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Adres Rodzaj wykonywanych prac

Błękitne 7, 18

Następnym etapem będzie  wykonanie 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 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.

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 termin na demontaż liczni-
ków 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.

Różane 11, 
Błękitne 11

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 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 
W chwili obecnej przystąpiliśmy do wymiany instalacji 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 13 Rozpoczniemy  prace dotyczące usuwania korozji biologicznej z jednoczesnym malowaniem elewacji farbą z nowoczesnymi 
środkami zabezpieczającymi tynki ze ściany 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

Jasne 5, 7, 10
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 MALOWANIA 
KLATEK SCHODOWYCH

HARMONOGRAM WYMIANY SCHODÓW 
WEJŚCIOWYCH DO KLATEK



3wrzesień 2021  |  nr 9 (201)

1. W budynkach os. Błę-
kitne 7, 18 zostały wykona-
ne prace związane z wymianą 
pionowych instalacji zimnej 
wody i pionowych instalacji 
kanalizacyjnych. 

2. W budynku os. Błękitne 
6 c została wykonana pozioma 
instalacja gazowa w piwnicy 
włącznie z pionową na klat-
ce schodowej z wykonaniem 
przyłącza do gazomierza. 
Wykonano również instalację 
wewnętrzną od gazomierza na 
klatce schodowej do odbiorni-
ków gazu w poszczególnych 
mieszkaniach. 

3. W budynku os. Kolorowe 
16 a,b,c , 10 a,b,c wykonano 
wewnętrzną instalację gazo-
wą od gazomierzy na klatkach 
schodowych do odbiorników 
gazu w poszczególnych miesz-
kaniach oraz PGNIG-ie zamon-
towało gazomierze. W budynku 

os. Kolorowe 16 a,b,c wykona-
no nową instalację elektryczną 
WLZ, począwszy od przeniesie-
nia licznika energii elektrycznej 
z poszczególnych mieszkań do 
piwnicy do szafek elektrycznych 
i przeciągnięcia pięciożyłowych 
przewodów do poszczególnych 

mieszkań. Nowa instalacja przy-
gotowana do przyłączenia prądu 
trójfazowego.

4. W budynku na os. Jasnym 
5 a,b,c  trwają prace związane 
z  malowaniem  klatki scho-
dowej. W ramach prac zosta-
ną pomalowane ściany i sufity 
oraz w miejsce starych lampe-
rii zostanie nałożona mozaika. 
Zostaną pomalowane lakierem 
poliuretanowo-akrylowym kra-
wędzie biegów schodowych, 
podstopnice, balustrady, drzwi 

do piwnic, rury CO, grzejniki. 
Zostaną również zamontowane 
nowe pochwyty drewniane na 
balustradach.

5. Zakończone zosta-
ły 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 
12 a,b,c , 39 a,b  W/w prace 
zostały rozpoczęte  na ścianach 
budynku os. Różane 13 a,b,c.     

6. Wykonany został chod-
nik z kostki betonowej łączą-
cy chodnik przy ulicy Złotej z 
budynkiem os. Złote 11.

7. W budynkach os. Złote 
11, Tęczowe 6 e,f , os. Róża-
ne 20 c,g zostały wykonane 
naprawy dachu w systemie 
HYDRONYLON.

8. W budynku w Piławie 
Górnej na ul. Staszica 54-56 
została wykonana nowa izo-
lacja ścian poniżej gruntu od 
strony balkonów oraz został 
wykonany drenaż.

We wrześniu 2021 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Dzierżoniowie przeprowadziła następujące prace 

remontowe:

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
WE WRZEŚNIU

W SPÓŁDZIELNI
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Trwa budowa budynku wielorodzinnego w Piławie 
Górnej przy ulicy Osiedlowej. Parter budynku jest 

już niemalże gotowy oraz trwają prace przy zalewaniu 
stropu nad parterem. Kolejnym etapem będzie stawia-
nie ścian pierwszego piętra. Prace postępują zgodnie z 
harmonogramem.

BUDOWA NA OSIEDLOWEJ
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Zebranie rozpoczęło się od 
omówienia przebiegu Walne-
go Zgromadzenia, które miało 
miejsce w dniach 9,10,11 oraz 
12 sierpnia 2021r. Na wszyst-
kich zebraniach, które odbyły 
się we wskazanych terminach 
brali udział przedstawiciele 
Rady Nadzorczej z poszcze-
gólnych osiedli. Ponadto po 
wnikliwej analizie Rada Nad-
zorcza podsumowała trzylet-
nią frekwencję uprawnionych 
członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie 
uczestniczących w zebraniach, 
która w poszczególnych latach 
wynosiła: 

•  2019 rok 1,64 % -  prze-
prowadzone w marcu

•  2020 rok 1,83 % -  prze-
prowadzone w lipcu

•  2021 rok 1,62 % -  prze-
prowadzone w sierpniu

We wszystkich latach 
wskazanych powyżej Walne 
Zgromadzenie odbywało się 
w różnych okresach roku, co 
wskazuje iż termin przeprowa-
dzonych zebrań dla osób zain-
teresowanych uczestnictwem 
w spotkaniach jest nieznaczący 

oraz nie ma wpływu na fre-
kwencje osób uprawnionych. 

Następnie Zarząd Spół-
dzielni poinformował człon-

ków Rady Nadzorczej o 
obecnie trwających pracach 
remontowych, a mianowicie o 
wymianie instalacji gazowej, 
malowaniu elewacji na os. 
Różanym oraz o trwającym 
remoncie dachów. W dalszej 
części spotkania Rada Nad-

zorcza przystąpiła do analizy i 
podjęcia uchwał oraz omówiła 
sprawy bieżące Spółdzielni. 

Ponadto Rada Nadzor-
cza przypomina wszystkim 
zainteresowanym członkom 
Spółdzielni, iż możliwy jest 
kontakt mailowy z poszcze-
gólnymi członkami Rady pod 
adresem: rada.nadzorcza@
smdzierzoniow.pl. Oprócz tego 
w każdą ostatnią środę mie-

siąca przedstawiciele Rady 
Nadzorczej oferują spotkanie 
w godzinach popołudniowych, 
po wcześniejszym umówieniu 
się w sekretariacie Spółdzielni, 
pokój nr 11, os. Jasne 20, bądź 
pod nr telefonu 74 880 20 21.  

 RN

SIERPNIOWE POSIEDZENIE 
RADY NADZORCZEJ

Miesięcznik Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie  
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”

Wydawca: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
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wszystkich waszych problemów. kpp

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

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

7.10.2021 czwartek 13.00-14.00 Patryk Fior Dzielnicowy os. Różanego

18.10.2021 poniedziałek 13.00-14.00 Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego 
i os. Błękitnego

28.10.2021 czwartek 13.00-14.00 Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, 
os. Złotego i os. Kolorowego

DYŻURY 
DZIELNICOWYCH 
W PAŹDZIERNIKU

W sierpniu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie spo-
tkała się w dniu 26.08.2021r. 
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ZASADY DZIAŁANIA GRZEJNIKOWYCH 
ZAWORÓW I GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH

Poniżej Państwu przedsta-
wiamy graficzną uproszczo-
ną instrukcję obsługi głowic 

termostatycznych, jakie są 
zamontowane przy każdym 
punkcie grzejnym w Państwa 

mieszkaniach. Zwracamy się o 
zapoznanie się z w/w instruk-
cją w celu prawidłowej eks-

ploatacji głowic termostatycz-
nych i prawidłowym działaniu 
ogrzewania w mieszkaniach.

 Jak działa termostat? 
Prawidłowo działający zawór termostatyczny powoduje czasowe wyłączanie i włączanie grzejnika. Po osiągnięciu w 

pomieszczeniu ustawionej na głowicy temperatury, zawór termostatyczny wyłącza grzejnik, a gdy temperatura w pomieszcze-
niu zaczyna spadać, zawór włącza grzejnik ponownie. Taki sposób pracy gwarantuje oszczędności energii cieplnej.

 Czy wiesz, że: 
Obniżenie temperatury o 1°C powoduje zmniejszenie zużycia energii o ok. 6%? Reguluj temperaturę! Właściwe korzy-

stanie z urządzeń regulacyjnych jest podstawowym warunkiem umożliwiającym oszczędzanie energii. Nowoczesne i bardzo 
czułe termostaty sprzyjają precyzyjnemu, optymalnemu dostosowywaniu temperatury do potrzeb mieszkańców w zależności 
od rodzaju pomieszczenia, pory dnia lub roku. Ponadto stosowanie termostatów pozwala znacznie zredukować emisję CO2!

Temperatura  
w pokoju 
dziennym
Pozycja 4 odpowiada stałej 
temperaturze w pomiesz-
czeniu na poziomie 21°C .

Taką temperaturę najczę-
ściej zaleca się w salonie 
czy kuchni.

Temperatura  
w łazience
Jeżeli chcesz uzyskać wyż-
szą temperaturę w  po-
mieszczeniu, np. w łazien-
ce, ustaw korpus głowicy 
na pozycję 5.

Takie ustawienie odpowiada 
około 24°C.

Ustawienie 
nocne
Aby zaoszczędzić maksy-
malną ilość energii, warto 
w nocy obniżyć tempera-
turę w kuchni, sypialni itd. 
Obniżenie temperatury 
o 1 °C pozwala zaoszczędzić 
6% energii.

Nie zakrywaj 
głowicy!
Aby zapewnić prawidłową 
pracę głowicy, czujnik musi 
poprawnie mierzyć tempe-
raturę w pomieszczeniu.

Upewnij się, czy głowica nie 
jest zasłonięta przez grube 
zasłony lub meble.

Czyszczenie
Głowica termostatyczna 
może być czyszczona de-
likatnym środkiem czysz-
czącym, takim jak płyn do 
mycia naczyń.

Nie używaj środków ścier-
nych, alkoholu, roz pusz-
czal ników oraz wybiela-
czy, ponieważ mogą one 
spowodować uszkodzenie 
termostatu grzejnikowego.

Temperatura 
w sypialni
Jeżeli chcesz uzyskać niższą 
temperaturę w pomieszcze-
niu, np. w sypialni, po pro-
stu ustaw korpus głowicy 
na pozycję 2.

Takie ustawienie odpowiada 
około 16 °C.

Darmowe ciepło
Promieniowanie słonecz-
ne, urządzenia kuchenne, 
oświetlenie elektryczne, 
większa niż zwykle liczba 
osób w pomieszczeniu, te-
lewizja itd. są dodatkowymi 
źródłami ciepła, przez co 
przyczyniają się do zwięk-
szania temperatury. Jest to 

określane mianem zysków ciepła. Termostat grzejnikowy automatycznie reaguje 
na zyski ciepła zmniejszając dopływ ciepła doprowadzanego do grzejnika. 
Gdy zyski ciepła ulegają zmniejszeniu, termostat automatycznie otwiera zawór 
i grzejnik nagrzewa się.

Zalecane temperatury

Głowica cieczowa RAW

1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w budownictwie wielorodzinnym stosuje 
się głowice termostatyczne z ograniczeniem dolnego zakresu nastawy na poziomie + 16°C. 
Skala regulacji takiej głowicy zaczyna się od pozycji 2.

16 20 24 28°C

1)

Oznaczenie zakresu temperatur na głowicy

Głowica gazowa RA 2000

16 18 21 24 26°C

1)

21°C

24°C

16°C
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W zasobach spółdzielczych wciąż trwają prace związane z malowaniem klatek 
schodowych. Na zdjęciach przedstawiamy budynek znajdujący się na 

os. Jasnym 5 oraz przeprowadzone w nim prace.

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
NASZE SPRAWY
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•  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

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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Uruchomienie pełnej, 
elektronicznej obsługi klienta 
poprzedzone zostało moderni-
zacją istniejących w urzędzie 
sieci i konieczną budową sieci 
LAN, zapewniającej bezpie-
czeństwo i szybkość transmisji 
danych. W ramach zdobytych 
z Unii Europejskiej funduszy 
zakupiony został odpowiedni 
sprzęt i oprogramowanie.

Projekt zapewnił integrację 
systemów dziedzinowych, sys-
temów informacji przestrzennej 
z systemem ePUAP oraz innych 
dostarczonych systemów infor-
matycznych. Najważniejsze 
e-usługi, jakie świadczył będzie 
dzierżoniowski urząd w ramach 
realizowanego projektu, można 
podzielić na trzy grupy. Są 
to: e-płatności, e-dokumenty 
(wnioski, zaświadczenia) oraz 
inne e-usługi.

 E-płatności 
• opłaty za użytkowanie 

wieczyste
• podatek rolny od osób 

fizycznych
• podatek rolny osób praw-

nych
• podatek od nieruchomości 

osób fizycznych
• podatek od nieruchomości 

osoby prawne
• podatek od środków 

transportu
• opłaty za zezwolenie na 

sprzedaż alkoholu
e-Płatności umożliwiają 

przeglądanie oraz dokonywa-
nie opłat za zobowiązania, np. 
z tytułu opłaty za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu czy z tytułu 
podatków. Niezbędne do tego jest 
posiadanie profilu zaufanego.

 e-Dokumenty 
• e-zaświadczenie księgo-

wość

• wniosek o wydanie wypi-
su i wyrysu z MPZP

• wniosek o wydanie wypi-
su i wyrysu ze studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego

• wniosek o wydanie 
zaświadczenia o przeznaczeniu 
działki w obowiązującym MPZP

• wniosek o wydanie 
zaświadczenia o przeznacze-
niu działki w obowiązującym 
studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego

• zgłaszanie wniosków do 
projektu budżetu

• informacja o zamówie-
niach publicznych i monitoro-
wanie wybranych zamówień

• informacja o planie zadań 
inwestycyjnych i monitorowa-
nie realizacji wybranych zadań

• zgłaszanie wniosków o 
informację publiczną z rejestru 
zawartych umów

• zgłaszanie wniosków o 
udzielenie dotacji z budżetu JST

• zgłaszanie wniosku o 
informację publiczną – rejestr 
udzielonych dotacji

 E-usługi 
• e-Dziennik
• e-Powiadomienia
• e-Obsługa rady
• e-Platforma Projektowa
• e-Mapa zagrożeń

• e-Usterka
• e-Konsultacje społeczne
• e-Zarządzanie obsługą 

klientów

Wymienione e-usługi 
umożliwiają złożenie wspo-
mnianych wniosków i uzy-
skanie odpowiedzi drogą elek-
troniczną za pośrednictwem 
nowego systemu informatycz-
nego wdrożonego przez urząd. 
Odpowiednio opracowany 
formularz wniosku o wydanie 
zaświadczenia wraz z możli-
wością dokonania opłaty osa-
dzony na platformie ePUAP 
umożliwia podpisanie go za 
pomocą profilu zaufanego lub 
podpisu elektronicznego.

Wprowadzone e-usłu-
gi mają usprawnić proces 
wymiany informacji pomię-
dzy gminą a jej mieszkańcem 

na wielu poziomach i w wielu 
dziedzinach.

W ramach projektu miesz-
kańcy Dzierżoniowa oraz 
wszyscy klienci urzędu będą 
mogli skorzystać z usłu-
gi e-powiadomienia. Proces 
powiadamiania będzie reali-
zowany poprzez wysyłkę wia-
domości e-mail, SMS. Osoba 
zarejestrowana i spełniająca 
kryteria grupy docelowej za 
pomocą e-Powiadomień otrzy-
ma indywidualną informację 
związaną z podatkami i opła-
tami lokalnymi osób fizycz-
nych, podatkami i opłatami 
lokalnymi osób prawnych, 
podatkiem od środków trans-
portowych dla osób fizycz-
nych i prawnych. Informacja 
będzie dotyczyła zbliżających 
się terminów płatności, zale-
głości podatkowych, terminów 
dostarczenia deklaracji lub 
informacji podatkowej. Użyt-
kownicy e-usług będą też mieli 
możliwość wzięcia udziału w 
konsultacjach społecznych, 
zgłosić usterkę czy zarezer-
wować wizytę w konkretnym 
wydziale UM.

W projekcie uwzględniono 
również zakres dotyczący budże-
towania oraz konsultacji spo-
łecznych. Klient urzędu zyskał 
możliwość realnego wpływu na 
kierunki rozwoju miasta. Dzięki 
dostarczonym systemom miesz-
kańcy za pośrednictwem e-plat-
formy mogą ukierunkowywać 
przepływ środków budżetu oby-
watelskiego oraz proponować 
inicjatywy społeczne, które są 
poddawane następnie pod kon-
sultacje.

Warto podkreślić, że 
wszelkie działania projektowe 
zapewniają bezpieczeństwo 
komunikacji, informacji oraz 
danych. Informacje na potrze-
by świadczenia e-Usług zosta-
ną udostępnione tylko osobom 
uwierzytelnionym za pośred-
nictwem platformy ePUAP.

UM Dzierżoniów

Cyfrową komunikację z mieszkańcami i elektroniczne załatwienie wszystkich naj-
ważniejszych urzędowych spraw umożliwia dzierżoniowianom projekt o nazwie 

„Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”. To 27 usług elektronicznych dotyczących 
m.in. podatków i opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z któ-
rych można skorzystać bez przychodzenia do urzędu.

SKORZYSTAJ Z 27 
URZĘDOWYCH E-USŁUG

NASZE SPRAWY
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Nivea wybudowało do tej pory 
160 podwórek w ramach corocz-
nych akcji. W tegorocznej, siódmej 
edycji, 20: pięć wyłonionych przez 
jurorów za filmy prezentujące dzie-
cięce talenty i po pięć w każdej z 
trzech kategorii miast w zależności 
od wielkości. Dzierżoniów zdobył 
w rankingu wśród miast od 20 do 
60 tys. mieszkańców drugie miejsce. 

Nivea do końca roku wybuduje więc 
dla SP 1 wymarzony od dawna przez 
uczniów plac zabaw o rynkowej war-
tości 250 000 zł.

Głosowanie trwało od 24 maja 
do 15 lipca. Internauci mogli odda-
wać jeden głos dziennie po zalo-
gowaniu na stronie organizatora. 
Dziękujemy wszystkim, którzy się w 
to głosowanie i jego promocję zaan-

gażowali. To właśnie dzięki Waszym 
głosom uczniowie zyskają około 40 
m2 doskonale zagospodarowanej 
przestrzeni do rozwijania sprawności 
fizycznej, wyobraźni, równowagi, 
gibkości, orientacji w przestrzeni czy 
spostrzegawczości. Znajdą się na nim 
tablice z grami ćwiczącymi myślenie 
strategiczne, kubik do wspinaczki 
z nietuzinkową ścianką wspinacz-

kową, urządzenie do balansowania, 
trampolina, wesoła, wieloosobowa 
huśtawka z różnymi siedziskami, 
planetarium (układ ścianek z globu-
sem) pozwalające „sięgać gwiazd”, 
karuzela integracyjna przystosowana 
także do potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, piaskownica 
z torem do gry w kapsle, tuby do 
rozmów na odległość, piaskownica i 
huśtawka ważka. Teren wyposażony 
zostanie też w ławeczki i kosze.

Biuro Komunikacji Społecznej  
i Promocji UM w Dzierżoniowie

Do problematycznych odpa-
dów zaliczamy m.in.: odpady 
wielkogabarytowe (stare meble), 
zużyty sprzęt RTV i AGD, gruz, 
odpady zielone (trawę, liście, 
gałęzie),  przeterminowane leki 
i chemikalia, baterie i akumula-
tory, opony. Wyżej wymienio-
nych odpadów nie należy także 
pozostawiać przy pojemnikach 
na śmieci. Takie postępowanie 
zaśmieca okolice pojemników 
i grozi grzywną. Co można z 
nimi zrobić?

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Mieszkańcy Dzierżoniowa 
mają możliwość legalnego 
pozbycia się odpadów wiel-
kogabarytowych wprost spod 
swojej nieruchomości. Można to 
zrobić w wyznaczonych termi-
nach. Zbiórka w Dzierżoniowie 
odbywa się 6 razy w roku. Naj-
bliższe planowane są w dniach 
28-29 października i 16-17 grud-
nia.

W celu usprawnienia zbiórki 
teren miasta jest podzielony na 
dwa obszary. W pierwszy dzień 
zbiórka odbywa się na zachód, 
w drugi na wschód od linii 
przebiegającej ulicami Kiliń-
skiego, Kościuszki, Świdnickiej, 
Daszyńskiego, Piastowskiej i 

Wrocławskiej. Mapa zbiórki 
dostępna jest na stronie www.
zgpd7.pl w zakładce Ekomapa.

W czasie zbiórki odbie-
rane są meble, sprzęt RTV i 
AGD, dywany, wózki dziecięce, 
zabawki dużych rozmiarów oraz 
opony z aut osobowych – do 5 
szt. jednorazowo. Mieszkańcy 
zabudowy jednorodzinnej pro-
szeni są o wystawianie odpadów 
przed nieruchomością. W zabu-
dowie wielorodzinnej odpady 
wystawiamy przy pojemnikach 
na odpady, w dniu zbiórki do 
godz. 8.00, lub dzień wcześniej. 
Zabronione jest wystawianie 
odpadów wielkogabarytowych 
w innych dniach. Osoby wysta-
wiające odpady wielkogabary-
towe przy pojemnikach poza 
terminami zbiórek podlegają 
karze grzywny.

Punkt zbierania odpadów
Odpady (jakie – patrz ramka) 

można też bezpłatnie oddać do 
Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych. 
PSZOK dla mieszkańców Dzier-
żoniowa jest zlokalizowany 
na ul. Bielawskiej 15B (baza 
Przedsiębiorstwa Komunal-
nego). Działa od poniedziałku 
do piątku w godz. 11.00-19.00, 
a w soboty w godz. 8.00-16.00.

Zbiórka leków w aptekach
Do pojemników na odpady 

czy toalet nie można wyrzucać 
również przeterminowanych 
leków. Po terminie przydatno-
ści stanowią one potencjalne 

zagrożenie dla zdrowia i środo-
wiska. Leki należy dostarczyć 
do pojemników w wybranych 
aptekach lub PSZOK. Lokaliza-

cja aptek zbierających przeter-
minowane lekarstwa znajduje 
się na stronie www.zgpd7.pl w 
zakładce Ekomapa.

Biuro Komunikacji Społecznej 
i Promocji UM w Dzierżoniowie

Co przyjmuje PSZOK?
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (można go także 

oddać sklepu, gdy kupujemy nowe urządzenie tego samego 
rodzaju),

• odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) pochodzące z pielę-
gnacji przydomowych terenów zielonych (odpady te można także 
kompostować w przydomowych kompostownikach),

• przeterminowane leki (leki można także wrzucać do specjal-
nych pojemników zlokalizowanych w aptekach),

• odpady niebezpieczne, chemikalia z gospodarstw domo-
wych, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do 
konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, pozostałości po 
domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony 
roślin, opakowania po chemikaliach,

• akumulatory (można je także przekazać podmiotom zbiera-
jącym zużyte akumulatory lub w sklepach, gdy kupujemy nowy 
akumulator),

• baterie (baterie można także wrzucać do pojemników do zbie-
rania baterii zlokalizowanych w szkołach, urzędach, sklepach),

• meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nieprze-
kraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień,

• zużyte opony, z wyłączeniem opon pojazdów ciężarowych i 
rolniczych - jednorazowo do 5 sztuk,

• odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz, płyty karto-
nowo-gipsowe) w ilości nieprzekraczającej 300 kg/nieruchomość/
tydzień. Można także zamówić odpłatnie pojemnik na odpady 
budowlane w firmie komunalnej.

UM Dzierżoniów

Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej i mieszkańców Dzierżoniowa ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1 jeszcze w tym roku będą się cieszyli nowym placem 

zabaw wygranym w ramach akcji Podwórko Nivea. Interesujące urządzenia zapew-
nią aktywność zarówno młodszym, jak i nieco starszym uczniom podstawówki.

Nie wszystkie odpady wytwarzane w naszych gospodarstwach domowych nadają 
się do wyrzucenia do pojemników na odpady zmieszane. W przypadku surow-

ców wtórnych nie ma wątpliwości, co z nimi robić. A co w przypadku innych proble-
matycznych śmieci?

CO ROBIĆ Z PROBLEMATYCZNYMI ODPADAMI?

NASZE SPRAWY

CZEKAMY NA PODWÓRKO NIVEA W SP 1
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Uzyskasz informacje 
i porady z zakresu:

- instytucji wsparcia wraz 
z ich ofertą

- przepisów prawa doty-
czących rehabilitacji niepeł-
nosprawnych, ich rodzin lub 
opiekunów

- problemów socjalno-byto-
wych

- orzecznictwa
- akceptacji niepełnospraw-

ności
- relacji w rodzinie
- rozmów wspierających 
- innych wynikających z 

potrzeb osób z niepełnospraw-
nością.

 TELEFON  
 NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

  794 635 643
Każda środa w godzinach 

od 16:00 do 19:00
Dla osób głuchych możli-

wość kontaktu przez sms.
W RAZIE POTRZEBY 

MOŻNA UMÓWIĆ SIĘ NA 
OSOBISTE SPOTKANIE.

„Telefon Niepełnosprawno-
ści” jest wspólnym projektem 
Zespołu ds. osób z niepełno-
sprawnościami działającym 
jako zespół opiniodawczo-
-doradczy przy Burmistrzu 
Dzierżoniowa.

Liderem Realizacji projek-
tu „Telefon Niepełnosprawno-
ści” jest Fundacja „Dolnośląski 
Uniwersytet Niepełnospraw-
ności” .

Wsparcia i informacji 
udziela Tadeusz Skrzypek – 
ekspert ds. niepełnosprawno-
ści, zarządzania rehabilitacją, 
koordynator i audytor dostęp-
ności dla niepełnosprawnych, 
doradca podatkowy, doradca 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej i obywatelskiej, doradca 
zawodowy, asystent rodziny, 
interwent kryzysowy, trener 
pracy niepełnosprawnych. Z 
wieloletnim doświadczeniem. 

Osobiście doświadczający nie-
pełnosprawności swojej, jak i 
rodziny.

Program działań 
na lata 2020 – 2025 
w powiecie dzierżoniowskim 
fundacji „DUN”

1. Utworzenie Centrum 
Niepełnosprawności

2. Kręgi wsparcia OzN i ich 
rodzi/opiekunów

3. Bank wsparcia OzN i 
rodziny

4. Koordynator aktywizacji 
społecznej

5. Pół turnusy rehabilita-
cyjne

6. Powołanie Rzecznika 
OzN

7. Prowadzenie telefonu 
zaufania dla OzN i ich rodzin 
od 01.09

8. Uaktualnienie „Karta 
ocen wniosków dot. barier i 
turnusów”

9. Żywa książka niepeł-
nosprawności w bibliotece, 
Powołanie Klubu Kibica Nie-
pełnosprawnego

10. Spotkanie z koordyna-
torami Dostępności

11. Konkurs „Przyjazny 
urzędnik dla OzN”

12. Sprawna „Wielka Sowa 
– zlot Ozn”

13. Program praktyka dla 
studenta Niepełnosprawnego

14. Powiatowa platforma 
informacyjna OzN i ich rodzin

15. Okresowe spotkania 
AOON i tłumaczy PJM

16. Spotkania z PSRdsN
17. Kampania społeczna w 

mediach dot. niepełnosprawności
18. Promocja osiągnięć 

OzN w sferach: sportu, kultu-
ry, przedsiębiorczości

19. Półroczne spotkania ze 
Starostą i PCPRiOZ

20. Przygotowania OzN do 
funkcjonowania na rynku pracy.

Warsztaty / Wykłady / 
cykle wykładów:

- doświadczanie niepełno-
prawności (szkoły, urzędnicy, 
radni, instytucje)

- asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – kto to taki,

a/ Barwy Niepełnospraw-
ności

b/ Wsparcie OzN i ich 
rodzin,

c/ Standardy dostępności w 
Dzierżoniowie,

d/ Poradnictwo specjali-

styczne w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej,

e/ Klasyfikacja ICF – pod-
stawa przyszłego orzecznic-
twa.

Fundacja 
Dolnośląski Uniwersytet 

Niepełnosprawności

Od września 2021r. w każdą środę w godzinach od 16:00 do 19:00 możesz zadzwo-
nić w ramach utworzonej infolinii z poradami/informacjami na potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
NASZE SPRAWY
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Schody do ołtarza przy-
ozdobiły dorodne płody rolne. 
W bogato przystrojonym wnę-
trzu świątyni rozlegały się 
śpiewy parafian. Przepiękną 
oprawę muzyczną zapewnił 

piławianom zespół „Zbrucz” 
z Ukrainy. Uroczystą Mszę 
Świętą w podziękowaniu za 
zbiory odprawił Ksiądz Pro-
boszcz Krzysztof Cora. 

Wieniec dożynkowy wnio-

sła delegacja przedstawicie-
li rolników z Piławy Górnej. 
Miejskie władze samorządo-
we reprezentował burmistrz 
Krzysztof Chudyk, a ogrodni-
ków i działkowców Zbigniew 
Prokocki, Prezes Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego ,,Zwy-
cięstwo” w Piławie Górnej. 

Po liturgii rolnicy podzieli-
li się z mieszkańcami chlebem 
dożynkowym. - Przepiękna 

Msza Święta i udane dożyn-
ki - wspominają piławianie, 
uczestniczący w tegorocznym 
święcie plonów. 

- Wszystkim rolnikom życzę 
obfitych zbiorów w nadchodzą-
cym sezonie oraz dużo zdrowia 
i determinacji w wykonywanej 
pracy - podsumował rolnik i 
przewodniczący rady miejskiej 
Dariusz Madejski.  

UM Piława Górna

W kościele parafialnym pw. św. Marcina w Piławie 
Górnej 5 września odbyło się święto plonów. - 

Było pięknie - wspominają uczestnicy.

DOŻYNKI ’2021
WIEŚCI Z PIŁAWY GÓRNEJ

To nie jedyny sukces 
piławskich strażaków. Senio-
rzy weszli na podium XXII 
Powiatowych Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych jednostek 
OSP i MDP, ale mają więcej 
powodów do radości.  

Razem ze starszymi dru-
hami do finału przeszły też 
piławskie drużyny mieszane 
młodszych adeptów pożarnic-
twa. Chłopcy z  Piławy Górnej 
zajęli drugie miejsce w katego-
rii od 15 do 18 lat, a ich młodsi 
koledzy – trzecie – w kate-

gorii od 12 do 15 lat. To duże 
osiągnięcie, zwłaszcza że w 
Bielawie rywalizowało ze sobą 
aż 9 jednostek powiatu dzier-
żoniowskiego. Drużyny starto-
wały w dwóch konkurencjach: 
sztafecie 7 × 50 m i ćwiczeniu 
bojowym.

- Jesteśmy dumni, że nasi 
młodzi adepci pożarnictwa 
wkładają całe serce i są bar-
dzo zaangażowani. Dali z sie-
bie wszystko, aby  zdobyć dla 
jednostki jak najlepsze miejsce 
i godnie reprezentować Piła- wę Górną. Ich energia, mło-

dzieńcza radość z życia dodały 
nam skrzydeł i po dwudziestu 
latach seniorzy zajęli drugie 
miejsce na podium – podkre-
śla Agnieszka Jurcewicz, opie-
kunka Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Piławie Górnej 
i dodaje. - Bardzo cieszymy się 
ze spotkania z przyjaciółmi z 

innych jednostek. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i już 
odliczamy dni do kolejnego 
spotkania.

Ochotnicza Straż Pożarna 
Piława Górna dziękuje rodzi-
com druhów z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej za zor-
ganizowanie najlepszej strefy 
kibica w powiecie.

UM Piława Górna

WRESZCIE NA PODIUM!
Świetny doping i młodzieńcza energia młodszych 

kolegów poskutkowały. Po dwudziestu latach star-
sza drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Piławy 
Górnej zajęła drugie miejsce w zawodach powiatowych.
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Znamy już laureatów kon-
kursu ogłoszonego 19 sierpnia 
przez Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie. Do końca 
ubiegłego miesiąca do biura 

organizatora zdążyło wpłynąć 
19 prac. Fotografie wykona-
ne dowolną techniką i sprzę-
tem miały ukazywać piękno 
powiatu dzierżoniowskiego. 

Do finału przeszły aż dwa 
kadry z Piławą Górną.

Pierwsze miejsce zdobył 
mieszkaniec naszego miasta, 
znany z produkcji filmowych 
o Piławie Górnej. Marcin 
Fior zaskarbił sobie uznanie 
jurorów pracą zatytułowaną 
„Żniwa”.

Drugie miejsce, po sąsiedz-
ku, zajęła Anna Rudnikowska z 
Piławy Dolnej za kadr zrobiony 
na terenie Piławy Górnej. 

Jak zauważyli komentato-
rzy, niezwykłe walory tury-

styczne powiatu, sprawiły, że 
jego mieszkańcy czują się jak 
na wakacjach. 

- Tutaj przyroda, architek-
tura oraz piękne panoramy 
potrafią zachwycić zarówno 
mieszkańca, jak i turystę - 
przekonują.

Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się 7 września 
w głównym gmachu Starostwa 
Powiatowego w Dzierżonio-
wie.

UM Piława Górna

Dwa pierwsze miejsca zajęły pejzaże z naszą gminą 
w Letnim Konkursie Fotograficznym „Powiat w 

Kadrze”. 

PIŁAWA GÓRNA NAJPIĘKNIEJSZA 
W POWIECIE

Zbiory przybliżają także 
historię piławskiej Solidarno-
ści. Od 31 sierpnia można zoba-
czyć m. in.  biogramy, doku-
menty, fotografie i plakaty. 

Wystawa dostępna jest od 
wtorku do soboty w holu przy 

Izbie Pamięci Braci Moraw-
skich, pl. Piastów Śl. 4, w 
godzinach  od 9:00 do 16:00 do 
końca września. 

Piława Górna zaprasza !

UM Piława Górna

41. ROCZNICA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI
Zapraszamy na wystawę  z okazji 41. rocznicy powsta-

nia Solidarności. Ekspozycja przedstawia najważ-
niejsze wydarzenia związane z walką Polaków o wol-
ność- od krwawej pacyfikacji robotniczego protestu na 
Wybrzeżu w grudniu 1970, do wielkiego zwycięstwa w 
sierpniu 1980 roku.

WIEŚCI Z PIŁAWY GÓRNEJ
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DO ZAJĘĆ 
WRACAMY

DZIERŻONIÓW
FITNESS

HIP-HOP DLA DZIECIZAJĘCIA DLA SENIORÓW x

WTORKI:

16:00-17:30 Taniec Hip-Hop „Nastrojeni”
grupa szkolna ( miejsce: SP1 „sala lustrzana” )

18:00-18:45 Zdrowy Kręgosłup

19:00-20:00 Fitness - Full Body Workout

LOKALIZACJA:  DZIERŻONIÓW SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OS. JASNE 20
ZAPRASZAM:  MARTA ARTEMCZUK Telefon: 781-282-632

CZWARTKI:

17:00-17:45 Taniec/rytmika 
dla przedszkolaków

18:00-18:50 Terapia Tańcem dla seniorów

19:00-20:00 Fitness - Full Body Workout
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 Składniki: 
• Papryka Czerwona
• 1 łyżeczka gorczycy białej
• 1 Liść laurowy
•  3 ziarenka ziela angiel-

skiego

 Zalewa: 
•  750 ml wody
•  1 łyżka soli do przetwo-

rów niejodowana
•  Pół szklanki octu 10% 
•  Pół szklanki cukru

 Przygotowanie: 
Papryki umyć przekro-

ić usunąć gniazda nasienne, 
pokroić na ćwiartki, wsadzić 
ściśle do słoika wyparzone-
go i suchego, dodać gorczycę, 
ziele angielskie, liść laurowy. 
ZALEWA: Wszystkie składni-
ki zagotować, zalać wrzątkiem, 
zakręcić szczelnie słoik. Goto-
we. Czekamy teraz minimum 
2 tygodnie i możemy otwierać.                                                                                    

Smacznego!
Ewelina Jażdżewska

 Składniki: 
• 5 kg śliwek 
• 10 łyżek cukru 
• 10 goździków
• 2 litry wody wrzącej

 Przygotowanie: 
Śliwki kroimy na pół i wyj-

mujemy pestkę, myjemy śliwki. 
Wyparzamy słoiki, do których 
wkładamy śliwki po samą górę. 

Wkładamy do każdego słoika 
litrowego po 2 goździki. Zasy-
pujemy każdy słoik 2 łyżkami 
cukru. Zalewamy wrzątkiem, 
tak do połowy śliwek. Szczel-
nie zamykamy i odstawiamy. 
Kompot na zimę idealny, a śliw-
ki mogą trafić do ciasta.

Smacznego!

Ewelina Jażdżewska

W KUCHNI

PAPRYKA 
MARYNOWANA

KOMPOT ZE ŚLIWEK

Ogłoszenia drobne
•  Sprzedam mieszkanie na os. Błękitnym, III piętro, 57.12 m2, cena 

280 tys., tel. 888 934 846.
•  Sprzedam kawalerkę, 28m2 + miejsce parkingowe, cena 140 tys., 

tel. 888 934 846.



•  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


