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NASZE SPRAWY

LISTOPADOWA
RADA NADZORCZA
N

a ostatnim posiedzeniu 30 listopada Rada Nadzorcza zajęła się przede wszystkim
analizą wykonania planu i wyników finansowych spółdzielni za trzy kwartały 2017 r.

Weryfikacja
realizowanych przez spółdzielnię planów finansowo–gospodarcze
oraz podsumowanie wyników
prowadzonej przez spółdzielnię działalności należy do
bardzo ważnych zadań realizowanych na bieżąco raz na
kwartał.

Po przeprowadzonej analizie i omówieniu działalności
spółdzielni za ostatnie dziewięć
miesięcy bieżącego roku, Rada
Nadzorcza pozytywnie podsumowała ten okres w całokształcie działalności spółdzielni.
W drugiej części posiedzenia Rada zapoznała się z wyni-

Rodzinnych, pogodnych i jak zawsze wyjątkowych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wspaniałej zabawy sylwestrowej,
a także wszelkiego powodzenia
w Nowym Roku 2018
czytelnikom miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”

Wszystkim mieszkańcom Dzierżoniowa
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
magicznej Wigilii w gronie najbliższych,
przy zapachu choinki i świątecznych wypieków
oraz błogosławieństwa od nowo narodzonej
Bożej Dzieciny.
Niech Nowy Rok 2018 przyniesie Państwu
spełnienie najskrytszych marzeń, dużo zdrowia,
energii do działania i powodów do radości.

•

R

E

życzą
Fot. J. Dąbrowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dzierżoniowa
Mirosław Piorun

Burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski
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kami pracy i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, która opiniowała ofertę biegłych rewidentów
do badania sprawozdań finansowych spółdzielni. Po dyskusji Rada Nadzorcza dokonała
wyboru wrocławskiej jednostki
audytującej, która przeprowadzi stosowną kontrolę i badanie

zgodnie z obowiązującym w
tym zakresie prawem.
W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza podsumowała również obchody 60-lecia
spółdzielni i przekazała podziękowania wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie jubileuszu.
Omówiono również bieżące
działania spółdzielni w zakresie realizacji remontów i inwestycji.

A

•

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

TU DOSTANIESZ

„TWOJĄ SPÓŁDZIELNIĘ”
Naszą gazetę można bezpłatnie odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym 20 w Dzierżoniowie oraz w filii
Spółdzielczego Domu Kultury w Piławie Górnej. Jest dostępna
także w placówkach handlowo-usługowych na terenie osiedli,
m. in. na poczcie na os. Tęczowym, w sklepie Kaprys na os. Błękitnym, w markecie Biedronka na os. Różanym oraz w sklepie
Stokrotka na os. Jasnym.
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NOWY BUDYNEK
NA KONIEC ROKU
R

ok dobiega końca, święta za pasem, a nowy spółdzielczy budynek wznoszony na osiedlu Różanym
ma się coraz lepiej.

Harmonogram robót na ten
rok został zrealizowany w całości, a część prac dzięki bardzo
dobrej organizacji prowadzonych
robót udało się wykonać wcześniej niż planowano. Dwa żurawie, dźwigi wieżowe spisują się
na medal. To dobry prognostyk
na nadchodzący nowy rok.
Przyszli mieszkańcy nowego
spółdzielczego budynku są zadowoleni i cieszą się, że wakacyjny

termin przekazania mieszkań jest
niezagrożony.
Jeszcze tylko aby zima była
łaskawa, to może uda się jeszcze szybciej zakończyć budowę.
To wszystko jest możliwe dzięki
profesjonalnemu i sprawdzonemu
w rzemiośle budowlanym zespołowi ludzkiemu, który pod czujnym okiem kierownika budowy
pracuje niezawodnie i na bardzo
wysokim poziomie.

Korzystając z okazji wszyscy
budowlańcy nowego spółdzielczego budynku z kierownikiem
budowy na czele składają mieszkańcom zasobów spółdzielczych
•
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serdeczne życzenia zdrowych,
pogodnych, rodzinnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i wszystkiego co najlepsze w
Nowym Roku 2018.
Budowlaniec
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DYŻURY CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ
Członkowie Rady Nadzorczej Dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmują interesantów w każdą
ostatnią środę miesiąca.
Dyżury pełnione są w siedzibie spółdzielni na os. Jasnym
20, pokój nr 11a, w godz. od
•
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17.00 do 18.00. Spółdzielcy z
Piławy Górnej mogą umówić
się na spotkanie z członkiem
Rady Nadzorczej z Piławy Górnej po wcześniejszym telefonicznym kontakcie, pod nr tel.
74 8314473.
L

A

M

A

•

ZAPRASZAMY
Oferujemy między innymi:
pożyczki gotówkowe,
kredyty konsolidacyjne,
kredyty hipoteczne,
kredyty dla ﬁrm.
Dzierżoniów
ul. Wrocławska 22
(od ul. Piłsudskiego)
74 832 31 26
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JABŁEK STARCZAŁO
DLA CAŁEGO OSIEDLA
G

OS. JASNE

enowefa Smoleń z synem Dariuszem w boku nr 10 na os. Jasnym mieszkają
od 1970 roku.

- Pamiętam, że wprowadziliśmy się pod koniec lutego, po
feriach. Mama zapisana była
do członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Zostało parę wolnych mieszkań w blokach nr 9
i 10. Tata specjalnie zwolnił się
z zakładów im. II Armii w Bielawie, by przejść do wrocławskiej firmy budowlanej, która
stawiała bloki spółdzielcze, bo
powiedziano mu, że w ten sposób może otrzymać wcześniej
przydział mieszkania. Malował
mieszkania w bloku, w którym
potem niebawem zamieszkali-śmy. Niestety, ta przygoda niee
skończyła się pomyślnie, bo
o
wkrótce zaproponowano mu w
pracy objęcie funkcji brygadzisty, a zaraz potem zaczęły
się naciski na wstąpienie do
partii. Ojciec nie zgodził się i
zwolniono go dyscyplinarnie
– opowiada pan Dariusz.
Pani Genowefa przyjechała do Dzierżoniowa z
miejscowości Grudna Dolna
na Podkarpaciu, jej nieżyjący
już mąż Władysław – z wioski Zabawa w Małopolsce.
Pani Genowefa pracowała w
Silesianie jako prządka, później
przy przewlekaniu. Poznali się
przez wspólnych znajomych.

4

- Raz poszliśmy na zabawę
z Władkiem, załatwiła ją nam
koleżanka Zosia. Kiedy orkiestra zaczęła grać, on poprosił do tańca tę Zosię, zamiast
mnie. „Oho, myślę sobie,
pierwszy taniec powinien tańczyć ze mną, dobrze byłoby,
gdyby mnie też ktoś poprosił”. I zaraz zjawił się wysoki
wojskowy. Po kolejnym tańcu
Władek podszedł i poprosił mnie do stolika. Za parę
minut wojskowy podszedł do

naszego stolika i spytał mnie:
„Czy mogę prosić?”, na co
Władek wstał i krzyknął: „Co?
To jest moja żona”. „O, to
przepraszam” - odparł
wojskowy. W ten oryginalny sposób Władek mi
się oświadczył! - śmieje
się pani Gienia.
W poprzednim mieszkaniu, w nieistniejącym
budynku przy ul. Kopernika nad Piławą, (dziś
znajduje się tam niewielki parking dla mieszkańców TBS-u), mieli pokój
z kuchnią. Przeżyli dwie
powodzie, w tym wielką
w latach 60., kiedy woda
sięgała drugiego piętra,
dlatego bardzo cieszyli się
z nowego mieszkania.
- Wśród wolnych lokali na os. Jasnym były te

na czwartym i trzecim piętrze,
i tylko jedno na pierwszym, na
które wszyscy mieli ochotę.
Nikt nie chciał pierwszy losować, więc mąż mnie wypchnął,
by mieć już to za sobą. Miałam
szczęście, udało mi się wylosować upragnione mieszkanie na
pierwszym piętrze. Usłyszałam
tylko jęk zawodu wśród innych
– wspomina pani Genowefa.
W miejscu budynku poczty
na os. Jasnym były wówczas
ogródki, a osiedla Różanego –
p z kukurydzą
y ą i ppszenicą.
ą
pola

- Bloki otaczało błoto i
„górki – pagórki”. Dopiero
latem zaczęto budowę chodników. Najgorzej, że wszystkie sklepy były w Rynku, to
kawał drogi po zakupy. Naprzeciwko bloku nr 7 postawiono
drewniany kiosk z najważniejszymi artykułami. Nie miał
magazynu, mleko przywożono
o godz. 4.00, kiedy sklep był
jeszcze zamknięty, zostawiano
je na zewnątrz, więc stojące
tam szklane butelki z mlekiem
pękały na mrozie. Na osiedlu
pojawiały się kolejne bloki. Za
pocztą były sady, z kolegami
bawiliśmy się w berka skacząc
po koronach tych drzew, z gałęzi na gałąź. Jesienią przynosiliśmy rodzicom stamtąd jabłka,
wystarczało dla całego osiedla. To był nasz raj, bo pla-

ców zabaw wówczas nie było,
graliśmy jeszcze w piłkę. Teraz
ludzie chuchają na dzieci, kiedyś wychodziło się rano, a wracało wieczorem, z przerwą na
obiad. Rodzice nie wnikali –
mówi pan Darek.
Kiedy rozpoczęła się budowa os. Różanego, zaczęto
kopać
głębokie na 2 metry
k
rowy
r
pod kanalizację, stanowiło
to kolejne doskonałe
n
miejsce
zabaw dla okoliczm
nych
dzieciaków. Dopiero
n
potem
koło bloku wybudowap
no
n boiska do badmintona, na
których
spółdzielnia cykliczk
nie
organizowała zabawy.
ni
Całymi
dniami grano także w
C
kapsle,
tyle że pokrywkami od
ka
słoików.
sło
Pan Darek, z zawodu
cukiernik
(do domu zawsze
cu
przynosił
góry pączków),
prz
hobbystycznie przez lata grał
na różnych imprezach jako
didżej. A wszystko zaczęło się
od spółdzielni, kiedy dogadał
się ze starszymi kolegami, że
ma sporo polskich piosenek
nagrywanych nocami z radia
i mógłby je zaprezentować na
spółdzielczej dyskotece. Zrobił
furorę i od tej pory grał już
regularnie, między innymi w
DOK-u czy klubie Eden.
- Grałem z Kasprzaka
na chromowanych kasetach
60-minutowych, w zeszycie
miałem spisane utwory. Nie
patrzyło się wówczas na czas
nagrania, orientowałem się w
kolejności nagrań. Dziś się już
zniechęciłem, wszystko stało
się bardzo komercyjne, granie
straciło duszę.
APK
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DZIAŁANIA MIKOŁAJKI Z POLICJĄ:
POLICJI
PREZENT LUB RÓZGA
28.11 godz. 18.00, os. Błękitne
Nieznany sprawca w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00
z chodnika na os. Błękitnym
ukradł rower marki BTWIN VTT
24 Rock o wartości 650 zł, na
szkodę mieszkanki Dzierżoniowa. W trakcie podjętych czynności odzyskano skradziony rower.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Dzierżoniów.

3.12 godz. 1.00, os. Tęczowe
Mieszkanka
Dzierżoniowa
złożyła zawiadomienie o zniszczeniu powłoki lakierniczej w zaparkowanych samochodach marki
Renault Clio oraz Volkswagen
Passat. Sprawcą miał być mężczyzna, który za pomocą ostrego narzędzia porysował powłokę
lakierniczą na pokrywach silnika obu pojazdów oraz zarysował
drzwi po stronie lewej i prawej,
tylny błotnik w samochodzie
Volkswagen Passat. Straty oszacowano na kwotę 1600. Postępowanie prowadzi KPP Dzierżoniów.

Miesięcznik Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”
Wydawca:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
Adres redakcji:
58-200 Dzierżoniów,
Os. Jasne 20, pok. 15
telefon: 74 831 44 73 w. 18
e-mail: ts@smdzierzoniow.pl
Redaktor naczelny:
Aneta Pudło-Kuriata
Numer redagują:
Jarosław Kresa,
Krzysztof Brzeźniak,
Mateusz Fronczak, Wojciech
Bolesta, Marian Charasimiuk,
Tomasz Kuriata
Druk: „IMAGE”
tel./fax 74 836 90 38
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam, ogłoszeń i listów.
Materiałów, które nie zostały zamówione
nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do zmian w nadesłanych tekstach.
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Dzierżoniowscy
dzielnicowi 6 grudnia pełnili służbę wraz
z świętym Mikołajem. W godzinach pomiędzy 7.30 a 8.30 przy
szkołach podstawowych nr 5 (os.
Błękitne), nr 6 (ul. Sikorskiego) i nr
9 (ul. Kopernika) przeprowadzono
akcję pod kryptonimem „Mikołajki 2017”, ukierunkowaną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Dzielnicowych wspierali uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie w odmiennym, czerwonym umundurowaniu. Policjanci
wraz z świętym Mikołajem obserwowali dzieci w drodze do szkoły

i nagradzali za prawidłowe zachowanie przy przechodzeniu przez
jezdnię. Z kolei kierowcy, którzy

dopuścili się drobnych wykroczeń,
otrzymywali „rózgi” przygotowane
przez dzieci ze szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie. Oprócz
ujawniania sprawców wykroczeń,
akcja miała także na celu podnoszenie świadomości wśród dzieci
i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze.

INTERWENCJE STRAŻY POŻARNEJ
2 grudnia o godz. 4.21
dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego PSP
w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o wzywaniu pomocy przez
kobietę w jednym z mieszkań na
os. Błękitnym. Po przyjeździe na
miejsce zdarzenia zastano funkcjonariuszy policji, którzy wskazali mieszkanie, gdzie znajdowała się kobieta wzywająca pomocy. Działania jednostek ochrony
przeciwpożarowej polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, otwarciu drzwi do mieszkania przy wykorzystaniu urządzenia hydraulicznego. Przybyły na miejsce zdarzenia zespół
Pogotowia Ratunkowego udzielił
pomocy poszkodowanej.
7 grudnia o godz. 17.14 otrzymano zgłoszenie o zadymieniu

na klatce schodowej w jednym
z bloków na os. Błękitnym. Po
przyjeździe na miejsce zdarzenia
zastano funkcjonariuszy policji oraz kilku lokatorów, którzy
wskazali mieszkanie, gdzie prawdopodobnie doszło do zapalenia
się potrawy. Działania jednostek
ochrony przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, ugaszeniu palącej się
potrawy oraz sprawdzeniu obecności gazów niebezpiecznych
detektorem
wielogazowym.
Zagrożenia nie stwierdzono.
12 grudnia o godz. 9.33 odebrano zgłoszenie o pozrywanym
dachu w jednym z bloków na
os. Błękitnym. Po przyjeździe na
miejsce zdarzenia stwierdzono
uszkodzone poszycie dachu na
powierzchni ok. 30 m2. Strażacy

zabezpieczyli miejsce zdarzenia
oraz poinformowali zarządcę
bloku o zdarzeniu.
12 grudnia o godz. 16.40
otrzymano zgłoszenie o uszkodzonej rurze gazowej w mieszkaniu jednego z bloków na os.
Jasnym. Straż zabezpieczyła
miejsce zdarzenia, odłączyła
zasilanie elektryczne oraz gazowe, przewietrzyła mieszkanie i
dokonała pomiarów na obecność
gazów niebezpiecznych przy
użyciu detektora wielogazowego.
14 grudnia o godz. 18.49
odebrano zgłoszenie o pożarze
śmieci w kontenerze na os. Różanym. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu palących
się śmieci jednym prądem wody.

DYŻURY DZIELNICOWYCH
Terminy przyjęć policjantów w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w styczniu:
DATA

DZIEŃ

GODZ. PRZYJĘĆ

POLICJANT

FUNKCJA/REJON

3.01.2018

środa

13.00 – 14.00

mł. asp. Adam Gulka

dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego
i Kolorowego

16.01.2018

wtorek

13.00 – 14.00

st. asp. Paweł Szober

os. Jasnego i os. Błękitnego

25.01.2018

czwartek

13.00 – 14.00

asp. sztab. Marcin Armatys

dzielnicowy os. Różanego

W w/wymienionych terminach policjanci będą do państwa dyspozycji i pomogą w rozwiązaniu
wszystkich waszych problemów.
kpp
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MACA, BIAŁY BARSZCZ
I KARP W SOSIE CHRZANOWYM
Ś
więta w dzieciństwie i dziś… Wspomnieniami dzielą
się z nami panie z Klubu Seniora działającego przy
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Maria Zaremba pochodzi z
Wieliczki. Z dzieciństwa pamięta pieczone przez mamę ciastka
w kształcie Mikołaja, to był prezent-niespodzianka pod choinkę. Choinka była zawsze żywa,
każdy z domowników musiał na
niej powiesić chociaż po dwie
rzeczy – pieczone ciastka, jabłka,
orzechy i kostki cukru zawinięte
w złotko. Drzewko przystrajano
watą i podczas świąt zapalano na
nim świeczki.
- W PRL-u święta kojarzyły
się z kolejkami. Niektóre produkty
pojawiały się tylko na święta i trzeba było za nimi stać. Jeździło się
nawet do Wrocławia, po pomarańcze, banany i delicje. Dzisiaj nie ma
problemu, wszystko jest, wystarczy
mieć pieniądze – wspomina pani
Maria. Jak spędza dziś święta?
- Zazwyczaj na Wigilię idziemy
do jednego syna, w pierwszy dzień
świąt – do drugiego syna, a na Sylwestra zaprosimy dzieci do nas. Na
Wigilię zawsze przygotowywałam
biały barszcz, do którego wlewałam wodę z ugotowanych grzybów.
Do tego uszka z grzybami, maca –
pieczone, a następnie pokruszone

makaronowe ciasto wymieszane
z miodem, bakaliami i makiem,
kompot z suszonych owoców.
Brat wyjadał nocą sopelki
Władysława Kwiatek pochodzi z województwa śląskiego.
Podobnie jak jej starsze rodzeństwo
wyjechała z rodzinnego domu na
zachód Polski, za pracą. Najmilsze wspomnienie z dzieciństwa,
to kiedy tato na Mikołaja kupował
worek cukierków i wsypywał słodkości do dziecięcych butów albo
rozrzucał gdzieś w pokoju i trzeba
było szukać przy zgaszonych lampach naftowych. Na stole wigilijnym pojawiał się obowiązkowo
barszcz biały ze sporymi kawałkami grzybów (w tamtych stronach
nie znali pierogów), śledzie z ziemniakami (sos z mleczu i cebulki),
kapusta z grochem, kompot z suszu.
Na choince wieszało się własnoręcznie wykonane ozdoby: rożki,
jeżyki, łańcuchy i cukierki – sople.
- Brat wstawał po cichutku w
nocy, wyjadał sopelki, a papier
zawijał dla niepoznaki. Zawsze
był pierwszy – śmieje się pani
Władysława.

Od lewej:
Władysława Kwiatek, Eugenia Ziembowska, Maria Zaremba
Dziś na Wigilię jest karp
(kupowane jest aż 20 kg) pieczony, smażony, w migdałach, śledzie w śmietanie i oleju, pierogi z
kapustą i grzybami.
Płonąca firanka
- Dziecięcych świąt nigdy
nie miałam – mówi Eugenia
Ziembowska. - W czasie wojny
moi rodzice zginęli, trafiłam
wraz z bratem do domu dziecka, prowadzonego przez Niemki.
Nie miały serca do dzieci, to
było straszne przeżycie. Nigdy
nie mieliśmy tam świąt.
Pani Eugenia pochodzi z
Brześcia nad Bugiem. Mamę prosto z ulicy wywieziono na Sybir,
skąd już nie wróciła. Rodzeństwo
rozdzielono, brata wywieziono
do Kamieńca Podolskiego. Pani
Eugenia szukała go przez sześćdziesiąt lat, bez skutku.

Pierwszych świąt we własnym
domu pani Eugenia także nie wspomina najlepiej. Chcąc urządzić
odświętnie dom, na piękną firankę
wydała niemal równowartość miesięcznej pensji. Niestety, firanka
doszczętnie spłonęła, zajmując się
od choinkowych świeczek.
Obecnie pani Eugenia spędza
święta z mieszkającą w Bielawie
córką swojej wieloletniej, nieżyjącej już przyjaciółki. Daniem
głównym jest pieczony karp w
sosie chrzanowym, obie panie
lubią też śledzie pod pierzynką
– warstwy śledzia, cebuli, jajek,
marchewki i ziemniaków, pierogi
z kapustą i grzybami oraz barszcz
czerwony. Pani Eugenia ma też
grono przyjaciół, z którymi
zawsze spotyka się po lub przed
świętami na wspólnej, „składkowej” kolacji.
APK

Wieczorem 13 grudnia
w dużej sali Spółdzielczego
Domu Kultury, w świątecznej
atmosferze, spotkało się ponad
50 osób. Nie zabrakło wśród
nich gości, na czele z burmistrzem Dzierżoniowa Dariuszem Kucharskim. Obecny był

także zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Wojciech Skupień, główna księgowa Renata Sołek oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej
- Krystyna Skibińska, Dorota
Skowrońska, Jan Modrzejewski i Kazimierz Pudło.

WIGILIA
W KLUBIE SENIORA
P

o raz dwudziesty piąty zorganizowano spotkanie
wigilijne działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej Klubu Seniora „Złota Jesień”.
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SENIORZY
PRZEŁAMALI SIĘ
OPŁATKIEM
B

lisko sto osób uczestniczyło w spotkaniu wigilijnym
zorganizowanym przez dzierżoniowski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
14 grudnia w sali w Spółdzielni Mieszkaniowej na os.
Jasnym seniorzy przełamali
się symbolicznym opłatkiem,
życząc sobie przede wszystkim zdrowia. Kolędy, a także
specjalnie przygotowaną na
tę okazję piosenkę o dzierżo-
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niowie zaśpiewał istniejący
zaledwie od kilku miesięcy
zespół Dzierżoniowski Wrzos.
W dofinansowanej z budżetu
miejskiego imprezie uczestniczyły także władze miasta.
APK

7

W SPÓŁDZIELNI

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ
SPÓŁDZIELNIĘ
Z
e względu na liczbę chętnych tradycyjnie aż dwa
spotkania z Mikołajem trzeba było zorganizować w
Spółdzielczym Domu Kultury.

8 grudnia najpierw z oczekiwanym przez wszystkich
milusińskich gościem spotkały
się dzieci z roczników 2010 i
młodsze, a później – starsze
dzieci z roczników 2005-2009.
Były zabawy animacyjne,

8

piosenki i mnóstwo śmiechu.
Mikołaj przyniósł pełne słodkości paczki, zadając każdemu
dziecku bardzo trudne pytanie:
„Czy było grzeczne?”.
APK
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MILION DLA MIESZKAŃCÓW
DZIERŻONIOWA
J
uż po raz trzeci zaangażowani w rozwój miasta mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły, które zostaną wcielone
w życie i zmienią krajobraz Dzierżoniowa - 2 stycznia
2018 startuje kolejna, trzecia edycja Dzierżoniowskiego
Budżetu Obywatelskiego.

Za nami dwie edycje Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego i pięć zrealizowanych
projektów. Już od 2 stycznia
2018 roku mieszkańcy będą
mogli zgłaszać pomysły do
kolejnej, trzeciej edycji DBO.
Jakie najważniejsze zmiany
wprowadzono?
Najważniejszą zmianą jest dopuszczenie
do głosowania szerszego grona
mieszkańców. W tym roku
zarówno zgłaszać projekty, jak

i głosować będą mogły osoby,
które ukończyły 16 rok życia.
Nie trzeba być również zameldowanym na stałe w Dzierżoniowie, wystarczy zameldowanie czasowe.
W ramach DBO 2018
będzie można zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, każdy z projektów
musi być ogólnodostępny
dla wszystkich mieszkańców
Dzierżoniowa.

Na realizację DBO 2018
przeznaczono 1 000 000 zł.
Projekt zgłasza jedna osoba, ale
listę poparcia musi podpisać 30
osób zameldowanych w Dzierżoniowie. Praktyka pokazuje,
że aby wygrać, wokół projektu
powinna się zebrać jak największa grupa mieszkańców zainteresowanych jego realizacją. W
przypadku zebrania odpowiednio dużej grupy popierającej
wniosek, możliwe jest dużo skuteczniejsze promowanie projektu na późniejszym etapie głosowania. Nie ma ograniczeń ilości
projektów zgłaszanych do DBO
przez jedną osobę. Po zgłoszeniu projektu lider otrzyma
potwierdzenie złożenia wniosku. Wnioski do budżetu składamy od 2 stycznia do 16 lutego, następnie przechodzą one w
kolejny etap - weryfikacji pro-

jektów. Weryfikacja projektów
prowadzona w Urzędzie Miasta
przez zespół ds. budżetu obywatelskiego potrwa do 30 kwietnia
2018 roku. W kolejnym etapie
liderzy otrzymają informację
zwrotną o jej wynikach i zaproszenie na spotkanie konsultacyjne. Wtedy też przyjdzie czas na
promowanie projektów wśród
mieszkańców. Od 21 maja do 1
czerwca mieszkańcy będą mieli
możliwość zagłosowania na
wybrany projekt.
Udane realizacje pokazują, że warto zaangażować się
w życie miasta. Propozycje
mieszkańców nawet jeśli nie
zostaną wybrane przez większość w głosowaniu, dają
sygnał władzom miasta i mają
większą szansę na realizację w
przyszłości.

Rocznica śmierci ppłk. W. Tewzadze

ŻYJE TAK DŁUGO,
JAK DŁUGO O NIM PAMIĘTAMY
13
grudnia minęła 32. rocznica śmieci podpułkownika
dyplomowanego Waleriana Tewzadze - dowódcy
północnego odcinka obrony Warszawy w 1939 r.

Walerian Tewzadze pod
nazwiskiem „Walery Krzyżanowski” był w latach 1960 –
1963 drugim w historii prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dzierżoniowie. Podpułkownik Tewzadze w czasie okupacji
był zastępcą dowódcy 7 Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
„Walerian Tewzadze zmarł
w piątek, 13 grudnia 1985 roku,
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w dzierżoniowskim szpitalu
przy ul. Słowiańskiej, dożywając zacnego wieku 91 lat. W
starym poniemieckim budynku,
przy niewielkiej i dość niepozornej uliczce, zakończyło się
długie i barwne życie gruzińskiego oficera kontraktowego... Ale podobno człowiek żyje
tak długo, jak długo się o nim
pamięta?”.

W dniu 32. rocznicy śmierci podpułkownika Tewzadze
członkowie GRH 58 pułku piechoty (4 psw) wystawili poste-

runek honorowy przy jego grobie na dzierżoniowskim Cmentarzu Parafialnym.
jk, foto: Łukasz Kresa
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BREAK DANCE
ZNOWU NA SALI SDK
W
grudniu zajęcia break dance dla dzieci poprowadzą na sali SDK członkowie Wanted Crew.

Jeśli inicjatywa Wanted
Crew spotka się z zainteresowaniem, zajęcia odbywać będą się
cyklicznie, również w piątki od
godz. 18.15 do 19.15. Zajęcia

prowadzić będzie Jarosław Pluta.
Więcej informacji w Spółdzielczym Domu Kultury pod numerem tel. 74 831 44 75 w. 18.
jk

RUSZA AKADEMIA
PRZY SKMP
P

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie
os. Jasne 20 ogłasza

nieograniczony przetarg
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem
lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 27,40 m2
mieszczącego się na os. Błękitnym 27 w Dzierżoniowie.
Osoby chętne do oglądania lokalu mogą zgłaszać się w pokoju
nr 4 Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym 20. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu wynosi 10 zł
netto za 1 m2. Postąpienie licytacyjne nie może być mniejsze niż
10 % ceny wywoławczej. Chętni proszeni są o zapoznanie się z
warunkami przetargowymi w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, pokój nr 4 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, od
poniedziałku do piątku.

rzy działającym od ponad 12 lat Spółdzielczym Klubie
Małego Piłkarza powstaje Akademia Małego Piłkarza.
Jeszcze w grudniu rozpoczyna się nabór chętnych.
W ramach świąteczno-noworocznego naboru mogą
zgłaszać się dzieci urodzone
w latach 2010-2011 (grupa
starsza) oraz w latach 20122013 (grupa młodsza). Zajęcia odbywają się we wtorki
i czwartki od godz. 16.00 do

17.00 (młodsi) oraz od 17.00
do 18.00 (starsi). Treningi
prowadzi znany z pracy nie
tylko z małymi piłkarzami trener Albert Połubiński. Więcej
informacji pod numerem telefonu: 609 449 505.
kaj

GRUZJA, COHEN
I EWANGELICY
W

styczniu Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej zaprasza chętnych na spotkania...

4 stycznia, godz. 16.00
– wykład Sławomira Rodaka „Magiczny świat poezji
Leonarda Cohena”, Biblioteka
Miejska, Rynek 2;
7 stycznia – wyjazd do
Narodowego Forum Muzyki
we Wrocławiu;
11 stycznia, godz. 16.00
– opowieść Jolanty Manieckiej o Stanisławie Wyspiańskim „Duch potężny, ale ciało
mdłe”, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury;
16 stycznia, godz. 16.00 „Niezwykłość Indii” – wykład
Marii Tyws, Biblioteka Miejska, Rynek 2;
18 stycznia, godz. 16.00
- „Co warto wiedzieć o Gruzji” - wykład
dra Andrzej
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Jagiełło,
Dzierżoniowski
Ośrodek Kultury;
25 stycznia, godz. 16.00
- ,,Historia kina na przełomie
XX i XXI w.” - wykład Sandry
Nikoniuk;
28 stycznia – wyjazd do
Opery Wrocławskiej - „Zemsta
nietoperza”;
30 stycznia, godz. 17.00 „Tańczące kawiarenki” Lubomir Szmidt, Dzierżoniowski
Ośrodek Kultury;
31 stycznia, godz. 16.00
- „Ewangelik? Kto to taki?
Diecezja wrocławska Kościoła ewangelicko-augsburskiego po II wojnie światowej ludzie, mienie, sposób funkcjonowania” - wykład Renaty
Madziary, Muzeum Miejskie.

Oferty można składać do 18 stycznia 2018 r. do godz. 9.30 w
sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 10 w zaklejonych
kopertach z napisem „lokal użytkowy os. Błękitne 27”.
Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – sala Spółdzielczego
Domu Kultury.
W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty za media.
Wadium w wysokości 100,00 zł 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 15 stycznia
2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto
Spółdzielni. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium
na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy
na najem lokalu użytkowego w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana
nastąpi na wskazane przez oferenta konto. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.
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PRZESZŁOŚĆ NA FOTOGRAFII
K
rzysztof Łukowski, mieszkaniec osiedla Tęczowego i były pracownik Zakładu
Remontowo-Budowlanego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, od
wielu lat kolekcjonuje stare fotografie Dzierżoniowa i okolic. Publikujemy kilka zdjęć
dzierżoniowskich osiedli z jego kolekcji.

Jak zaczęła się Pana
pasja?
W latach 80., od z znajomości Heleną Wojas, mieszkanką ulicy Lipowej w Dzierżoniowie, pochodzącej spod
Warszawy. Służyła u Ander-

rzeniu życia powojennego w
Dzierżoniowie. Jej opowieści
zrobiły na mnie ogromne wrażenie, podarowała mi swoje
zdjęcia. Nie mogłem oderwać
od nich oczu, czułem „oddech
przeszłości”. Zafascynowałem

się starymi zdjęciami. Miałem
też sporą kolekcję niemiec-

kiej porcelany – Rosenthala
i z Miśni, ale sprzedałem ze
względu na „warunki domowe” (śmiech).
sa, walczyła w Powstaniu
Warszawskim,
aresztowana
przebywała w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i w
obozie we Flosenburgu. Po
eksperymentach medycznych
w obozie w Oświęcimiu miała
sparaliżowaną rękę i nogę.
Uhonorowano ją Medalem za
Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa, jako jedną z pierwszych
osadników przybyłych do
Dzierżoniowa w latach 1945 –
1947, biorących udział w twoIle dziś liczy
Pana kolekcja?
Około 2000 widokówek i
starych zdjęć z naszego regionu, głównie powiatu dzierżoniowskiego, ale także ze
Świdnicy. Zdobywałem je z
różnych źródeł, najczęściej na
targu w Dzierżoniowie, targach staroci w Świdnicy czy
Strzegomiu, kupowałem na
aukcjach internetowych. Przed
wojną Niemcy wydawali w
sporym nakładzie widoków-
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ki miasta. Dziś wiele można
znaleźć jeszcze zwłaszcza na
portalach niemieckich, choć
jest ich coraz mniej. Zdarzają
się też podróbki - inny papier
fotograficzny i podpis - kiedyś
pisano piórem.

Pana najcenniejszy
nabytek?
Unikatowe zdjęcie przedstawiające mury obronne, a w tle
kościół św. Jerzego. Kupiłem
je na targu w Dzierżoniowie za
80 zł od mężczyzny, który kiedyś handlował tam starociami,
między innymi fotografiami i
monetami. W Dzierżoniowie
jest sporo ludzi z dosyć bogatymi zbiorami, z niektórymi
się wymieniałem. Nie wszyscy
jednak mają potrzebę, by się
tym dzielić. Ja cieszę się, że
mogę pokazywać innym mieszkańcom, jak kiedyś wyglądały
ich rodzinne miasta.
Założył pan na Facebooku
profil KŁ Dzierżoniów, na
którym publikuje stare
fotografie, czasem w
formie konkursu zadając
pytanie: „gdzie to jest?”.
I często internautom udaje
się zgadnąć (śmiech). Okazuje, że ludzi bardzo interesuje,
jak wyglądały ulice ich miasta
na początku XX wieku. Miasto
było piękne, bardzo zadbane,
obsadzone zielenią. Codziennie

nr 12 (156) | grudzień 2017

NASZE SPRAWY
przechodzimy koło historycznych budowli, które pełniły nierzadko ważne funkcje, niektórych już nie ma, jak na przykład
siedziba Związku Strzeleckiego
wraz z dużą restauracją i podestem do tańca przy ul. Strzelniczej czy kamienica Sadebecków
w Rynku, która w 1790 roku,
z okazji kongresu pokojowego,
gościła posłów i ministrów najważniejszych krajów środkowoeuropejskich. Mam fotografię

nawet fotografię uwieczniającą
budowę tej skoczni. Przerwała
to niestety wojna.
Szperanie w przeszłości
może nie mieć końca,
zawsze można natknąć
się na jakiś unikat, ślad w
historii. Czy panu się to
jeszcze zdarza?
Niedawno wpadły mi w
ręce listy żołnierza z Bielawy,
ska Polskiego. Chcę odszukać
właściciela tych listów, ktoś je
znalazł na strychu kupionego
mieszkania. Listy są wzruszające, dramatyczne. Chciałbym
wydać album z zebranymi przeze mnie fotografiami. Może
być trudniej z opisem lokalizacji nieistniejących budynków,
a zdjęć z lat 60. czy 70., kiedy
jeszcze stały, jest niewiele.
Pańska osobista historia
z kolei związana jest pod
kątem zawodowym ze

przedstawiającą piękne wnętrza
tej kamienicy.
Sporo fotografii przedstawia Góry Sowie, które
Niemcy naprawdę cenili.
Świadczyć może o tym
liczba schronisk, gospód,
widokówek i wzmianek w
źródłach historycznych.
Turystyka była niezwykle rozwinięta przed wojną.

Krzysztof Łukowski w czasie pracy
w Zakładzie Remontowo-Budowlanym

Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie.

łem w Zakładzie Remontowo-Budowlanym jako zaopatrzeniowiec, ale zajmowałem się
wszystkim, także hydrauliką
czy odśnieżaniem. Pod telefonem trzeba było być całą dobę,
by w razie awarii móc interweniować. Sporo było takich
sytuacji. Bardzo dobrze wspominam pracę dla spółdzielni
– byliśmy zgraną ekipą. Prezesem był wówczas Stanisław
Grzesiak.
Zdecydował się Pan jednak odejść, by szukać
własnej drogi zawodowej.
Tak, postanowiłem założyć firmę transportową, jeździłem swoim tirem. Woziłem
węgiel z Górnego Śląska na
Dolny Śląsk. Obecnie jestem
przedstawicielem handlowym.
W ramach ciekawostki dodam,
że podczas budowy obwodnicy
koło ciepłowni, za budynkiem
Zakładu Remontowo-Budowlanego spółdzielni, na byłym
cmentarzu znalazłem bagnety,
odznaki Adolfa Hitlera z życzeniami, stare butelki i oryginalnie zamknięte niemieckie wino.

W latach 90., zaraz po wojsku, przez dziesięć lat pracowa-

APK

„Twoją Spółdzielnię”

W Kamionkach wybudowano
skocznię narciarską – mam
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który pisał do matki z frontu, z
oryginalnymi kopertami Woj-

czytaj też na:
www.smdzierzoniow.pl
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ZEC DZIERŻONIÓW ZACHĘCA
DO WALKI Z NISKĄ EMISJĄ
S
ezon grzewczy 2017/2018 w pełni. Naszymi ciepłociągami ciepło dociera już do
wszystkich mieszkańców zasobów dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz wielu innych indywidualnych odbiorców.

Poczynione w ostatnim
czasie z rozmachem przez
zarząd Spółki ZEC inwestycje - w postaci instalacji

nowych kotłów węglowych,
układów pomp Grundfosa
oraz zarządzanie ich automatyką z nowoczesnej
dyspozytorni
usprawniły
otwarcie procesu grzewczego w tym roku. Dla
spółki najważniejsze jest
bezpieczeństwo oraz fakt,
iż nowe instalacje wyposażone są we wbudowany
układ oczyszczania spalin,
dzięki któremu jesteśmy w
stanie przestrzegać wygórowanych norm emisyjnych.
Ceny ciepła dla mieszkańców ustalane są raz w
roku przez Urząd Regulacji
Energetyki, który analizuje dostarczone przez ZEC
koszty oraz ustala stawki
taryfowe dla odbiorców
ciepła.
Aby uniknąć znacznych
podwyżek dla indywidualnych odbiorców, staramy
się o zewnętrzne środki
unijne, dzięki którym zrealizowano już 14 zadań inwe-

stycyjnych na łączną kwotę
4,333 mln zł.
Obecnie podpisaliśmy
umowę na dofinansowanie

projektu „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą
w ciepłowni przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie” nr
POIS.01.06.01-00-0001/16
w ramach Działania 1.6
Promowanie wykorzystania
wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1
Źródła
wysokosprawnej
kogeneracji. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 –
2020 . Projekt pozwoli nam
na budowę nowoczesnego
bloku kogeneracyjnego do
produkcji ciepła i energii
elektrycznej
wytworzonej
z biomasy. Przewidywany
termin zakończenia prac to
luty 2019 r.
Obecnie w ciepłowni przy ul. Złotej 11 spalany jest wyłącznie polski

węgiel o niskiej zawartości
siarki - do 0,5 % i popiołu do 15%, ponadto opał
nie powoduje zapylenia
ani uciążliwych zapachów.
Cały ten proces powoduje,
że emisja pyłów zmniejszyła się o około 75%.
Proces
inwestycyjny
prowadzony wspólnie z
władzami Dzierżoniowa ma
na celu zmniejszenie emisji
niebezpiecznych pyłów do
powietrza. Rozbudowa sieci
ciepłowniczej da takie efekty. Przyłączenie do ciepłociągu jak największej liczby
odbiorców, którzy obecnie
opalają swoje mieszkania i
firmy indywidualnymi kotłami węglowymi znacznie
wyeliminuje ten problem.
Stare piece węglowe nie

posiadają
zabezpieczeń
ani filtrów, stąd tak wysoki
poziom
zanieczyszczenia
powietrza, jaki mogliśmy
obserwować zeszłorocznej
zimy. Pamiętajmy, że dzięki
ciepłociągom uzyskujemy
nie tylko ciepłe kaloryfery,
ale również ogrzewanie ciepłej wody, a to eliminuje z
kolei ryzyko zatrucia tlenkiem węgla (czadem).
Zachęcamy do zapoznania się z mapą, na której oznaczony jest system
cieplny. Mieszkańcy, których domy znajdują się w
zasięgu systemu, mogą
łatwo i sprawnie się do niego
przyłączyć. Można się z nią
zapoznać na stronie internetowej: www.zec-ddz.pl
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tenis stołowy

ZIEMIANIN I WDOWIAK
ZNOWU NAJLEPSI

15

zawodników wzięło udział 28 listopada w turnieju „O Puchar Jesieni” w tenisie stołowym.

Gry odbywały się tradycyjnie na dużej sali SDK na os.
Jasnym 20. Ostatecznie w kategorii zawodników zaawansowanych zwyciężył Arkadiusz
Ziemianin, który na podium
wyprzedził Marcina Orlińskiego i Andrzeja Ciszewskiego.
Wśród graczy młodszych najlepszy był Oskar Wdowiak.
Drugie miejsce zajął Miłosz

Koprowski, a trzecie Adam
Błaszczykowski.
Organizatorami
turnieju
były: Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i TKKF
Ognisko „Dzierżoniów”. Turniej „O Puchar Jesieni” dofinansowany był środkami z
budżetu Miasta Dzierżoniowa.
kaj

szachy

„ŚRODOWY BLITZ”
Z NOWYM LIDEREM
P

aweł Gulik wygrał bez straty punktu turniej „Środowego Blitza” rozegrany 6 grudnia.

Wyniki pierwszego w grudniu turnieju nie były niespodzianką, tym bardziej, że na
kolejnych
h miejscach znaleźli
z
się Mariusz
u Janusz
duła i Romuald
m
muald
Dudek.
Po ponad
o
onad
trzech miesiąm
cach
z
zmagań
na czele tabeli łącznej
e
ej
„ Śr o dowe -
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go Blitza” doszło do zmiany.
Romuald Dudek wyprzedził
Mariusza Jandułę. Trzeci jest

„ŚRODOWY BLITZ” 2017/2018
– TABELA ŁĄCZNA
1. Romuald Dudek
25 (81,5)
2. Mariusz Janduła
22 (71)
3. Sławomir Woszczyński
18 (58,5)
4. Sławomir Masło
18 (54,5)
5. Dariusz Imbór
15 (47)
6. Jarosław Kresa
13 (46,5)

7. Damian Masalski
8 (20)
8. Radosław Szandurski 7 (17,5)
9. Zbigniew Gaj
6 (13)
10. Paweł Gulik
3 (13)
11. Arkadiusz Szota
1 (3)
12. Jarosław Witkowski
1 (2)
13. Piotr Sienkiewicz
1 (1)

Sławomir Woszczyński. W
rozegranych do tej pory turniejach udział wzięło łącznie
13 szachistów. Turnieje rozgrywane są w środy od godz.
17.00 w sali 11A Spółdzielczego Domu Kultury na os.
Jasnym 20.
jk

15

REMONTY I INWESTYCJE
Z
akończono już budowę chodnika wraz z dojściami
do klatek schodowych oraz naprawą nawierzchni
drogi włącznie z wylaniem asfaltu wzdłuż budynków na
os. Różanym nr 4 i 5.

Była to wspólna inwestycję
Gminy Miejskiej Dzierżoniów
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dzierżoniowie, mająca na celu
poprawę warunków funkcjonowania dla mieszkańców. Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa
w grudniu rozpoczęła prace w
budynku na os. Różanym 1 (od
klatki h), dotyczące wymiany

instalacji elektrycznej poziomej
i w pionie do poszczególnych
mieszkań, włącznie z przeniesieniem wszystkich lokatorskich liczników elektrycznych
do skrzynki elektrycznej, która
będzie zamontowana w klatce
schodowej na parterze. Prace
będą kontynuowane w kolejnych klatkach budynku.
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