami 
epileptycznymi, opóźnionym 
rozwojem intelektualnym, mową 
oraz niedowidzeniem. Do tej 
pory dzięki naszemu wysiłkowi 
oraz nieocenionej pomocy tera-
peutów i opiekunów przedszkol-
nych do którego uczęszczała, 
Julia powoli w swoim tempie 
poznawała świat.

Wszystko zatrzymało się 
końcem czerwca. Julia nagle 
doznała zapalenia mózgu i rdze-
nia kręgowego. W ciągu nieca-
łego tygodnia przestała mówić, 
chodzić, jeść a finalnie stra-
ciła kontakt ze światem. W jej 
główce doszło do nagłych zmian 
powodujących zatrzymanie 
wielu życiowych funkcji. Leka-
rze walcząc o jej życie utrzymy-
wali ją dwa tygodnie w śpiączce 
farmakologicznej. Obecnie po 
kilkudniowym wybudzaniu 
Julia przebywa w stanie cięż-

kim na oddziale neurologicz-
nym wrocławskiego szpitala. 
Mimo otwartych oczu Julia nie 
widzi, nie mówi, nie porusza się 
z wyjątkiem rączek w bardzo 
ograniczonym stopniu, samo-
dzielnie nie je. Jest „przykuta” 
do łóżka. Lekarze do tej pory 
nie wiedzą co przyczyniło się do 
tak gwałtownego przebiegu cho-
roby oraz co ją spowodowało. 
Badania prowadzone są bardzo 
intensywnie do tej pory, za co 
jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Jako rodzice zdajemy sobie 
sprawę, że Julia prawdopodob-
nie już nigdy nie wróci do pełni 
sprawności jaką cieszyła się 
jeszcze niecały miesiąc temu. 
Mamy jednak nadzieję, że 
dzięki naszym staraniom oraz 
wszystkich pomocnych ludzi 
uda się pomóc Julii odzyski-
wać sprawność.

POMÓŻCIE KOCHANI !!!
Julia potrzebuje intensyw-

nej rehabilitacji neurologicz-
nej oraz ruchowej. Ponadto 

będziemy musieli dostosować 
mieszkanie do potrzeb niepeł-
nosprawnego dziecka. Każda 
wpłata się liczy, każda zło-
tówka może przyczynić się do 
powrotu Julii do zdrowia.

Na pewno odwdzięczy się 
Wam szerokim uśmiechem !!!

Dziękujemy!

Julia, Renata i Krzysztof 
Szydłowscy

POMOC DLA JULII

Dla przelewów krajowych: Fundacja „Serca dla Maluszka”
ul. Kowalska 89 m.1, 43-300 Bielsko-Biała
Bank Millennium S.A., 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142

Dla przelewów zagranicznych: Fundacja „Serca dla Maluszka”
Bank Millennium S.A., PL 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, POLAND
Kod SWIFT banku: BIGBPLPW

W tytule przelewu prosimy wpisać: 1885 Julia Szydłowska
Zbiórka dla Julii pod adresem: https://zrzutka.pl/c9sah2


