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KOLOROWE WARSZTATY
WIELKANOCNE

P

onad 30 osób wzięło udział w zorganizowanych 21
marca w Spółdzielni Mieszkaniowej warsztatach
wielkanocnych dla seniorów.
Na autorów najładniejszych prac czekały nagrody,
a na wszystkich uczestników
warsztatów – okolicznościowe upominki. Seniorzy bawili się świetnie, na co najlepszym dowodem były gromkie
brawa, jakie zakończyły to
przedwielkanocne spotkanie.
Warto dodać, że dla wszystkich uczestników warsztatów
STK-S przygotowało poczęstunek. Była kawa, herbata i
pyszne ciasto.
Warsztaty wielkanocne w
Spółdzielni
Mieszkaniowej
dofinansowane było ze środków budżetu miasta Dzierżoniowa.
jak

ISSN 1734-0667

W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele Klubu Seniora „Złota Jesień”, działającego przy Spółdzielni, a także
członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Uczestnicy warsztatów przygotowywali różne ozdoby wielkanocne, stosując kilka technik związanych z nakładaniem
tasiemek, sznurków ozdobnych, kolorowych cekinów na
przygotowany wcześniej podkład związany z wielkanocną
symboliką. Warsztaty prowadzili członkowie stowarzyszenia Spółdzielcze Towarzystwo
Kulturalno-Sportowe oraz pracownicy Spółdzielczego Domu
Kultury.
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WIZYTA GOŚCI
Z KLUCZBORKA
B

ardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Spółdzielni
oraz budowy nowego budynku wielorodzinnego
były odwiedziny gości z zaprzyjaźnionej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku z Prezesem
Zarządu Andrzejem Nowakiem na czele.
Spotkanie rozpoczęło się
od odwiedzin siedziby Spółdzielni na Osiedlu Jasnym,
gdzie szeroki pięcioosobowy
skład przedstawicieli Spółdzielni z Kluczborka spotkał
się z Zarządem i Główną
Księgową dzierżoniowskiej
Spółdzielni. Długa dyskusja,
wymiana doświadczeń, prezentacja osiągnięć obydwu
Spółdzielni, dały obu stronom bardzo wiele.
W drugiej części odwiedzin dokonano wizji lokalnych istniejących zasobów
mieszkaniowych na poszczególnych osiedlach.
Przy tej okazji omówiono
zakres prac remontowych i
inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnich latach na
istniejących spółdzielczych
budynkach
mieszkalnych
oraz infrastrukturze im towarzyszącej.
Ostatnim
miejscem
odwiedzin na terenie naszej
Spółdzielni, był teren budowy nowego budynku mieszkalnego. Szczegółowo zapoznano się z technologią
realizowanych robót, całym
procesem
inwestycyjnym,
rozliczeniowym, finansowa-

nia zadania i zbliżającego się
zasiedlania nowego budynku.
Prezes Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Przyszłość” w Kluczborku
Andrzej Nowak nie ukrywał,
że przyjechali do dzierżoniowskiej Spółdzielni, aby
przyjrzeć się bardzo dokładnie i podpatrzeć wypracowane, bardzo dobre wzorce
realizowane w naszej Spółdzielni od lat. Szczególnie
ważne w tym momencie dla
Spółdzielni Mieszkaniowej
z Kluczborka było poznanie szczegółów realizowanej
budowy nowego spółdzielczego budynku w Dzierżoniowie, ponieważ po kilkudziesięciu latach przestoju
rozpoczynają planować budowę nowego spółdzielczego
budynku w Kluczborku.
Wiele miłych i dobrych
słów zostało wypowiedzianych przez gości z Kluczborka na temat rozmachu, skali
i profesjonalizmu realizowanych działań w naszej Spółdzielni.
A my ze swojej strony bardzo mocno trzymamy kciuki
za powodzenie planów inwestycyjnych w Spółdzielni

Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Kluczborku. Tym bardziej,
że Kluczbork i Dzierżoniów
•

R
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to od wielu lat zaprzyjaźnione miasta partnerskie.
budowlaniec
L

A

M
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•

Weź poŻyczkę
gotóWkoWą
• kwota do 200 tys. zł
na okres do 10 lat
• możliwość zamiany
kilku kredytów na 1 tani
Zapraszamy:
Dzierżoniów, ul. Wrocławska 22
(od ul. Piłsudskiego), 74 832 31 26, 797 354 222
RRSO 14,53%

RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pożyczki.
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głaskałam ściany
- taka byłam szczęśliwa
-B

sylwetki

ardzo mi się nie podobał Dzierżoniów, aż płakałam! – tak pani Eugenia Ziembowska wspomina swój przyjazd do naszego miasta. Na szczęście po latach
udało się jej z nowym miejscem oswoić, a nawet je polubić.
Do Dzierżoniowa jedna z
liderek spółdzielczego Klubu
Seniora przyjechała w roku
1954. Wcześniej mieszkała w
Miliczu, a uczyła się w Łodzi.
Tam skończyła technikum dziewiarskie. Później koleżanki
namówiły ją do przyjazdu na
Dolny Śląsk. Jak sporo osób
z jej pokolenia, nie miała pani
Eugenia łatwego życia…
NIESZCZĘŚCIA ZACZĘŁY
SIĘ W 1939 ROKU
- Pochodzę z Brześcia nad
Bugiem – opowiada. – Tam mój
ojciec dostał od Piłsudskiego
plac i tam się wybudował. Moja
mama ściągnęła tam jeszcze
swoje trzy siostry… Mieszkaliśmy półtora kilometra od słynnej twierdzy.
Nieszczęścia zaczęły się w
roku 1939, kiedy mała Eugenia
miała 7 lat, wybuchła wojna, a
miasto oblegali Niemcy. Później do Brześcia wkroczyła
Armia Czerwona.
- W roku 1940 moją matkę
Rosjanie zgarnęli z ulicy do
transportu na wschód, później, kiedy Niemcy zaatakowali

4

Rosję, może po pół roku aresztowali mojego ojca i zamknęli
do więzienia… a ja z bratem
trafiliśmy do sierocińca. To
była gehenna…
Los rozłączył panią Eugenię również z bratem. Chociaż
byli w jednym domu dziecka,
to nie wolno było im się spotykać. Brat miał niebieskie oczy i
jasne włosy, więc Niemcy szykowali go do wywózki w głąb
Rzeszy. Ostatecznie jednak
trafił na tereny ZSRR.
- Z bratem nigdy już się
nie zobaczyliśmy, chociaż szukałam go po wojnie
przez ponad 60 lat.
Pod
koniec
wojny los zaprowadził panią Eugenię
ze
zniszczonego
Brześcia najpierw
do Kielc, a w maju
1945 roku do Milicza. Dziewięć lat
później 22-letnia
dziewczyna, która
w trakcie wojny
straciła
najbliższych, przyjechała
do Dzierżoniowa.
W
nowym
miejscu zaczęła
starać się o mieszkanie. Najpierw

była to propozycja mieszkania
gdzieś na końcu ul. Komuny
Paryskiej, później malutka służbówka bez wody.
Gdybym
wstąpiła do ZMP,
to
dostałabym
wszystko – wspomina – ale ja nie
potrafiłam
tego
zrobić.
OD ROKU 1983
NA OS.
JASNYM
W roku 1956
pani
Eugenia
poślubiła
Edwarda. Razem
zamieszkali przy
żydowskiej rodzinie w pokoiku
przy ul. Krasickiego.
- To byli
bardzo
inteligentni ludzie – opowiada
– i bardzo dobrze mi się tam
mieszkało.
Wreszcie, po latach, w roku
1983 małżonkowie zamieszkali
w spółdzielczym budynku nr 3
na Os. Jasnym.
- Kiedy wreszcie się tu
wprowadziliśmy – opowiada ze
wzruszeniem pani Eugenia – to

naprawdę muszę powiedzieć, że
głaskałam ściany, taka byłam
szczęśliwa. Pamiętam, że było
tu tak pięknie, kwitły jaśminy.
Wydawało mi się, że mieszkamy
w zupełnie innym mieście.
Mąż pani Eugenii chorował
od lat, ale miał nadzieję, że to
mieszkanie w nowym miejscu
przywróci mu zdrowie. Niestety, nieco ponad rok później
zmarł.
Od prawie 35 lat pani Ziembowska mieszka na os. Jasnym.
Jest jedną z aktywniejszych
osiedlowych opiekunek naszej
zieleni. Lubi kwiaty, krzewy,
drzewa. Przydomowy ogródek,
którym się opiekuje zgłaszany

jest do konkursu „Ładnie przed
domem”. Przez cały ten czas
jest też jedną z aktywniejszych
uczestniczek życia spółdzielczego Klubu Seniora.
- Nawet nie wiem, kiedy
te lata minęły, trak szybko to
wszystko zleciało…
Jarosław Kresa
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W SPÓŁDZIELNI
Już wkrótce Wielkanoc!
Z okazji tych niezwykłych Świat, w imieniu Rady Nadzorczej,
Zarządu, a także Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz redakcji miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”
składamy Wszystkim Spółdzielcom życzenia
spokoju, pogody ducha i wszelkiego powodzenia
oraz świątecznego ciepła
w rodzinnym gronie!

MARZEC, WIOSNA,

NOWY BUDYNEK I NASTĘPNY

C

zas leci jak szalony, luty postraszył zimą i to mroźną,
więc w marcu budowlańcy nowego budynku oczekiwali nadejścia cieplejszej, pogodnej wiosny.

Cóż, przyszedł 21 marca pierwszy kalendarzowy dzień wiosny, dzieci topiły tradycyjnie kukły
Marzanny w rzekach witając wiosnę,
a na budowie dalej zima. W przeddzień wiosny, 20 marca spadł śnieg,
temperatura dalej ujemna, aura
dalej zimowa. Wiosno, gdzie jesteś

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:
Jarosław Kresa
Numer redagują:
Marian Charasimiuk,
Ewa Kuceła, Ewa Ciecierska
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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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z utęsknieniem spoglądali w niebo
budowlańcy nowego spółdzielczego
budynku na Osiedlu Różanym. Spokojnie, pocieszał kierownik budowy,
wiosna, dobra pogoda i dodatnie
temperatury przyjdą do nas jeszcze
przed Świętami Wielkanocnymi i to
nie będzie Prima Aprillis.
A w marcu budowlańcy działali dalej wewnątrz budynku, gdzie
wykonano szereg prac związanych
z wykończeniem części wspólnych
nowego budynku, montażu osprzętu w poszczególnych mieszkaniach
i robót instalacyjnych.
A co przyniesie kwiecień? Do
końca kwietnia będzie już wiadomo gdzie i kiedy rozpoczniemy
budowę następnego spółdzielczego
budynku wielorodzinnego. O czym
z przyjemnością obszernie będziemy informować.
budowlaniec

LUTOWE POSIEDZENIE
RADY NADZORCZEJ
27

lutego odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Było to ważne posiedzenie, na którym
podsumowano wykonanie planu i wyników finansowych
za 2017 rok oraz przyjęcie planów finansowo-gospodarczych na 2018 rok.
Rada Nadzorcza bardzo
pozytywnie podsumowała miniony 2017 r. pod względem całokształtu działalności Spółdzielni.
Wykonanie wiele remontów
istniejących budynków i infrastruktury towarzyszącej, zrealizowanie szeregu inwestycji w tym
najważniejszej dla rozwoju Spółdzielni, czyli budowy następnych
nowych budynków mieszkalnych
oraz dużej ilości zadań remontowo-inwestycyjnych zrealizowanych we współpracy z Urzędem
Miasta.
Był to również kolejny rok,
w którym dzięki dofinansowaniu
z Urzędu Miasta uzyskaliśmy 20
tysięcy złotych na wsparcie działalności kulturalno-sportowej we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe.
Zrealizowanie planu na 2017
rok i uzyskane wyniki były również pozytywnie oceniane przez
zewnętrzne kontrole przeprowadzone w naszej Spółdzielni, w
tym lustracji inwestycji mieszkaniowych przeprowadzonej przez
Związek Rewizyjny. W dalszej
części posiedzenia Rada omówiła
założenia do planów finansowo-gospodarczych, planu remontów
i inwestycji na 2018 rok.
Po szczegółowym omówieniu projektu planów i przeprowa-

dzonej dyskusji podjęto uchwały
w zakresie przyjęcia planów.
Najważniejszym dla Członków Spółdzielni jest to, że będzie
to kolejny rok bez podwyżki
opłat zależnych od Spółdzielni,
czyli przypomnijmy w wydruku
opłat dotyczy to opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego.
Niestety, na pozostałe pozycje opłat niezależnych za mieszkanie Spółdzielnia Mieszkaniowa
wpływu już nie ma.
Cieszyć będzie fakt, że pomimo nie wprowadzenia podwyżki opłat zależnych przez Spółdzielnie, będzie to kolejny rok,
w którym wykonany będzie
potężny zakres robót remontowo-inwestycyjnych dla mieszkańców Spółdzielni. Cieszy również
to, że dofinansowanie na działalność kulturalno-sportową ze
strony Urzędu Miasta, dzięki
bardzo dobrej współpracy z Burmistrzem Dzierżoniowa Panem
Dariuszem Kucharskim zostało
praktycznie podwojone i wzrosło
do 35 tysięcy złotych.
Szczegółowe informacje o
realizowanych remontach, inwestycjach i pozostałej działalności
Spółdzielni przekazywać będziemy na bieżąco na łamach Twojej
Spółdzielni.
rn

DYŻURY DZIELNICOWYCH
Terminy przyjęć Dzielnicowych w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w kwietniu:
DATA

DZIEŃ

GODZ. PRZYJĘĆ

POLICJANT

FUNKCJA/REJON

11.04.2018

Środa

13:00 – 14:00

mł. asp. Adam Gulka

Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego
i Kolorowego

19.04.2018

Czwartek

13:00 – 14:00

asp.sztab. Marcin Armatys

Dzielnicowy os. Różanego

26.04.2018

Czwartek

13:00 -14:00

st. asp. Paweł Szober

Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

W w/wymienionych terminach policjanci będą do państwa dyspozycji i pomogą w rozwiązaniu
wszystkich waszych problemów.
kpp
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NASZE SPRAWY

rozmowa

CIEPŁO Z ZEC TO WYGODA,
CZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
O
realizowanych inwestycjach, planach rozwoju Ciepłowni i o jakości powietrza ze Stanisławem Kopcio
– kierownikiem Zakładu Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie rozmawia Jarosław Kresa.

- Jakiś czas temu w dzierżoniowskim ZEC powstały
praktycznie dwa nowe
kotły. Dzisiaj mieszkańcy
widzą, że ich Ciepłownia
nadal się zmienia…
- Od roku 2016 w Polsce
obowiązują nowe normy emisyjne, które wymuszają zmniejszenie emisji do atmosfery
pyłów, a także tlenków azotu i

nych. Niestety, pod względem
emisji tlenków siarki, paląc
miałem węglowym, nie bylibyśmy w przyszłości w stanie
tych norm dotrzymać. Owszem,
istnieją odpowiednie technologie odsiarczania, ale są to
technologie bardzo kosztowne
i ich zastosowanie dla tak niewielkiej ciepłowni jak nasza
byłyby absolutnie nieopła-

tlenków siarki. Chcąc się dostosować do tych norm musieliśmy podjąć stosowne działania
i dlatego bardzo gruntownie
zmodernizowaliśmy dwa kotły
WR10. W praktyce powstały
dwie nowe jednostki miałowe,
z nowoczesnym układem odpylania, z rozbudowaną baterią
cyklonów i filtrem workowym.
Gwarantuje nam to dzisiaj
odpowiednie obniżenie emisji
pyłów do atmosfery.
- Ale przecież tutaj cały
czas coś się dzieje, cały
czas prowadzone są
jakieś prace. Jakie?
- Owszem, ponieważ ustawodawca poszedł dalej. Przyjęto taką dyrektywę europejską,
która od roku 2025 obowiązywała będzie również nas,
zakładającą kolejne wyostrzenie wymaganych norm emisyj-

calne, a dla odbiorców ciepła
po prostu zbyt drogie. Dlatego
właśnie zarząd podjął decyzję
o likwidacji czterech kotłów
miałowych starej generacji.
Te kotły są właśnie burzone i
przygotowywane jest miejsce
pod kotłownię, która opalana
będzie nie miałem węglowym,
tylko biomasą.
- Jak to będzie
funkcjonować?
- Technologia produkcji energii elektrycznej ORC
(ang. Organic Rankine Cycle)
polega na zasileniu turbozespołu parami oleju silikonowego powstającymi w parowniku. Parownik zasilany jest
olejem termalnym o wysokich
parametrach temperatury uzyskiwanych w kotle opalanym
w naszym przypadku biomasą.
W efekcie zostanie wyprodu-
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kowana energia elektryczna
wraz z energią cieplną. Zakończenie inwestycji i oddanie
do użytku zaplanowane jest
na wrzesień 2019 roku. Mam
jednak nadzieję, że te prace
uda się trochę przyśpieszyć.
Im szybciej wprowadzimy tę
nową technologię, tym lepiej
dla mieszkańców, bo patrząc
od strony ekologicznej – wyłączona zostanie wówczas emisja
siarki...
- To bardzo dobra wiadomość. Da się taki stan
osiągnąć?
- Układ oczyszczania spalin
jest tak zaprojektowany, że
będzie spełniał normy o wiele
bardziej surowe, niż zakładają
to przepisy obowiązujące obecnie a także po roku 2025. Układ
oczyszczania spalin będzie
się składał z instalacji odazotowania SNCR, elektrofiltra,
filtra workowego i poprzez
nowy emitor oczyszczone spaliny zostaną odprowadzone do
atmosfery. W ten sposób wyjdziemy jeszcze na kilka kroków
do przodu i sprawimy, że nasza
ciepłownia będzie naprawdę

nowoczesna… Ale, żeby tak
się stało, żeby było lepiej, to
najpierw musi wyglądać trochę
gorzej. Zdaję sobie sprawę,
że prowadzone dziś przez nas
prace rozbiórkowe mogą niektórym mieszkańcom trochę
przeszkadzać, bo czasami
jest pewien hałas, a i widoki
niezbyt efektowne. Na razie
jednak tak musi być i proszę o
wyrozumiałość. Sądzę jednak,
że do połowy roku zakończymy
prace rozbiórkowe, posprzątamy teren i zaczniemy budowę
nowej hali oraz całej związanej
z tym instalacji.
- Skąd fundusze na to
wielkie przedsięwzięcie?
- Oczywiście nie bylibyśmy
w stanie zrobić czegokolwiek
samodzielnie, wyłącznie w
oparciu o własne środki. Lwia
część funduszy na tę inwestycję
- ponad 25 milionów złotych –
pochodzi z dotacji unijnej. Cały
koszt przedsięwzięcia to ponad
28 milionów złotych.
- Realizacja tak ambitnych działań to na pewno
wyzwanie, ale też chyba
spora satysfakcja?
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- Nie tylko jako pracownik
firmy, ale również jako mieszkaniec Dzierżoniowa bardzo się
cieszę, że wreszcie coś zaczęło
się robić. Od roku 2012, od
kiedy ciepłownia ma nowego
właściciela, realizowane jest
wiele prac. Dzieje się naprawdę
dużo. Można powiedzieć, że
to czas takiego prawdziwego
inwestycyjnego skoku.
- Ale przecież prace realizowane są nie tylko w
samej ciepłowni?
- Ponieważ Ciepłownia
jest jakby sercem wszystkiego, tutaj działania są od
razu bardzo widoczne, ale
myślę, że mieszkańcy zauważają także inne realizowane
przez nas przedsięwzięcia. Bo
tak jak powiedziałem, system
cieplny, to nie tylko ciepłownia, ale też rozbudowa sieci
ciepłowniczej i węzłów cieplnych... Na przykład na Os.
Tęczowym wykonany został
rozdział węzłów grupowych,

dzięki czemu teraz każdy
budynek zasilany jest bezpośrednio, czyli automatycznie
zmniejszone zostały straty
przesyłowe, które wcześniej
obciążały mieszkańców.
- Co jeszcze robi dzisiaj
dzierżoniowski ZEC?
- Budujemy sieć ciepłowniczą w kierunku nowych
TBS-ów, stawianych przy ul.
Świdnickiej. Prowadzone są
także przymiarki do podłączenia Osiedla Zielonego, gdyż
przychodzą do nas mieszkańcy,
którzy chcieliby podłączyć się
do sieci. W tej chwili realizujemy też prace od szpitala,
przez komendę policji, w stronę
szkoły gminnej przy ul. Ząbkowickiej, która już w tym roku
podłączona zostanie do sieci.
Ale też dalej, w stronę Os. Słonecznego. Nie mamy tam jeszcze uzgodnień z mieszkańcami
w sprawie podłączeń, ale w
razie potrzeby jesteśmy gotowi
zrobić to w każdej chwili.
•
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To nie wszystko. Chcemy
bowiem przejść przez rzekę
Piławę i dojść do terenu starych
zakładów „Silesiany”, do galerii, która na tym obszarze ma
być budowana, a później przejść
przez ul. Batalionów Chłopskich do ul. Andersa i dalej do
dzierżoniowskiego
basenu,
który planuje rozbudowę.
- Te plany wydają się
naprawdę imponujące…
- Tak, ponieważ nowy właściciel działa i inwestuje w
infrastrukturę. Potencjał naszej
ciepłowni musi wzrastać, bo
tych odbiorców będzie coraz
L

A

M

A

więcej – jesteśmy tego pewni.
Przecież ciepło, które oferujemy to jest wygoda, czystość,
bezpieczeństwo, a do tego
atrakcyjna dla mieszkańców
cena. A proszę mi wierzyć, że
dobro mieszkańców - naszych
klientów naprawdę jest dla
nas ważne, bo my też tutaj
żyjemy, też jesteśmy mieszkańcami Dzierżoniowa i ziemi
dzierżoniowskiej. Zależy nam
nie tylko na wysokiej jakości
naszych usług, ale na równie
wysokiej jakości powietrza,
którym oddychamy.
- Dziękuję za rozmowę.

•
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W SDK

modelarstwo

LEGENDA MODELARNI

– BYLIŚMY LEPSI OD WŁOCHÓW

N

ie wiadomo kiedy minęło 25 lat działalności modelarni dla dzieci i młodzieży, działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

Na początku to były jedynie
modele drewniane „Jaskółek”,
budowanie monotonnie i bardzo podobnie przez cały rok,
by jeden raz rywalizować w
zawodach „Młodzi modelarze
na start”.
Modele zdalnie sterowane
były wtedy jedynie w sferze
marzeń. Mijały lata, odnosiliśmy sukcesy na arenie ogólnopolskiej w modelarstwie
kosmicznym. Potem łódki typu
Footy i starty nawet w mistrzostwach Europy we Wrocławiu,
gdzie Anglicy nie dali nikomu
szans, ale my… byliśmy lepsi
od Włochów.
Wreszcie nastała era łatwej
dostępności taniego sprzętu
elektronicznego i aparatury
RC były już w naszym zasięgu. Wtedy nastąpił prawdziwy
boom na modele zdalnie sterowane samochodów elektrycznych i spalinowych łódek oraz
żaglówek. Ale również samoloty, którymi najtrudniej się
steruje, stały się dzięki wynalazkowi super styropianu EPP
powszechne i w zasięgu każdego młodego modelarza po
rocznym szkoleniu. Latało

się rozbijało, szybko kleiło i
znowu latało.
Czas
wakacyjny
był
do tego najlepszy, a lotnisko modelarskie w Bielawie
świetnie się do tego nadawało.
Teraz nadszedł już czas, kiedy
modelarze
przyprowadzają
do modelarni swoje pociechy,
aby również uczyły się sztuki
modelarskiej.
Obecnie dysponujemy bazą
modelarską sięgającą niemalże w każdą dziedzinę modelarstwa i dającą szanse odniesienia sukcesów na zawodach,
których coraz więcej organizuje się na Dolnym Śląsku i my
chętnie w nich uczestniczymy.
Nasza modelarnia jest już swojego rodzaju legendą. Zapraszamy na zajęcia szczególnie
tych, którzy budują modele
w domach i nie mieli okazji
rywalizacji z innymi kolegami i
koleżankami. Ponieważ rywalizacja rozwija najbardziej. Zajęcia w spółdzielczej modelarni
odbywają się w każdy wtorek
i czwartek od godziny 17.00
do 19.00.
kk, kj

URODZINOWY POSTERUNEK HONOROWY
11 marca, w dniu 132. rocznicy urodzin marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, członkowie działającej przy Spółdzielni GRH 58 pułku piechoty (4
psw) tradycyjnie wystawili
posterunek honorowy przed
Pomnikiem Pamięci Losów
Ojczyzny w Dzierżoniowie.
Przy okazji tego rocznicowego spotkania „Czwartacy”
wzięli też udział w ćwiczeniach
z zakresu musztry indywidualnej oraz musztry zespołowej.

8

- Bez wątpienia w roku 100lecia odzyskania niepodległości pewien zakres umiejętności warto sobie przypomnieć i
utrwalić – mówią nasi rekonstruktorzy. - Warto też popracować nad wyeliminowaniem,
a przynajmniej nad ograniczeniem braków i niewłaściwych
nawyków.
Ogólnie ćwiczenia wypadły
dobrze, a i frekwencja na nich
była zadowalająca.
kj
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NASZE SPRAWY

U PROGU WIOSNY…
WRÓCIŁA ZIMA
N

a progu wiosny przypomniała nam o sobie… zima.
Wydawało się, że po fali mrozów z przełomu lutego i
marca czeka nas już tylko stopniowe ocieplenie i wytęskniona wiosna. Nic z tego.

11 marca temperatura sięgała już nawet 14 stopni, słoneczne dni sugerowały, że
zima już za nami. Niespełna
tydzień przed nadejściem
kalendarzowej wiosny spadł
jednak śnieg, a temperatury
znowu spadły mocno poniżej
zera. Nasze osiedla pokryła dość gruba warstwa białego, skrzypiącego pod butami
puchu. Ucieszyły się dzieci,
które chyba po raz pierwszy w
tym roku tak naprawdę mogły
w mieście wybrać się na sanki,
korzystając choćby z górki na
terenie placu zabaw przy Alei

Bajkowych Gwiazd. Zmartwili się kierowcy. Akumulatory
zaczęły odmawiać posłuszeństwa, a odgłos porannego skrobania zamarzniętych i zasypanych śniegiem szyb zastąpił –
przedwczesny jak się okazało
- poranny śpiew zwiastujących
wiosnę ptaków.
Ale chociaż synoptycy straszyli, że tegoroczna Wielkanoc również będzie śnieżna, to
bądźmy pewni, że wiosna już
w kwietniu ucieszy nas ciepłem
i zielenią drzew. Cierpliwości.
kaj

szachy

DZIECI ZAGRAJĄ
O PUCHAR
DWÓCH WIEŻ
W

e wtorek, 17 kwietnia, rozegrany zostanie turniej szachowy „O Puchar Dwóch Wież” w kategorii dzieci.

W turnieju udział wziąć
mogą członkowie sekcji szachowych działających przy
Spółdzielczym Domu Kultury.
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Planowane rozpoczęcie turnieju o godzinie 16.40 w dużej
sali SDK.
jk
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DODATKOWE ŚRODKI
ZEWNĘTRZNE POZYSKANE
S
cji energii cieplnej i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań automatyki systemowej,
które wprost przekładają się na
oszczędności.
Oczywiście, niektóre osoby
będą twierdzić, że płacą więcej
za ogrzewanie, bo są podwyżki, które wprowadzają dostawcy ciepła od wielu lat.
Niestety podwyżki cen
towarzyszą nam praktycznie
we wszystkich dziedzinach
życia, czego potwierdzeniem

szego montażu w mieszkaniach grzejnikowych głowic
termostatycznych i towarzyszącym im nowych zaworów,
we wszystkich spółdzielczych
budynkach, które teraz są już
wymieniane na nowe. Potem na
początku XXI wieku rozpoczęło się kompleksowe docieplenie budynków na elewacjach
zewnętrznych, połączone z
wymianą starego docieplenia krytego blachą trapezową na szczytach budynków.
Równolegle od góry ocieplono kompleksowo stropodachy
budynków granulatem z wełny
mineralnej, a od dołu budynku
ocieplono stropy nad piwnica-

jest również towarzyszącą nam
inflacja cen towarów, usług i
nośników energii.
Jednakże należałoby sobie
wyobrazić jak wyglądałaby
teraz nasze rachunki za energię cieplną, gdyby Spółdzielnia
Mieszkaniowa nie zrealizowała
kompleksowej
termomodernizacji zasobów mieszkaniowych?
Odpowiedź jest prosta,
rachunki byłyby wtedy około
dwukrotnie wyższe.
Warto więc pamiętać jak
wiele w zakresie kompleksowej termomodernizacji udało
się Spółdzielni Mieszkaniowej
wykonać dla mieszkańców
Dzierżoniowa i Piławy Górnej.
Zaczęło się wiele lat temu,
blisko 25 lat wstecz od pierw-

mi przy zastosowaniu nowoczesnej metody natrysku granulatu z wełny mineralnej na
spoiwie polimerowo – cementowym. Docieplenie stropów
piwnic będzie jeszcze kończone na nielicznej ilości budynków, które są niezrealizowane
w tym zakresie.
W międzyczasie wymieniono na nowe wszystkie
okna na klatkach schodowych
i wszystkie okienka piwniczne. A mieszkańcy korzystając z dopłaty ze Spółdzielni
wymienili indywidualnie prawie wszystkie okna w swoich
mieszkaniach.
W następnym etapie rozbito
wszystkie cieplne węzły grupowe na nowoczesne jednobudynkowe węzły indywidualne,

półdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie jako
jeden z prekursorów w województwie dolnośląskim
zrealizowała kompleksowy program termomodernizacji
zasobów mieszkaniowych.

Obiektywnie
możemy
pochwalić się, że należymy
do liderów wśród Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych istniejących zasobów mieszkaniowych, w tym komunalnych,
czy też wspólnot mieszkaniowych pod względem ilości i
zakresu zrealizowanych robót,
inwestycji i wykonanych działań remontowych w zakresie
szeroko rozumianej termomodernizacji zasobów mieszkaniowych.
To, co również wyróżnia
naszą Spółdzielnię, to fakt, że
pomimo tak olbrzymiego frontu zrealizowanych robót nie
mieliśmy i nie mamy żadnego kredytu bankowego zaciągniętego na te działania. Model
finansowy realizowanych robót
powodował już od wielu lat
generowanie oszczędności dla
mieszkańców i pozwalał na
rozsądne zwiększenie ilości
wykonywanych zadań.
Dziś już mało kto pamięta, że dzięki kompleksowo i
z determinacją zrealizowanej
termomodernizacji
zasobów
mieszkaniowych zmniejszono
chociażby o połowę stałe koszty związane z dostarczaną energią cieplną. Daje to taki obraz,
że w porównaniu do pierwotnie
ponoszonych kosztów i poziomu mocy zamówionej, obecnie
jeden rok kosztów mieszkańcy
„mają w prezencie” co drugi
rok, bo udało się obniżyć parametry kosztotwórcze opłat o
blisko 50 procent.
Znacznie spadły też zużycia energii cieplnej w części
zmiennej w przeliczeniu zużycia ilości GJ/m2 powierzchni
mieszkań rocznie. To wszystko
możliwe jest dzięki poprawie
i zaoptymalizowaniu ochrony cieplnej budynków, jak i
zmianie sposobu redystrybu-
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W SPÓŁDZIELNI
co wprost przełożyło się na
oszczędności zużycia energii
cieplnej, ponieważ części sieci
przesyłowych na niskich parametrach dotychczas pomiędzy
budynkami, nie obciążały już
grupy budynków, tak jak wcześniej. Przy tej okazji wykonany
został bardzo sprawnie kompleksowy program likwidacji
„junkersów” mieszkaniowych
i wykonano nową instalację
ciepłej wody użytkowej. Na
program ten z nowym dostawcą ciepła Zakładem Energetyki
Cieplnej, dzięki skutecznie prowadzonym negocjacjom udało
się zmodernizować instalację
przesyłową energii cieplnej
i rozbić wszystkie grupowe
węzły cieplne, o czym pisaliśmy powyżej, a Zakład Energetyki Cieplnej sfinansował we
własnym zakresie to zadanie na
kwotę blisko dwóch milionów
złotych. W innych miastach
finansowane jest to prawie w
100 procentach przez odbiorców energii cieplnej.
Zwieńczeniem termomodernizacji zasobów mieszkaniowych było zamontowanie
nowoczesnych
automatycznych zaworów podpionowych
centralnego ogrzewania oraz
zbalansowanie i zaoptymalizowanie kompleksowej pracy
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Dzięki tak zmodernizowanym budynkom mieszkalnym
oraz infrastruktury im towarzyszącej, zasoby Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej otrzymały „białe certyfikaty” czyli
efekt przedsięwzięcia służących poprawie efektywności
energetycznej, które po ich
uzyskaniu przełożyły się na
konkretną wartość pozyskanych zewnętrznych środków
finansowych w kwocie brutto
261 tysięcy złotych.
Warto było ocieplać i termomodernizować
zasoby
mieszkaniowe. Widać to gołym
okiem.
budowlaniec
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Dzień Kobiet

tenis stołowy

BABSKI CAPSTRZYK PONAD PÓŁ TYSIĄCA GRACZY
PRZY TENISOWYM STOLE
NA JASNYM 20
A
O
koło 100 osób wzięło udział w „Babskim capstrzyku”, tradycyjnym spotkaniu dzierżoniowskich
seniorów, zorganizowanym 9 marca w dużej sali naszej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Głównym gościem marcowego spotkania seniorów
był burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski. Towarzyszyli mu radni – Wanda Kunecka (przewodnicząca Społecznej
Rady Seniorów) i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Darakiewicz.
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Organizatorem
imprezy
był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Dzierżoniowie.
kaj
Foto: UM Dzierżoniowa

ż 502 osoby wzięły udział w 14 edycjach rozgrywanego od roku 2005 Grand Prix Spółdzielni Mieszkaniowej w tenisie stołowym.

Największą
frekwencją
cieszyło się drugie Grand
Prix, rozgrywane w sezonie
2005/2006, w którym udział
wzięło 63 zawodników. Najmniej liczna grupa graczy – 22

a jeden raz (w edycji nr V)
zwycięzcą był Sławomir Stodolny.
W bieżącej edycji, po rozegraniu 18 turniejów, liderem
w grupie mistrzowskiej jest

osoby - wzięła udział w rozgrywkach sezonu 2014/2015.
W grupie mistrzowskiej
spółdzielczego Grand Prix
kolejne edycje zmagań przy
tenisowym stole zwyciężało
do tej pory… 5 zawodników.
Cztery razy (w edycjach II,
III, IV i IX) wygrywał Piotr
Pawlus. Trzykrotnie (edycje I,
VIII i XI) najlepszy był Domi-

Arkadiusz Ziemianin, a w grupie dzieci Maciej Pióra. Turnieje rozgrywane są we wtorki
(dzieci o godz. 15.40, dorośli
od godz. 17.40). 24 kwietnia
rozegrana zostanie także kolejna edycja tenisowego Pucharu
Wiosny.
Organizatorami
zmagań
są Spółdzielczy Dom Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej w

nik Walczak. Tyle samo razy
wygrywał (edycje VI, VII i
X) Paweł Pośpiech. Dwa razy
(edycje XII i XIII) Grand Prix
zobywał Arkadiusz Ziemianin,

Dzierżoniowie i TKKF Ognisko „Dzierżoniów”.
Wszystkich chętnych do
gry zapraszamy.
jk
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kryminaŁki i inne

DZIELNICOWI ROZPOCZĘLI
NOWE PLANY PRIORYTETOWE

1

lutego zapoczątkował realizację nowych planów priorytetowych dzielnicowych.
Wszelkie działania ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
naszego powiatu.

Od początku lutego br. dzielnicowi z terenu Dzierżoniowa
rozpoczęli realizację swoich
nowych planów priorytetowych.
Działania te realizowane są przez
funkcjonariuszy w swoich rejonach służbowych przez okres
sześciu miesięcy. Każdy z nich,
na podstawie analizy bezpieczeństwa, informacji od mieszkańców,
na bazie zgłoszeń w Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
oraz informacji własnych, typuje
obszar i zagrożenia w nim występujące, który wymaga szczególnego podejścia policjantów. Do
realizacji wyznaczonych planów
zaangażowane są również inne
instytucje i podmioty, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
przedstawiciele lokalnej społeczności. Ważną rolę odgrywa tutaj
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-

czeństwa, dzięki której funkcjonariusze uzyskują informacje od
mieszkańców
o konkretnych zagrożeniach
w poszczególnych rejonach. W
2017 roku dzierżoniowska jednostka otrzymała blisko 1000
takich zgłoszeń na terenie Dzierżoniowa, a w całym powiecie
odnotowano ich prawie 2300,
co doskonale pokazuje zaangażowanie samych mieszkańców

do poprawy bezpieczeństwa w
swojej okolicy, a policjantom daje
konkretny sygnał do podejmowania określonych działań.
W ramach działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicowi odgrywają
bardzo istotną rolę. Zgodnie z
założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas” to właśnie ta
grupa policjantów ma w głównej
mierze na celu budowanie zaufa-

asp. szt. Marcin Armatys

mł. asp. Adam Gulka

st. asp. Paweł Szober

Policjantka z dzierżoniowskiej jednostki policji st. sierż.
Barbara Gaweł spotkała się z
dziećmi Szkoły Podstawowej
nr 5. Na zajęciach funkcjonariuszka rozmawiała o poruszaniu się po drodze, stosowaniu
elementów odblaskowych i
zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Przypominała również

numery alarmowe oraz to, jak
powinny się zachować w kontaktach z osobami obcymi.
Dzieci wykazywały zainteresowanie i chętnie rozmawiały, co daje pewność, że dużo
zapamiętały z zajęć.

DZIAŁANIA
NASZEJ POLICJI
Za posiadanie środków odurzających odpowie mężczyzna
zatrzymany przez dzierżoniowskich policjantów. Podejrzany
posiadał marihuanę i tabletki
Clonozpanum.
14 marca 2018 roku policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego udali się na interwencję. W jej trakcie ujawnili w
pomieszczeniach piwnicznych
19-letniego mężczyznę, który
posiadał przy sobie ponad 230
porcji marihuany. W wyniku
dalszych czynności u zatrzymanego mężczyzny znaleziono w
miejscu zamieszkania 57 tabletek Clonozpanum. Obecnie
policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności
tej sprawy. Sprawdzają źródło
pochodzenia zabezpieczonych

12

nia pomiędzy służbami a obywatelami, dzielnicowy to wizytówka
Policji, policjant pierwszego kontaktu i gospodarz swojego rejonu.
W ramach swojej codziennej
służby dzielnicowi biorą udział
w spotkaniach z mieszkańcami,
przedstawicielami samorządów i
lokalnej społeczności. Sami dzielnicowi zachęcają do nawiązywania z nimi kontaktu i zapraszania
ich do wspólnej dyskusji.
Kontakt z dzielnicowym
oprócz numerów telefonów
komórkowych można nawiązać
poprzez indywidualne adresy
poczty elektronicznej oraz aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

środków odurzających, a także
ustalają czy mężczyzna zajmował się również ich sprzedażą.
Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów
za posiadanie narkotyków grozi
kara do 3, a gdy przedmiotem
przestępstwa jest ich znaczna
ilość nawet do 10 lat pozbawienia
wolności. Natomiast na 12 lat do
więzienia może trafić osoba zajmująca się handlem narkotykami.
***
Dzierżoniowscy policjanci
uczestniczyli w marcu w spotkaniu z dziećmi Szkoły Podstawowej nr 5. Przypominali
o zasadach bezpieczeństwa na
drodze i innych zagrożeniach
czyhających na małoletnich.
Bezpieczeństwo naszych
pociech jest niezwykle ważne.

KPP Dzierżoniów

KPP w Dzierżoniowie

policja

30 OSÓB ZATRZYMANYCH
NA GORĄCYM UCZYNKU

744

interwencje podjęła dzierżoniowska policja w
okresie od 1 do 20 marca – wynika z informacji statystycznych prezentowanych na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.
Najczęściej, bo aż 56 razy
policjanci interweniowali w
sobotę, 10 marca. W opisanym
okresie czasu funkcjonariuszom udało się zatrzymać na

gorącym uczynku aż 30 osób.
Ujawniono też ośmiu kierowców prowadzących samochody
pod wpływem alkoholu.
kj
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SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DZIERŻONIOWIE

ZRB

SDK

GZM

KSIĘGOWOŚĆ

SEKRETARIAT

Nazwa
działu

stanowisko

nr telefonu

godziny przyjęć
pn

wt

śr

czw

pt

SEKRETARIAT
Sylwia Kłębek
info@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73,
74 831 44 74,
74 831 44 75
fax
74 831 79 29
(czynny
całą dobę)

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

PREZES ZARZĄDU
Daniel Kolinko
info@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73,
74 831 44 74,
74 831 44 75

-

-

-

PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW
14.0016.00

-

ZASTĘPCA PREZESA
DS TECHNICZNYCH
Wojciech Skupień
info@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73,
74 831 44 74,
74 831 44 75

-

PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW
14.0016.00

-

-

-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Sołek
ksiegowosc@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 15

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

Z-ca Głównego Księgowego
Anna Wojda
ksiegowosc@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 13

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

insp. d.s. rozliczeń
Katarzyna Balcerak
ksiegowosc@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 30

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

insp. d.s. rozliczeń
Marta Kuriata
ksiegowosc@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 30

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

ins. d.s. rozliczeń
Sylwia Grotkowska-Przywara
ksiegowosc@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 23

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

ins. d.s. rozliczeń
Jolanta Zdunek
ksiegowosc@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 40

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

ins. d.s. windykacji
Ewelina Kurpiewska
ksiegowosc@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 34

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

insp. d.s. członkowsko
-mieszkaniowych
Krystyna Świstak
info@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 38

7.3015.30

7.3016.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

insp. ds. kadr i organ.
-samorządowych
Ewa Ciecierska
kadry@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 21

7.3015.30

7.3016.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

koordynator d.s. inwestycji
Jerzy Trzuskawski
inwestycje@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 39

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

Kierownik działu GZM
Wiesław Kasprzyk
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 12

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

administrator Os. Błękitnego,
Os. Złotego, Os. Tęczowego
Klaudia Chlipała
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 22

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

insp. d.s. eksploatacji
Os. Błękitnego, Os. Złotego,
Os. Tęczowego
Piotr Palimąka
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 33

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

Z-ca Kierownika GZM
- administrator Os. Jasnego,
Os. Kolorowego, ul. Brzegowej,
ul. 11-listopada,
zasobów w Piławie Górnej
Anna Broś
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 17

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

insp. d.s. eksploatacji
Os. Jasnego, Os. Kolorowego,
ul. Brzegowej, ul. 11-listopada,
zasobów w Piławie Górnej
Zbigniew Oziewicz
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 29

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

insp. d.s. eksploatacji
Os. Różanego
Marek Rauhut
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 16

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

administrator Os. Różanego
Kinga Rusznica
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 28

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

koordynator systemów
informatycznych
Robert Stachowiak
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 16

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

koordynator d.s. SDK
Jarosław Kresa
sdk@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 18

8.0016.00

12.00 20.00

8.0016.00

13.0021.00

8.0016.00

insp. d.s. społeczno-kulturalnych 74 831 44 73
Ewa Kuceła
wew. 18
sdk@smdzierzoniow.pl

12.0020.00

8.0016.00

12.0020.00

8.0016.00

11.0019.00

74 831 52 64

7.0015.00

7.0015.00

7.0015.00

7.0015.00

7.0015.00

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
zrb@smdzierzoniow.pl
Kierownik ZRB
Zbigniew Szeptycki
zrb@smdzierzoniow.pl

od godz. 15.00 do 22.00 na portierni pełniony jest dyżur
pod nr tel. 74 831 52 64
74 831 62 12
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7.0015.00

7.00 15.00

7.0015.00

7.0015.00

7.0015.00

STULECIE SPÓŁDZIELCZEGO
INSTYTUTU NAUKOWEGO

„P

opieranie nauki o spółdzielczości i ułatwianie
nabywania wiedzy spółdzielczej oraz prowadzenie studiów nad różnymi zagadnieniami spółdzielczości” – takie między innymi zapisy znalazły się przed
blisko stu laty w pierwszym statucie Spółdzielczego
Instytutu Naukowego.

Początki SIN sięgają tak
naprawdę lutego 1918 roku, ale
formalne zebranie założycielskie
tej zasłużonej spółdzielczej instytucji odbyło się już w wolnej Polsce, w lipcu 1919 roku. Spółdzielczy Instytut Naukowy powstał z
inicjatywy Franciszka Stefczyka.
Był to jeden z najbardziej zasłużonych dla polskiej spółdzielczości działaczy, a pomysł utworzeni Instytutu zgłosił już w roku
1917 w krakowskim czasopiśmie
„Tygodnik Rolniczy” w artykule zatytułowanym „Spółdzielczy
Instytut Naukowy jako doniosła
potrzeba ludu i narodu polskiego”. Został też pierwszym prezesem SIN, a funkcję tę pełnił aż do
śmierci w roku 1924.
Franciszkowi
Stefczykowi
warto w tym miejscu poświęcić
co najmniej kilka zdań. Urodził
się w roku 1861. Z wykształcenia
był historykiem, ale swoją aktywność poświęcił głównie działalności społecznej i spółdzielczej.
„Przyczynił się do upowszechnienia wiejskich kas spółdzielczych i
osłabienia lichwy na wsi galicyjskiej.” W czasie obrony Lwowa w
listopadzie 1918 roku był jednym
z przywódców polskiego Komitetu Bezpieczeństwa i Ochrony
Dobra Publicznego. Był autorem
wielu publikacji na temat spółdzielczości.
Po śmierci Franciszka Stefczyka, aż do roku 1934, prezesem
SIN był profesor Stefan Surzycki,
a po nim wybitny działacz ludowy
i spółdzielczy Stanisław Thugutt.
To po roku 1934 nastąpił dynamiczny rozwój Spółdzielczego
Instytutu Naukowego (jego siedziba w 1928 roku przeniesiona
została z Krakowa do Warszawy).
SIN zajmował się między
innymi działalnością wydawniczą. Stworzył serię „Biblioteka

Spółdzielcza”, wydawał też kwartalnik „Biuletyny Spółdzielczego
Instytutu Naukowego”, a od roku
1935 „Biuletyn Prasowy”, zawierający informacje o działalności
ruchu spółdzielczego w Polsce,
ale też na świecie.
Dynamicznie rozwijającą się
działalność Instytutu przerwana została przez wybuch wojny,
a wiele osób z nim związanych
zginęło w czasie okupacji. Zaraz
po wojnie, w 1946 roku, podjęto
próbę reaktywowania Instytutu.
W tamtym czasie, naznaczonym
stalinowskim terrorem, został jednak zlikwidowany w roku 1950.
Kontynuację SIN stanowić miał
Spółdzielczy Instytut Badawczy,
powołany w roku 1957, w ramach
tak zwanej „październikowej
odwilży”. Miał on już jednak
zupełnie inny charakter. Dzisiaj
jego spadkobiercą jest Spółdzielczy Instytut Badawczy, działający obecnie jako jeden z zespołów
Krajowej Rady Spółdzielczej.
Dawna nazwę SIN nosi dzisiaj
natomiast instytucja powołana
w roku 2010 przez Spółdzielcze
Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowe, stawiająca sobie za cel
prowadzenie badań nad spółdzielczością, będąca m.in. wydawcą
dwóch czasopism „Pieniądze i
Więź” oraz „Prawo i Więź”.
Oprac. J. Kresa
Źródło: dr Adam Piechowski,
„100 lat Spółdzielczego Instytutu
Naukowego”, Tęcza Polska 2/2018
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sport

koszykówka

JUŻ PRAWIE DWA LATA
DZIAŁALNOŚCI SAK
W
czerwcu 2018 roku miną dwa lata od rozpoczęcia
przy Spółdzielczym Domu Kultury działalności
Spółdzielczej Akademii Koszykówki.
To już prawie dwa lata
dzieci w wieku od 6 do 10 lat
trenują dwa razy w tygodniu
w małej sali Szkoły Podstawej
nr 5.
Obecnie do SAK zgłoszonych jest 20 małych sportowców - zarówno chłopców jak i
dziewczynek - którzy nazywani są grupą… „koszykarskich
perełek”. Trenerem Spółdzielczej Akademii Koszykówki
od początku działalności jest
Maciej Woźniak, który na co
dzień szkoli adeptów koszykówki w klubie B-Ball Dzierżoniów.
W SAK dzieci uczestniczą w rozgrywkach „BiuroPro
Liga Koszykówki”, w któ-

rej raz na miesiąc walczą z
drużynami z Lutomi, Pilawy
Górnej, Kobierzyc, Świdnicy i
Bielawy. Wyjeżdżają także na
turnieje organizowane przez
zaprzyjaźnione kluby z B-Ball
Dzierżoniów.
Od czerwca Akademia planuje prowadzić zajęcia na osiedlowym Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 1 na osiedlu
Różanym.
Zapisy trwają cały rok.
Wszelkie informacje u trenera
pod numerem tel. 530 768 575.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich chętnych do Spółdzielczej Akademii Koszykówki.
mw

piłka nożna

NABÓR DO AKADEMII
MAŁEGO PIŁKARZA

D

ziałający już od 13 lat przy SDK Spółdzielczy Klub
Małego Piłkarza zaprasza na zajęcia dzieci z roczników 2011, 2012, 2013 i 2014.

SKMP zaprasza najmłodszych na treningi do Akademii
Małego Piłkarza, w której odbywają się one pod profesjonalnym
okiem Alberta Połubińskiego.

14

Zajęcia naszych najmłodszych futbolistów odbywają
się we wtorki i czwartki w
małej sali Szkoły Podstawowej nr 5, w godzinach

16.00 - 17.00 roczniki
2011 i 2012 oraz w godzinach 17.00 - 18.00 roczniki 2013
i 2014. Więcej informacji uzyskać można w Spółdzielczym
Domu Kultury na Os. Jasnym
20 lub telefonicznie, dzwoniąc
na numer 609 449 505.
Być może i ty zostaniesz
nowym Robertem Lewandowskim? Spróbuj, zapraszamy!
kj
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SPORT

gala sportu

SPÓŁDZIELCY W GRONIE
WYRÓŻNIONYCH
P
od koniec lutego na scenie Dzierżoniowskiego
Ośrodka Kultury odbyła się III Dzierżoniowska
Gala Sportu.

Wręczono wyróżnienia w
dziewięciu kategoriach. Wśród
nagrodzonych nie zabrakło
spółdzielców. Oto lista laureatów:
Najlepszy
Sportowiec
Dzierżoniowa 2017 – Paweł
Juraszek (pływanie). Trener
Sportowy Dzierżoniowa 2017
– Andrzej Wojtal (pływanie).
Talent sportowy 2017 – Wik-

toria Kuprowska (piłka nożna)
i Oskar Jędrysiak (boks).
Osiągnięcie Sportowe 2017 –
Paweł Juraszek (pływanie) i
MZKS Lechia Dzierżoniów.
Inicjatywa Sportowa 2017 –
Daniel Kolinko (utworzenie
w Szkole Podstawowej nr 1
klas sportowych). Ambasador Sportu Dzierżoniowskiego
2017 – Jarosław Jach (piłka

nożna). Sponsor Roku 2017 –
„I COMP” Łukasz Juszczyk,
Jarosław Padula i Atom Deweloper Sp z o. o. - Władysław
Piszczałka, Halina Łoś. Osobowość Sportowa 2017- Sylwia
Ganowicz-Kotus (piłka nożna).
Wręczono także puchary
za „Całokształt działalności

W SP 1 – INICJATYWA SPORTOWA
ROKU 2017
U

na rzecz kultury fizycznej i
sportu”. Otrzymali je: Konrad
Schneider, Mateusz Cegiełka,
Leszek Bajda, Wiesław Piskarski, Bolesław Charendarz,
Janusz Moskalski i Mieczysław Winiarski.
kaj
foto: UM Dzierżoniowa

klasy sportowe

roczyste przekazanie okolicznościowego pucharu
i nagrody finansowej w wysokości 2 tysięcy złotych uczniom i dyrekcji Szkoly Podstawowej nr 1 w
Dzierżoniowie odbyło się 16 marca w hali sportowej
wyróżnionej szkoły przy ul. Sikorskiego.

W trakcie uroczystego spotkania Daniel Kolinko, uhonorowany imiennie w trakcie III
Dzierżoniowskiej Gali Sportu
wspomnianą nagrodą za „Inicjatywę sportową roku 2017”,
przekazał puchar oraz czek na
2 tysiące złotych na ręce pani
dyrektor Elwiry Chamczyńskiej,
której szkoła realizuje całe przedsięwzięcie. Nad realizacją projektu utworzenia klas sportowych
o profilu piłki nożnej i piłki ręcznej w SP 1 pracowała grupa osób.
We wrześniu 2017 roku klasy
rozpoczęły sportową edukcję.
- Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor
Elwirze Chamczyńskiej za czas i
energię, które pozwoliły w ubiegłym roku stworzyć w Szkole
Podstawowej nr 1 klasy sportowe
– powiedział pomysłodawca
przedsięwzięcia Daniel Kolinko.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
ta inicjatywa weszła w życie i że
została w naszym mieście zauwa-
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żona. I chociaż nagroda została
przyznana imiennie akurat mnie,
to chciałbym bardzo serdecznie
podziękować wszystkim osobom,
które jako zespół pracowały w
tej sprawie na rzecz naszych
dzieci. Bardzo dziękuję prezesowi MZKS Lechia Dzierżoniów
Pawłowi Sibikowi, pani prezes
UKS Lechia – Sylwii Ganowicz-Kotus, Przemkowi Pancerowi z
Żagwi Dzierżoniów i jeszcze raz
bardzo serdecznie pani dyrektor
Elwirze Chamczyńskiej. Bez ich
zaangażowania to wszystko nie
doszłoby do skutku.
Z realizacji przedsięwzięcia,
jakim było stworzenie klas sportowych, zadowolony jest prezes
Lechii, były reprezentant Polski
i uczestnik Mundialu w Korei/
Japonii w 2002 roku, Paweł Sibik:
- Pracując z klasami sportowymi w SP 1 chcielibyśmy
doprowadzić do tego, żeby
dzieci, które przejdą tu cały
proces szkolenia, reprezento-

wały później nasze kluby sportowe oraz nasze miasto.
Zadowolenia nie kryją też
przedstawiciele środowiska dzierżoniowskiego
szczypiorniaka.
Przemysław Pancer z dzierżoniowskiej Żagwi powiedział:
- Bardzo się cieszę, że ten
projekt powstał i że udało się go
zrealizować. Powstał dzięki temu
taki prawdziwy ośrodek szkolenia piłkarzy nożnych i ręcznych.
Mamy tu stworzone perfekcyjne
warunki zarówno do treningów,
jak i do nauki.
Zadowoleni są też sami
uczniowie. Jak zapewnia jeden
z nich, Bartek Urban, poziom
nauczania w szkole jest bardzo
wysoki, a do tego 10 lekcji
wychowania fizycznego w tygodniu oraz treningi pozwalają na
szybki rozwój sportowy i integrację uczniów ze środowiska
piłki nożnej i piłki ręcznej, czego

wcześniej nigdzie nie było.
Szkoła ma ambitne plany związane z rozwojem klas sportowych także na następny rok
szkolny. Wygląda więc na to,
że całe przedsięwzięcie nabierać będzie coraz większego
rozmachu.
- Również na kolejny rok
szkolny chciałabym bardzo
gorąco zachęcić do zapisywania dzieci do naszych klas sportowych – mówi Elwira Chamczyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. – Będą to klasy,
w których chłopcy będą mogli
uprawiać piłkę nożną lub piłkę
ręczną, a dziewczynki gimnastykę artystyczną, gimnastykę
sportową, a myślimy także o pływaniu synchronicznym. Jeszcze
przyjmujemy zgłoszenia chętnych. Serdecznie zapraszamy
dzieci i rodziców.
jak
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szachy

WOSZCZYŃSKI OBRONIŁ
TYTUŁ POWIATOWEGO
MISTRZA BLITZA
P
o pierwszym kole szachowych pojedynków Sławomir Woszczyński miał na koncie 6 punktów i o pół
punktu wyprzedzał w tabeli Mariusza Jandułę.

W serii partii rewanżowych
zwyciężył 5 razy i dzięki temu
obronił zdobyty przed rokiem
tytuł mistrza Powiatu Dzierżoniowskiego w Szachach. W finałowym zestawieniu o jeden punkt
mniej zdobył Sławomir Masło,

szachowego blitza. Po raz pierwszy
najlepszy był w roku 2013.
Na uwagę zasługuje udział w
turnieju 12-letniego Radosława
Zawady, któremu tylko brak
doświadczenia nie pozwolił na
razie na podjęcie walki o czołowe
miejsca.
Organizatorami turnieju, rozegranego 21 marca w Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie,
były SDK i Towarzystwo Szachowe „Dwie Wieże”.
Lista medalistów z wcześniejszych turniejów:
2005 rok: I - Leszek Tymcio,
II - Romuald Dudek, III - Tadeusz
Szczepański, 2006 rok: I – Jarosław Niewiadomski, II – Leszek
Tymcio, III – Dariusz Imbór, 2007
rok: I – Romuald Dudek, II – Paweł
Gulik, III – Mariusz Janduła, 2008
rok: I - Paweł Gulik, II – Mariusz

który wywalczył drugie miejsce
(najlepsze w historii swoich gier
w Mistrzostwach), a na trzecim
miejscu zameldował się Mariusz
Janduła (mistrz z roku 2014). Dla
Sławomira Woszczyńskiego jest to
trzeci tytuł powiatowego mistrza
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Janduła, III – Jarosław Dąbrowski, 2009 rok: I – Paweł Gulik,
II – Mariusz Janduła, III – Michał
Gulik, 2010 rok: I – Jarosław
Kresa, II – Sławomir Woszczyński,
III – Sławomir Masło, 2011 rok: I
– Paweł Gulik, II – Damian Masalski, III – Jarosław Dąbrowski, 2012
rok: I - Paweł Gulik, II - Michał
Gulik, III – Damian Masalski, 2013
rok: I – Sławomir Woszczyński,
II – Romuald Dudek, III – Mariusz
Janduła, 2014 rok: I – Mariusz Janduła, II – Jarosław Dąbrowski, III –
Sławomir Woszczyński, 2015 rok:
I - Damian Masalski, II - Mariusz
Janduła, III - Jarosław Kresa, 2016
rok: I - Radosław Szandurski, II Mariusz Janduła, III - Paweł Gulik,
2017 rok: I – Sławomir Woszczyński, II – Mariusz Janduła, III
– Dariusz Imbór.
jak

