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Nadchodzące Święta Wielkanocne  

to czas niosący wiele refleksji,  

radości i wiosenny nastrój.  

Niech te szczególne dni przyniosą  

dużo szczęśliwych chwil  

oraz wzajemną życzliwość.  

By każdy z nas mógł znaleźć odpoczynek  

przy rodzinnym stole,  

by nie opuszczała nas nadzieja płynąca  

ze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.       

                    

                                            Życzą: 

 Prezes Zarządu   W imieniu  

 Tomasz Mazurek   Rady Nadzorczej  

                                      Przewodniczący  

                                 Jerzy Kaczmarek  



                    ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ” NASZA SPÓŁDZIELNIA”                                     

ul. Nadbrzeżna 2D/1 w Stroniu Śląskim  tel./fax. 748142119 e-mail : biuro@naszaspoldzielnia.eu 

             OGŁASZA NA DZIEŃ 31marca 2021 r. godz. 10.00 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY - OFERTOWY                                                           

1. Wymiana instalacji wodociągowej wody zimnej, wody ciepłej, centralnego ogrzewania w          

budynku i pionów kanalizacyjnych w piwnicach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 

ulicy Żeromskiego 6 A- I.                              

Termin realizacji :      do 30 września 2022r.                             

2. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej z uwzględnieniem włączenia się do istniejącej instalacji       

elektrycznej w lokalach mieszkalnych i piwnicach w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym przy 

ulicy Nadbrzeżnej 36 A - H.                                                                                                                                   

Termin realizacji:       do 30 września 2021 r.                              

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Spółdzielni       

Mieszkaniowej ” Nasza Spółdzielnia ” w Stroniu Śląskim przy ulicy Nadbrzeżnej 2D/1 lub pocztą      

elektroniczną. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. Koperta 

z ofertą powinna być oznaczona napisem: 

1. ” PRZETARG - Żeromskiego 6 - nie otwierać przed 31 marca 2021r. godz. 10.00 ”.                                 

2. ” PRZETARG - Nadbrzeżna 36 - nie otwierać przed 31 marca 2021r. godz. 10.00 ”. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.                                        

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 31 marca 2021 r. do godziny 9.45                                           

Osobą upoważnioną do kontaktów z Ofertami jest pracownik SM  ” Nasza Spółdzielnia ”  w Stroniu    

Śląskim - Kwaśniewski Grzegorz tel. 748142119,605909208.                                                                           

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO                                                        

dnia 31 marca 2021 r, o godz. 10.00.              

UWAGA ZMIANA ADRESU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW                          

KOMUNALNYCH (PSZOK) 

     Gmina Stronie Śląskie informuje, iż od 1 grudnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów     
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie przy siedzibie Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Strachocinie 38C, 57-550 Stronie Śląskie.                                                                                           
PSZOK będzie czynny bez zmian w godzinach:                                                                                           
Poniedziałek, środa, piątek – 11:30 – 15:30            Wtorek, czwartek, – 7:30 – 11:30                            
LIMITY BEZPŁATNEGO PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PSZOK 

      Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/178/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2020 r.       
(w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów           
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostały            
wprowadzone roczne limity bezpłatnie przyjmowanych niektórych odpadów według wagi.                   
Rodzaje    odpadów objętych limitem w PSZOK:                                                                                                                                          
- odpady budowlane i rozbiórkowe, jednorazowo w ilości do 1 Mg na rok                                                       
- zużyte opony, jednorazowo do 4 szt. na rok 

Terminy wystawek odpadów wielkogabarytowych na rok 2021 dla terenów Spółdzielni                   
Mieszkaniowej:                13.04.2021r.        08.06.2021r.         28.09.2021r.                                                                                                       
Przypominamy, że nie należy wystawiać odpadów budowlanych, płynnych, toksycznych, części           
samochodowych, stolarki drzwiowej i okiennej, z szybami oraz armatury łazienkowej ponieważ nie będą 
one odbierane. Odpady powinny być wystawione w dniu odbioru od godziny 6:00.                                                        

                            NIE WYRZUCAJ WERSALKI POD ŚMIETNIK !                                                                                                                       
 Problem wyrzucania gdzie popadnie odpadów wielkogabarytowych w dobie panującej epidemii 
jest  narażaniem osób na niepotrzebne ryzyko zakażenia! Śmieci wielkogabarytowych nie można          
wyrzucać ot tak - można się ich pozbyć w czasie zbiórki, albo samemu zawieźć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Kara, jaka może spotkać osobę pozbywającą się starego stołu, wersalki 
czy meblościanki, to mandat w wysokości do 500 zł.  



 

              

  

 
KOSZTY OGRZEWANIA 

W nawiązaniu do licznych zapytań, Zarząd SM, wyjaśnia ! 

    Trwający obecnie sezon grzewczy jest bardziej kosztowny od poprzedniego. Surowy mróz, który      

nawiedził Polskę głównie w miesiącu styczniu i lutym znajduje swoje odzwierciedlenie w rachunkach. 

Zapotrzebowanie na ciepło za miesiąc styczeń 2021 roku było wyższe o 17,16% niż w roku 2020 ,  

a zapotrzebowanie na ciepło w miesiącu lutym 2021 roku było o 21,27% wyższe niż w roku 2020.                   

Cały, dobiegający powoli końca okres grzewczy może okazać się bardziej kosztowny. 

Koszty centralnego ogrzewania w styczniu 2020 roku wyniosły 184688,39 zł, a w styczniu 2021 roku 

216394,52zł.  Koszty centralnego ogrzewania w lutym 2020 roku wyniosły 153498,20 zł, a w lutym 

2021 roku 186145,38zł. Koszty centralnego ogrzewania za okres od lipca 2019 roku do lutego 2020 

roku wyniosły 885203,47zł, a za okres od lipca 2020 roku do lutego 2021 roku 970046,35 zł tj. wzrost 

o 9,6%. 

   Przed nami jeszcze na pewno miesiące w których centralne ogrzewanie będzie funkcjonować               

i w dużej mierze możemy spróbować zatrzymać ten trend wzrostowy poprzez jego właściwe           

użytkowanie. Pamiętajmy o zamykaniu drzwi wejściowych do klatek schodowych, okien na klatkach 

schodowych, podczas wietrzenia lokali mieszkalnych zakręcajmy grzejniki, korzystajmy racjonalnie z 

ciepła w lokalach mieszkalnych. 

 



        

 PLANOWANE INWESTYCJE I REMONTY W ROKU 2021

   

1. ul. Nadbrzeżna 36 - wymiana instalacji elektrycznej na klatkach  i piwnicach; 

2. ul. Hutnicza 6 - remont elewacji, ściana szczytowa; 

3. ul. Żeromskiego 6  - wymiana instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej wody    

zimnej, wody ciepłej, centralnego ogrzewania I ETAP; 

4. ul. Krótka 5 - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji 

wodnej  (zw. + cw.) i CO wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej;                                       

- montaż lamp zewnętrznych (oświetlenie terenu); 

5. Krótka 1  - montaż lamp zewnętrznych ( oświetlenie terenu); 

6. Nadbrzeżna 28 - malowanie klatek schodowych; 

7. Żeromskiego 1 - docieplenie wewnętrznych skosów - ostatnia kondygnacja - klatka schodowa; 

8. Krótka 2 -  docieplenie wewnętrznych skosów - ostatnia kondygnacja - klatka schodowa. 

 

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE. TO NIE JEST KUPA ROBOTY! 

Ten obrazek powtarza się zawsze po śnieżnej zimie. Topniejący śnieg odsłania na    

trawnikach niezliczone psie kupy.  

Z posiadaniem psa wiąże się obowiązek sprzątania po swoim pupilu.  Każda osoba    wyprowadzająca 

zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do sprzątania po nim. Niestety to tylko teoria. W praktyce 

wygląda to tak, że wciąż wielu właścicieli psów nie zauważa lub udaje, że nie widzi, iż ich zwierzę   

zapaskudziło trawnik lub chodnik. Problem ten wraca zawsze po   zimie. Roztapiający się śnieg        

odsłania całą „kupę” psich nieczystości. Sprzątanie po psie jest oznaką szacunku do innych ludzi             

i zwierząt oraz dobrego wychowania. Niestety, wciąż wiele osób nie poczuwa się do sprzątania po 

swoim czworonogu. Część osób zupełnie ignoruje powszechnie przyjętą zasadę sprzątania po swoim 

pupilu. Pozostawiają niemiłe „niespodzianki” innym mieszkańcom. Psie odchody nie uatrakcyjniają 

przestrzeni, wręcz przeciwnie szpecą ją. Mogą powodować rozwijanie się zarazków i bakterii, na       

których szkodliwe działanie narażone są zwłaszcza dzieci.   

NOWY PARKING PRZY ZBIEGU ULIC KRÓTKIEJ I SUDECKIEJ 

 Już 2 lipca 2018 r. Prezes Zarządu SM „Nasza Spółdzielnia” Tomasz Mazurek, zwrócił się z 

wnioskiem dotyczącym budowy kolejnych miejsc parkingowych u zbiegu ulic Sudeckiej i Krótkiej.                                

Następnie 28 września 2018 r. ponowiono wniosek do budżetu Gminy w przedmiotowej sprawie.             

 Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz    

Chromiec przychylił się do ww. wniosku i w 2019 r.    

zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W jej 

wyniku udało się zaprojektować 29 nowych miejsc          

parkingowych zachowując jednocześnie fragment  

terenu zielonego pośrodku zagospodarowanej działki.  



L.P. ADRES 
kwota opłaty 
przy stawce 

28,00 zł 

ilość osób zade-
klarowanych do 

opłaty 

ilość mieszkań 
w budynku 

średnia ilość osób na 
mieszkanie 

1.  HUTNICZA 2 2100 75 40 1,870 

2.  HUTNICZA 4 840 30 18 1,66 

3.  HUTNICZA 6 1008 36 24 1,50 

4.  NADBRZEŻNA 2 2828 101 64 1,57 

5.  NADBRZEŻNA 24 2464 88 55 1,60 

6.  NADBRZEŻNA 26 2296 82 55 1,49 

7.  NADBRZEŻNA 28 2240 80 55 1,45 

8.  NADBRZEZNA 36 4732 169 115 1,46 

9.  KRÓTKA 1 1708 61 34 1,79 

10.  KRÓTKA 2 1484 53 30 1,77 

11.  KRÓTKA 5 2632 94 54 1,74 

12.  ŻEROMSKIEGO 1 1820 65 44 1,47 

13.  ŻEROMSKIEGO 3 3920 140 95 1,47 

14.  ŻEROMSKIEGO 5 2072 74 44 1,37 

15.  ŻEROMSKIEGO 6 3612 129 80 1,61 

  RAZEM 35756 1277 807 1,58 

Nierzetelna informacja, ile osób faktycznie mieszka w lokalu to spory problem w spółdzielni. 

Okazuje się, przy analizie tzw. deklaracji śmieciowych, że „brakuje” sporej grupy mieszkańców,  którzy 
nie zostali zgłoszeni do opłat za wywóz śmieci. Nieuczciwi właściciele mieszkań starają się ukryć dane 
dotyczące osób, które faktycznie zamieszkują pod danym adresem. O każdej zmianie liczby osób        
zamieszkałych w lokalu należy zawiadomić Spółdzielnię. Obowiązek ten należy wykonać niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia zmiany. Zmiana liczby osób zamieszkałych w lokalu      
dokonywana jest od następnego miesiąca. Problem jest także z właścicielami lokali które objęte są     
wynajmem. Deklaracja złożona jest dla jednej osoby, a liczba osób zamieszkujący dany lokal to np. trzy 
lub cztery. Jest to niezwykle irytujące dla innych , płacących mieszkańców spółdzielni. Prowadzi to do 
sytuacji, że liczba osób wyrzucająca śmieci jest tak duża, że kosze na odpady zapełniają się dużo      
wcześniej niż czas ich opróżniania. Z deklaracji śmieciowych wynika jednak, że liczba pojemników     
powinna być wystarczająca. Analiza deklaracji złożonych przez mieszkańców pozwala stwierdzić, iż     
w mieszkaniach zamieszkuje jedna lub dwie  osoby. Nasuwa się pytanie czy tak jest faktycznie? Gdzie 
zamieszkują rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe, o których wiemy jako społeczność spółdzielni. 
Tylko od nas samych i naszej uczciwości zależy czy jest szansa na obniżenie kosztów wywozu           
nieczystości.                                                                                                                                                         
I jak zwykle na koniec nadmieniam, iż 54 mieszkania (ok. 7%) nie deklarują żadnych opłat za śmieci.    

          Tomasz Mazurek                                                                          

TEMAT ŚMIECI, KOLEJNA ODSŁONA !!! 



  Pascha wielkanocna 

Składniki 

10 porcji

• 1 kg zmielonego trzykrotnie twarogu 

• 250 g masła 

• 1 szklanka cukru pudru 

• 1 opakowanie cukru wanilinowego 

• 1/2 łyżeczki startej skórki z cytryny 

• 5 żółtek 

• 50 g smażonej skórki pomarańczowej 

• 50 g orzechów włoskich lub obranych migdałów 

• 50 g suszonych fig lub moreli 

• 100 g rodzynek 

• opcjonalnie 1 łyżka alkoholu 

Przygotowanie 

Paschę można przygotować na dwa sposoby, pierwszy - ze zmielonego trzykrotnie twarogu dobrej    

jakości, drugi - z samodzielnie robionego twarożku z mleka, jajek i kwaśnej śmietany.                                

Do przepisu potrzebować będziemy sito ok. 17 cm oraz gazę.  

 

Pierwszy sposób: Do paschy z gotowego twarogu dodajemy ubite z cukrem masło i żółtka, następnie 

mieszamy z bakaliami. Otrzymaną masę serową wykłada się na sitko wyścielone gazą i odsącza przez 

noc w lodówce. Później wystarczy wyłożyć ją na talerz i udekorować. Ilość zebranego podczas           

odsączania płynu zależy od rodzaju i jakości użytego sera. Dobrze jest nie przesłodzić paschy, aby      

zachowała delikatną kwaśną nutę.  

 

Drugi sposób: Pascha według drugiej metody polega na gotowaniu mleka z jajkami i śmietaną aż do 

uzyskania twarożku. Należy go odsączyć przez noc na sitku, następnie połączyć z ubitym cukrem        

masłem i bakaliami. Włożyć do  lodówki do zastygnięcia. Taka pascha nie ma kwaśnego posmaku            

z pierwszej metody. 

 

• Masło, jajka i ser wyjąć wcześniej z lodówki aby się ogrzały. Miękkie masło ubić z cukrem pudrem, 

cukrem wanilinowym oraz skórką z cytryny na puszysty biały krem. Cały czas cierpliwie ubijając 

dodawać po jednym żółtku. 

• Dodać zmielony twaróg i zmiksować na jednolitą masę. Dodać smażoną skórkę pomarańczową,    

posiekane orzechy lub migdały i posiekane figi lub morele oraz rodzynki (wcześniej można je zalać 

alkoholem i namoczyć, następnie w razie potrzeby odsączyć). Wszystko delikatnie wymieszać. 

• Ustawić duże sito (min. 20 cm średnicy) na misce. Sito wyścielić podwójnie złożoną gazą. Wyłożyć 

do niego masę serową, zawinąć wystające brzegi gazy na wierzch. Przykryć talerzykiem i obciążyć. 

• Wstawić do lodówki na całą noc. Wyłożyć paschę na paterę lub talerz, usunąć gazę i udekorować. 

https://www.kwestiasmaku.com/zielony_srodek/pomarancze/skorka_pomaranczowa/przepis.html

