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W SPÓŁDZIELNI

Adres Rodzaj wykonywanych prac

Błękitne 7, 18                          
Błękitne 6a, b                   
Błękitne 1 d, e, 
f, g, h 
Błękitne 20 a, 
b, c, d, e, f, g, h, 
i, j, k

Następnym etapem będzie  wykonanie nowej poziomej instalacji gazowej w piwnicy. Kolejnym etapem remon-
tów 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 miesz-
kaniach. Przewód będzie wymieniony na pięciożyłowy z możliwością podłączenia do  mieszkania prądu 3-fazo-
wego i płyty indukcyjnej.

Jasne 6 

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 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 komplek-
sowej wymiany instalacji w budynku będzie wymiana instalacji elektrycznej WLZ od liczników elektrycznych 
przeniesionych do skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierwszego zabezpieczenia elektrycznego w poszcze-
gólnych 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 poszcze-
gólnych mieszkaniach. Zakończeniem kompleksowej wymiany instalacji w budynku będzie wymiana instalacji 
elektrycznej WLZ od liczników elektrycznych przeniesionych do skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierw-
szego zabezpieczenia elektrycznego w poszczególnych mieszkaniach. Przewód będzie wymieniony na pięcioży-
łowy z możliwością podłączenia do  mieszkania prądu 3-fazowego i płyty indukcyjnej.

Różane 7,8,9 W w/w budynkach wykonane zostaną pionowe instalacje zimnej wody.

Różane 18, 19

Kolejnym etapem remontu w budynku będzie wymiana instalacji elektrycznej WLZ od liczników elektrycznych 
przeniesionych do skrzynek elektrycznych w piwnicy  do pierwszego zabezpieczenia elektrycznego w poszcze-
gólnych mieszkaniach. Przewód będzie wymieniony na pięciożyłowy z możliwością podłączenia do  mieszkania 
prądu 3-fazowego i płyty indukcyjnej.

Adres Rodzaj wykonywanych prac

Jasne 7, 10               
Andersa 31

Dokończeniem kompleksowej wymiany oraz przebudowy instalacji wewnętrznych jest malowanie klatek schodo-
wych. 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 zamonto-
wane na poręczach nowe, drewniane pochwyty oprócz Andersa 31 gdzie pochwyty są drewniane.

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

Zakończeniem kompleksowej wymiany schodów wejściowych do klatek wejściowych będzie montaż nowych balu-
strad.

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI 
W 2021 ROKU

HARMONOGRAM MALOWANIA 
KLATEK SCHODOWYCH

HARMONOGRAM WYMIANY SCHODÓW 
WEJŚCIOWYCH DO KLATEK
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Na spotkaniu członkowie 
Rady Nadzorczej omówili 
przygotowany w materiałach 
regulamin porządku domowe-
go, który został zaktualizowa-
ny w kwestii spraw technicz-
nych oraz administracyjnych. 
Ponadto Rada Nadzorcza prze-
dyskutowała wraz z Zarzą-
dem Spółdzielni Regulamin 
rozliczania kosztów energii 
cieplnej dostarczonej do loka-
li mieszkalnych i użytkowych 
dla celów centralnego ogrze-
wania. Zmiany, które zaistnia-
ły w regulaminie wynikały z 
wprowadzenia w dokumencie 
zapisów dotyczących sposobu 
rozliczania ciepła w lokalach 
wyposażonych w ciepłomierze. 

Po przeprowadzonej dyskusji 
powyższe regulaminy zostały 
zatwierdzony uchwałami Rady 
Nadzorczej oraz umieszczony 

na stronie internetowej Spół-
dzielni. 

Ponadto Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie zatwierdziła 
uchwały związane z budową 
nowego budynku wielorodzin-
nego w Piławie Górnej oraz 

uchwałę sprawie ustalenia 
wysokości czynszu za najem 
garaży w budynkach na os. 
Tęczowym 27,28,29,30, na 

os. Różanym 46 oraz na ul. 
Lawendowej 3,5. Podjęcie tej 
uchwały wynikało z koniecz-
ności zróżnicowania opłat 
pomiędzy osobami będącymi 
członkami Spółdzielni oraz 
osobami nie będącymi człon-
kami. 

Następnie Zarząd Spół-
dzielni poinformował człon-
ków Rady Nadzorczej o 
obecnie prowadzonych pra-
cach związanych z rozpoczę-
ciem sezonu grzewczego oraz 
dobijania wody.  Omówione 

zostały także prace remonto-
we prowadzone na zasobach 
Spółdzielni.  

Po przeprowadzonej dys-
kusji Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Pan Mieczysław 
Winiarski zamknął zebranie. 

WRZEŚNIOWE POSIEDZENIE 
RADY NADZORCZEJ

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, 
Wiesław Kasprzyk

Reklama: tel. 74 880 20 38

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 listopadzie 2021 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

04.11.2021 czwartek 13.00-14.00 Patryk Fior Dzielnicowy os. Różanego

17.11.2021 środa 13.00-14.00 Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, 
os. Złotego i os. Kolorowego

25.11.2021 czwartek 13.00-14.00 Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego 
i os. Błękitnego

DYŻURY 
DZIELNICOWYCH 
W LISTOPADZIE

Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w ostatni dzień miesiąca 
30.09.2021 r.

W SPÓŁDZIELNI
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1. W budynkach os. Różane 
18 a,b  zostały wykonane prace 
związane z wymianą poziomej 
instalacji zimnej wody, piono-
wych instalacji zimnej wody 
oraz pionowych instalacji 
deszczowych w budynku.

2. W budynku os. Róża-
ne 19a,b rozpoczniemy prace 
dotyczące wymiany  instalacji 
elektrycznych WLZ, począw-
szy od przeniesienia liczników 
energii elektrycznej z poszcze-
gólnych mieszkań do piwnicy 
do szafek elektrycznych oraz 
przeciągnięcia pięciożyłowych 
przewodów do poszczególnych 
mieszkań. Nowa instalacja 
elektryczna będzie przygoto-

wana do przyłączenia prądu 
trójfazowego.

3. W budynkach os. Różane 
7,8,9 została wykonane w piw-
nicy nowe poziome instalacje 
zimnej wody. W dalszej kolej-
ności będą wymieniane piono-
we instalacje zimnej wody.

4. W budynku os. Błękit-
ne 6 c została wykonana nowa 
instalacja elektryczna WLZ, 
począwszy od przeniesienia 
liczników energii elektrycznej 
z poszczególnych mieszkań 
do piwnicy do szafek elek-
trycznych oraz przeciągnięcia 
pięciożyłowych przewodów 
do poszczególnych mieszkań. 
Nowa instalacja przygotowana 

do przyłączenia prądu trójfa-
zowego.

Został wykonany w piw-
nicy poziom instalacji gazo-
wej, piony instalacji gazowej 
na klatce schodowej włącznie 

z wykonaniem przyłączy do 
gazomierza. Wykonano rów-
nież instalację wewnętrzną od 
gazomierza na klatce schodo-
wej do odbiorników gazu w 
poszczególnych mieszkaniach.

5. W budynku os. Błękit-
ne 1a,b,c w kolejnym etapie 
remontów została wykonana 
nowa instalacja elektryczna 
WLZ, począwszy od przenie-
sienia liczników energii elek-
trycznej z poszczególnych 
mieszkań do piwnicy do sza-
fek elektrycznych oraz prze-
ciągnięcia pięciożyłowych 
przewodów do poszczególnych 
mieszkań. Nowa instalacja 
przygotowana do przyłączenia 
prądu trójfazowego.

6. W budynku na os. 
Jasnym 5a,b,c  zostały zakoń-
czone prace związane z  malo-
waniem  klatki schodowej. W 

ramach prac zostały pomalo-
wane ściany i sufity oraz w 
miejsce starych lamperii zosta-
ła nałożona mozaika. Zostały 
pomalowane lakierem poli-
uretanowo-akrylowym kra-

wędzie biegów schodowych, 
podstopnice, balustrady, drzwi 
do piwnic, rury CO, grzejniki. 
Dokończeniem malowania kla-
tek schodowych były zamonto-
wane nowe pochwyty drewnia-
ne na balustradach.

7. 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 na ścianach 
budynku os. Różane 13 a,b,c.   

8. W budynkach os. Jasne 
2,3,4,5,10 dokonano wymiany 
zniszczonych, uszczerbionych 
stopni schodowych.

9. Na szczycie budynku os. 
Jasne 12a rozpoczęte zostały 
prace dotyczące naprawy elewa-
cji po wcześniejszym pożarze.

W październiku 2021 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie przeprowadziła następujące 

prace remontowe:

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W PAŹDZIERNIKU

NASZE SPRAWY
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Zakres wykonania prac oraz warunki uczestnictwa w prze-
targu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 09.11.2021r. w sie-
dzibie Spółdzielni pokój nr 4.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni: 
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 81 9527 0007 0041 4979 
2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni 
w nieprzekraczalnym terminie do 22.11.2021r. Za datę wniesienia 
wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. Oferent, 
którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spół-
dzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na warun-
kach określonych w SIWZ oraz przeprowadzonym przetargu. 
Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana 
nastąpi na wskazane przez oferenta konto. Oferty należy składać 
w jednej zaklejonej kopercie z napisem „Utrzymanie czystości w 
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i Piławie 
Górnej” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 
do 24.11.2021r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
24.11.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkanio-
wej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – pokój nr 11.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Zakres wykonania prac oraz warunki uczestnictwa w prze-
targu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 09.11.2021r. w sie-
dzibie Spółdzielni pokój nr 4.

 Wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych 00/100 ) należy wpłacić na konto bankowe Spół-
dzielni : Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie: 81 9527 0007 0041 
4979 2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spół-
dzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2021r. Za 

datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spół-
dzielni. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na 
rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy 
na warunkach określonych w SIWZ oraz przeprowadzonym 
przetargu. Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie 
wybrana nastąpi na wskazane przez oferenta konto. Oferty należy 
składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „Utrzymanie 
zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 
i Piławie Górnej” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
pokój nr 11 do dnia 25.11.2021r. do godz. 9:30. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 25.11.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie –pokój nr 11.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
W SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Os. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 880 20 10

ogłasza 

przetarg nieograniczony dwustopniowy
na utrzymanie czystości przy budynkach w zasobach  

Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Os. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 880 20 10

ogłasza 

przetarg nieograniczony dwustopniowy
na utrzymanie terenów zielonych przy budynkach 

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej

„Twoją 
  Spółdzielnię” 
czytaj też na:
www.smdzierzoniow.pl
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SALA BALOWA
NA OS. JASNYM 20

tel. 605 318 822, 579 451 373

ORGANIZUJEMY:
• wesela
• imprezy taneczne
• studniówki
• komunie
• stypy
• uroczystości rodzinne
• oraz imprezy plenerowe

WYNAJMUJEMY:
• zjeżdżalnie dmuchane • ławo-stoły

• maszyny do waty cukrowej i popcornu
• sprzęt cateringowy
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Trwa budowa budynku wielorodzinnego w Piła-
wie Górnej przy ulicy Osiedlowej. W październiku 

zostały postawione ściany pierwszego piętra budynku. 

Kolejnym etapem będą prace przy zalewaniu stropu 
nad pierwszym piętrem oraz stawianie ścian drugiego 
piętra.

BUDOWA NA OSIEDLOWEJ
NASZE SPRAWY

•  R E K L A M A  •

WYKONAWCA
INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH I

GAZOWYCH

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

6 5 - 6 0 9  Z I E L O N A  G Ó R A
M A I L :  D A T E R M @ D A T E R M . P L
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Dla uczestników festy-
nu przygotowano słodycze, 
popcorn, grę w warcaby, dmu-

chaną zjeżdżalnię oraz malo-
wanie twarzy. Ponadto zor-
ganizowane były konkursy i 

zabawy z nagrodami. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się 
zabawa w przeciąganie liny, w 
którym „górą” były dziewczy-
ny i udało im się aż trzy razy 
przeciągnąć linę na swoją stro-
nę. Zabawę umilał muzyką DJ 

Marcus. Dziękujemy wszyst-
kim za uczestnictwo i zapra-
szamy już za rok.

SM Dzierżoniów

Ostatni w tym roku festyn „Pożegnanie wakacji” 
odbył się w sobotę 9 października 2021 roku na 

osiedlu Jasnym w Dzierżoniowie.

FESTYN „POŻEGNANIE WAKACJI”
FESTYN
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FESTYN
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W godzinach 15:00 – 18:00 
przy bloku ul. Staszica 30-36 

pojawiło się mnóstwo atrakcji 
dla dzieci. Dostępne były dar-

mowe zjeżdżalnie, przeprowa-
dzono konkursy z nagrodami. 
Dzieci mogły poczęstować się 
popcornem, napojami i słody-
czami, grały w warcaby oraz 
rysowały kredą na kostce bru-
kowej. Niewątpliwą atrakcją 

było malowanie dzieciom twa-
rzy. Wszyscy uczestnicy bar-
dzo dobrze się bawili i dopisy-
wał im świetny humor. Dzięku-
jemy wszystkim i zapraszamy 
na kolejny festyn już za rok.

SM Dzierżoniów

W niedzielę, dnia 25 września 2021 roku odbył się 
festyn zorganizowany przez Spółdzielnię Miesz-

kaniową w Dzierżoniowie oraz Urząd Miasta w Piławie 
Górnej.

FESTYN „ŻEGNAMY WAKACJE 
W PIŁAWIE GÓRNEJ”

FESTYN
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- Są naprawdę pyszne. Nie 
tylko smakują, ale nawet pach-
ną intensywnie miętą - zachwa-
lają uczestnicy warsztatów. 
Czy twórcy projektu „Mięto-

wy zakątek” zaskoczą piławian 
czymś jeszcze? Miasto słynęło 
kiedyś z aromatycznych wypie-

ków, ale miętą mieszkańcy 
Gnadefrei doprawiali prawie 
wszystko. Oprócz ciasteczek 
projekt przewiduje więc pro-
dukcję miętowej czekolady i 

kawy z miętą, choć pachnąca 
roślina daje znacznie więcej 
możliwości… 

Miejscowe cukiernie i 
fabryki na bazie liści i olejku 
wytwarzanego z mięty pro-
dukowały również: czekola-
dę, herbatę, konfitury, torty, 

a także najbardziej znany w 
regionie likier. 

Jego produkcję zapoczątko-
wali J. Favre i O. Elsner już 
w 1804 roku, a kontynuowali 
kupcy Julius Röhr i Hermann 
Langer, którzy w 1872 roku 
postanowili założyć fabrykę 

likierów „Röhr & Langer”. 
Popularny produkt regional-
ny nazwał się „Gnadenfreier 
Tropfen” (Krople z Gnaden-
frei). Po osławionym trunku 

zostały dziś nieliczne pamiątki 
– butelki, szyldy i dawne rekla-
my prasowe.

Dla mięty projekt znalazł 
jeszcze jedno zastosowanie. Pod-
czas warsztatów decoupage’u 
piławianie uczyli się pokrywać 
wzorami z jej liści odpowied-

W Piławie Górnej właśnie zakończyły się warsztaty 
kulinarne. Najbardziej oczekiwany rezultat pro-

jektu to słynne ciasteczka miętowe, znane przed wojną 
nawet na dworach królewskich. 

AROMAT PRZESZŁOŚCI
WIEŚCI Z PIŁAWY GÓRNEJ
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nio przygotowaną powierzchnię 
ozdabianych przedmiotów.

Czy uprawa pachnącej 
rośliny wróci do Piławy Gór-
nej i miasto, jak przed wojną, 

zmieni się w miętowy zakątek? 
Kto wie? Towarzystwo Miło-
śników Piławy Górnej podjęło 
próbę wskrzeszenia tradycji 
kulinarnych, a cele ma ambit-

ne i dalekosiężne. Chce rozbu-
dzać świadomość historyczną i 
budować lokalną tożsamość, a 
mieszkańcy trzymają kciuki za 
kolejne inicjatywy.

Fot. belka

Fot.: Facbook Towarzystwa  

Miłośników Piławy Górnej 

Facbook Izba Pamięci  

Braci Morawskich,  UMPG

PRZEPIS

WIEŚCI Z PIŁAWY GÓRNEJ

 Składniki: 
•  1 szklanka mąki
•  1 szklanka cukru
•  0,5 szklanki posiekanej 

świeżej mięty
•  0,5 szklanki kakao
•  2 jajka
•  100 g masła
•  1 łyżeczka proszku
•  szczypta soli

 Wykonanie: 
Wszystkie suche składni-

ki połączyć włącznie z miętą. 
Masło rozpuścić i wystudzić, 
połączyć z jajkiem. Zagnieść 
ciasto i wstawić do lodówki 
na 1 godzinę. Formować kule 
wielkości orzecha. Piec 180* 
przez 10 minut.
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Moje narodziny 9 marca 
1953 r. w Dzierżoniowie, jak 
się okazało miało dalekosiężne 
skutki, przyczyniło się bowiem 
do zamieszkania tu w Dzierżo-
niowie na stałe. Zanim tak się 
stało, miały miejsce logicznie 

następujące po sobie wyda-
rzenia: rozpoczęcie edukacji 
w Szkole Podstawowej nr 9 
w Dzierżoniowie a następnie 
edukacja na poziomie średnim 
w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Dzierżoniowie. Studia 
na Wydziale Rolniczym Uni-
wersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu ukończyłam w 1977 
r., uzyskując przygotowanie do 
pracy w sektorze rolnictwa.

Początki mojej pracy zawo-
dowej poszły nawet w tym 
kierunku, jednak ówczesna 
sytuacja w oświacie, spowodo-
wała moje zainteresowanie się 
oferowaną wówczas pracą w 
edukacji. 

W 1981 r. rozpoczęłam 
pracę jako nauczyciel ZS Nr 
2 w Dzierżoniowie, mimo, iż 
plany moich rodziców przewi-
dywały zamieszkanie w stro-
nach rodzinnych a konkretnie w 
krainie Puszczy Kozienickiej w 
mieście  Radomiu, gdzie zgod-
nie z założoną tzw. książeczką 
mieszkaniową oczekiwałam 
na mieszkanie. Dzięki odważ-
nej decyzji, której zewnętrzną 
oznaką było przeniesienie 
„książeczki mieszkaniowej” 
jestem dziś mieszkanką Dzier-

żoniowa, gdzie w latach 1981 - 
2012 rozwijała się moja kariera 
zawodowa nauczyciela przed-
miotów zawodowych.

Nie bez znaczenia w osią-
ganiu przeze mnie pierwszych 
sukcesów zawodowych, jako 

początkującego nauczyciela, 
miały wpływ też moje pre-
dyspozycje i cechy charakte-
rologiczne; min. umiejętność 
dobrej organizacji pracy wła-
snej, upór i konsekwencja w 
działaniu oraz chęć permanent-
nego doskonalenia się i uczenia 
a także łatwość w nawiązywa-
niu kontaktów z młodzieżą przy 
zachowaniu ładu i porządku na 
zajęciach edukacyjnych. 

Zaliczyłam też epizod w 
organizowaniu dyskretnej 
pomocy uczniom gorzej sytu-
owanym materialnie, o co w 
okresie tzw. transformacji 
wcale nie było trudno a róż-
nice materialne wśród uczniów 
stawały się coraz bardziej 
widoczne.  

Ponadto realizując zadania 
edukacyjne stałam się osobą 
znaną także poza miejscem 
zatrudnienia, co zaowocowało 
kontaktami z wieloma instytu-
cjami i placówkami w obsza-
rze oświaty min. Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu, Okrę-
gową Komisją Egzaminacyjną 
we Wrocławiu a także CKE i 
CIOP w Warszawie.

Ukończone kursy doskona-
lące pozwalały mi podjąć się 

nowych funkcji w powstającym 
systemie oświaty: eksperta, 
egzaminatora i edukatora.

Posiadając takie kwalifika-
cje, czynnie brałam udział we 
wprowadzaniu reformy oświaty 
i byłam przez w/w wymienione 

instytucje oświatowe angażo-
wana do doskonalenia innych 
nauczycieli.

Uzyskałam stopień awansu 
zawodowego nauczyciela 
dyplomowanego z pełnymi 
kwalifikacjami do nauczania 
przedmiotów zawodowych w 
zawodach technik żywienia i 
technik bhp.

Przejście na emeryturę, 
odbyło się w sposób naturalny, 
w moim przypadku wcale nie 
oznaczało całkowitego rozsta-
nia się z edukacją. Nadal jestem 
czynnym nauczycielem, pro-
wadzącym  zajęcia z młodzieżą 
w CKZ w Świdnicy a ponadto z 
osobami dorosłymi w placów-
kach kształcenia dla dorosłych. 
Czynnie współpracuję z OKE 
we Wrocławiu biorąc udział w 
kolejnych sesjach egzaminów 
zawodowych, nadal utrzy-
muję kontakty z pracownikami 
CIOP a nasze działania mają 
formę zorganizowanego Sto-
warzyszenia.

Okres po przejściu na eme-
ryturę ma dla mnie wiele zalet: 
duże doświadczenie i wiedza 
a także wspomniane wyżej 
predyspozycje, pozwalają mi 
podejmować się wielu ról i 

zadań społecznych, począwszy 
od kontynuacji pracy zawodo-
wej (nauczycielskiej) do zaj-
mowania się pracą społeczną 
na rzecz najbliższego środo-
wiska, związku zawodowego 
czy miasta, przy możliwości 
własnego organizowania sobie 
czasu co w sumie daje niezłe 
efekty, mianowicie pozwala 
też na zajęcie się własnymi 
zainteresowaniami, turystyką, 
samodoskonaleniem, „pochła-
nianiem” wielu książek w tym 
historycznych które tak lubię,  
na które wcześniej nie starczało 
czasu. 

Mam także wiele czasu dla 
moich dwóch najwspanialszych 
wnucząt.

Wspaniały widok, na Góry 
Sowie, z okna w moim miesz-
kaniu na VI piętrze „wieżowca 
na osiedlu Jasnym” musi nastra-
jać turystycznie. Wielu moich 
znajomych i członków rodziny 
odwiedza mnie w celach tury-
stycznych, dla których jestem 
przewodniczką po niedaleko 
położonych górach.

Cieszy mnie, gdy spotykam 
na mieście swoich dawnych 
uczniów i wychowanków oraz 
koleżanki z pracy (ZS nr 2 w 
Dzierżoniowie).

Na zakończenie pragnę 
odnieść się do mojej myśli 
przewodniej. Wśród znajomych 
uchodzę za osobę wyjątkowo 
gadatliwą, co w pracy nauczy-
cielskiej zawsze mi pomagało, 
to jednak stawiałam zawsze na 
wartości konkretnie wytwo-
rzone, prostotę i naturalne dzia-
łanie, bo najlepsze są proste 
metody postępowania w osią-
ganiu celów i przede wszyst-
kim działanie. 

Samym omawianiem nie 
rozwiązuje się problemów, 
trzeba działać, bo taka postawa 
zapada w pamięci innych osób, 
pod takim kątem nas widzą i 
oceniają – „działanie brzmi 
głośniej niż słowa”.

Elżbieta Kobylarz

Motto: To co robimy brzmi o wiele głośniej niż to co mówimy. 

Własnej drogi życiowej,  począwszy od etapu dorosłości, nie da się ani zapla-
nować czy tym bardziej zaprogramować a następnie oczekiwać spełniania się 

naszych planów i co najważniejsze czerpania  spodziewanych profitów.  
Przedstawiając siebie, chciałabym wskazać na potrzebę ciągłego doskonalenia 

siebie a także pozwolić sobie na udzielenie życzliwych rad w zakresie konieczności 
bycia aktywnym, wspominając w tym miejscu takie znane zasady jak: „uczymy się 
przez całe życie” oraz „każdy jest kowalem własnego losu”.

SYLWETKI CZŁONKÓW RN

ELŻBIETA KOBYLARZ
- ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

 Samym omawianiem nie rozwiązuje się problemów, trzeba działać,   
 bo taka postawa zapada w pamięci innych osób, pod takim  

 kątem nas widzą i oceniają - działanie brzmi głośniej niż słowa. 
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 CZYM JEST ZESPÓŁ RETTA, 
 NA KTÓRY CIERPI MARYSIA? 

Wyobraź sobie, że nagle nie 
jesteś w stanie wypowiedzieć 
ani słowa. Wiesz co chcesz 
powiedzieć ale nie możesz.

Wyobraź sobie, że nagle 
Twoje ręce nie są w stanie zro-
bić ruchu, o którym pomyśla-
łeś. Ręce stają się bezużytecz-
ne. Na domiar złego zaczynają 
robić niekontrolowane, stereo-
typowe ruchy.

Pomyśl, że nagle Twoje 
mięśnie wiotczeją i nie możesz 
chodzić. Nawet jeśli masz 
szczęście i jesteś w stanie 
zrobić kilka kroków to i tak 
musisz mieć wózek inwalidzki, 
bo wiesz, że większego dystan-
su nie pokonasz. To wystarczy, 
by stracić samodzielność. Bez 

opieki drugiego człowieka zgi-
niesz.

Kiedy myślisz, że już wię-
cej zła nie może Cię spotkać, 
okazuje się, że zaczynasz mieć 
problemy z oddychaniem, 
dostajesz epilepsji, jelita nie 
chcą pracować, pojawiają się 
objawy Parkinsona, Alzheime-
ra i Bóg wie co jeszcze…

Pomyśl, że to spotyka 
Twoje dziecko…Serce pęka…

Zespół Retta to śmiertel-
nie niebezpieczny zespół obja-
wów. Część tych objawów już 
ma nasza córeczka. Patrząc na 
zdjęcie Marysi, wydaje się być 
zdrowym dzieckiem…

Dziś nie ma leku na Zespół 
Retta. Skutki choroby można 
jedynie łagodzić za pomocą 
długotrwałej, systematycz-

nej rehabilitacji oraz terapii. 
Korzystamy ze Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju, które 
przysługuje Marysi nieod-
płatnie. To jest 6 godzin w 
miesiącu. Dodatkowo wnie-
śliśmy wniosek o objęcie tera-
pią z programu „Za życiem”. 
Marysia otrzymała 2 godziny 
tygodniowo. To jest stanow-
czo za mało, dlatego musimy 
rehabilitować Marysię prywat-
nie. Turnusy rehabilitacyjne, 
na które regularnie jeździmy 
z córką przekraczają nasze 
dochody, dlatego założyliśmy 
Marysi subkonto w Fundacji 
„Zdążyć z pomocą”. Aby daro-
wizny wpływały na subkonto, 
Przyjaciele Marysi stworzyli 
na facebook możliwość licy-
towania fantów z pożytkiem 
dla Marysi na Bazarku dla 
Marysi Radziemskiej, który 
znajduje się pod linkiem: 
https://www.facebook.com/
groups/204380967553991

Widzimy nie tylko postę-
py choroby ale także postępy, 

które Marysia czyni dzięki 
ciężkiej pracy. Zespół Retta 
jest okrutny, my - zawzięci. 
Choć walka jest nierówna- my 
nie możemy odpuścić. 

Dopóki starczy sił i fundu-
szy będziemy walczyć o naszą 
Księżniczkę. Koszt jednego 
turnusu to średnio 5-6 tysięcy 
złotych. Ortezy i inne sprzęty 
rehabilitacyjne też są liczone 
w tysiącach. Życie rodziny nie-
pełnosprawnej jaką jesteśmy 
od przeszło trzech lat to nie 
lada wyzwanie. Bez pomocy 
dobrych ludzi nie będziemy w 
stanie zapewnić Marysi stałej, 
fachowej opieki. Czasem nie 
wystarcza miłość..

„Miłość to za mało aby żyć, 
życie to za mało aby być”

Za okazaną pomoc serdecz-
nie dziękujemy,

Rodzice Marysi  
- Sabina i Sebastian Radziemscy

 Link do filmu o Marysi: 
https://www.youtube.com/

watch?v=-wfbJ9hN6Qo

Prosimy o 1% podatku dla Marysi: KRS 0000037904
cel szczegółowy: 36611 Radziemska Maria
Można też wpłacać darowizny na subkonto Fundacji 
„Zdążyć z pomocą”:
ALIOR BANK S.A.42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 
Tytułem: 36611 Radziemska Maria

MARYSIA RADZIEMSKA – ZESPÓŁ RETTA
NASZE SPRAWY
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1 listopada obchodzimy 
uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Tego dnia, przychodzi-
my na cmentarze ze znicza-
mi, kwiatami oraz modlitwą 
dla tych, którzy wyprzedzili 
nas w drodze do wieczności. 
Właśnie 1 listopada udajemy 
się z rodzinami na cmentarz, 
aby odwiedzić groby naszych 
bliskich, rodziców, krewnych, 

czy przyjaciół. Zapalamy na 
ich grobach znicze, które są 
symbolem wieczności i bli-
skości o zmarłych bliskich. 
Zapalając je, wierzymy, że 
mają oni w innym świecie 
„Wieczny odpoczynek”. Świa-
tło to metafora naszej wiary w 
życie wieczne. 

2 listopada – Dzień 
Zaduszny. To dzień modlitwy 
za tych wszystkich zmarłych, 
których zbawienia nie jeste-
śmy pewni. 

Warto skupić się na tym, 
co jest sednem uroczysto-
ści Wszystkich Świętych. 
Nie liczy się ilość kwiatów 
i zniczy, lecz pamięć o bli-

skich i modlitwa. Pamiętajmy 
o nagrobkach, które są nie-
odwiedzane i zapomniane 
oraz o mogiłach, które znajdu-
ją się przy drogach. Nie zapo-
mnijmy o tym, aby pochylić 
się nad własnym życiem, które 
przemija.

W konkurencjach lataw-
ca płaskiego i skrzynkowe-
go. Rywalizowały bardzo 

wymyślne i kolorowe kon-
strukcje. Pogoda była wyma-
rzona słońce i wiatr. Modelarze 

SDK Orlik zdobyli 3 medale 2 
srebrne i 1 złoty w najbardziej 
prestiżowej konkurencji Open. 

Najwięcej radości było jed-
nak z najmłodszego modela-
rza Franciszka Wilniewczyca 
który zdobył srebrny medal 
pokonując ponad 20 zawodni-

ków z jego grupy wiekowej. 
Dalsze kluby ślą zaproszenia 
do tej wspaniałej rywalizacji. 
Zatem nie będą to ostatnie 
medale tego sezonu.

Instruktor modelarski

MODELARZE ZNOWU ZDOBYWAJĄ MEDALE
Po rocznej przerwie z powodu pandemii, rywalizacja 

modelarska znowu powróciła. Święto Latawca naj-
większa impreza na Dolnym Śląsku zgromadziła ok. 
setki adeptów puszczania latawców.

NASZE SPRAWY

1 LISTOPADA 
– WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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 Ciasto kruche: 
• 3 szklanki mąki 
• 1 kostka masła 
• 5 żółtek
•  2 łyżeczki proszku do pie-

czenia

 Masa jabłkowa: 
•  1,5 kg jabłek 
•  4 łyżki cukru 
•  2 łyżeczki cynamonu 

 Pianka: 
•  1 szklanka cukru 
•  5 białek 
•   1 kisiel truskawkowy lub 

wiśniowy

 Wykonanie: 
Ciasto kruche - wszyst-

kie składniki zagniatamy na 
gładkie ciasto i wstawiamy do 
lodówki na 20 minut.

Masa jabłkowa - jabłka 
obieramy ścieramy na dużych 
oczkach odciskamy nadmiar 
soku z jabłek (można wypić 
sok), dodajemy cynamon i 
cukier i mieszamy.

Pianka - ubijamy białka 
na sztywną pianę dodajemy 
cukier i kisiel i mieszamy do 
uzyskania jednolitej konsy-
stencji.

Na wysmarowaną tłusz-
czem dużą blaszkę wykładamy 
pierwszą część ciasta wykle-
jamy spód, następnie wykła-
damy na ciasto masę jabłkową 
następnie ubitą pianę z białek. 
Wierzch posypujemy drugą 
częścią ciasta którą ścieramy 
na tarce o grubych oczkach. 
Wstawiamy do piekarnika. 
Pieczemy 50 minut w 180 stop-
niach bez termoobiegu.

 Składniki: 
•  szynka lub schab plastry, 

musztarda, sól i pieprz
•  boczek wędzony
•  cebula
•  ogórek kiszony
•  liść laurowy
•  ziele angielskie
•  śmietanka 30% do zagęsz-

czenia sosu
•  natka pietruszki lub kope-

rek

 Wykonanie: 
Mięso rozbić jak na kotle-

ty w miarę cienkie od środka 
posmarować musztardą nało-

żyć piórka cebuli, pasek bocz-
ku i pasek ogórka kiszonego, 
zawinąć w roladkę z wierzchu 
posolić i popieprzyć. Na patelni 
obsmażyć na zloty kolor, dolać 
wody tak aby roladki były zanu-
rzone. Dodać liść laurowy, ziele 
angielskie i gotujemy aż do 
miękkości ok. 1 godzina. Przy-
prawiamy sos według uznania, 
zagęścić mąką lub śmietanką 
30% udekorować pietruszką lub 
koperkiem. Podajemy z ziem-
niakami i mizerią.

Smacznego!

Ewelina Jażdżewska 

W KUCHNI

JABŁECZNIK

ROLADKI SCHABOWE 
Z OGÓRKIEM KISZONYM, 
CEBULKĄ I BOCZKIEM



•  R E K L A M A  •


