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24 stycznia w Urzędzie Miasta Piławy Górnej na zor-
ganizowane przez burmistrz Zuzannę Bielawską 

i wiceburmistrz Izabelę Woronowicz spotkanie zapro-
szono Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, prezesa Daniela 
Kolinko i zastępcę prezesa Wojciecha Skupienia.

Naszą gazetę można bezpłatnie odebrać w siedzibie Spółdziel-
ni 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. Błę-
kitnym, w markecie Biedronka na os. Różanym oraz w sklepie 
Stokrotka na os. Jasnym. 

TU DOSTANIESZ 
„TWOJĄ SPÓŁDZIELNIĘ”

NASZE SPRAWY
KONCEPCJE MIESZKANIOWE
DLA PIŁAWY GÓRNEJ

Władze Piławy Górnej 
dostrzegają potrzebę budowy 
nowych spółdzielczych budyn-
ków wielorodzinnych, co wpły-

nie na rozwój miasta i poszerzy 
dostępną ofertę mieszkaniową. 

Teren proponowany do realiza-
cji nowego budynku wielorodzin-

nego usytuowany jest na istnieją-
cym spółdzielczym osiedlu w Piła-
wie Górnej przy ul. Staszica koło 
placu zabaw, powyżej istniejącego 
budynku przy ul. Staszica 30-36.

Burmistrz Zuzanna Bielawska 
zaproponowała, aby w analogicz-
ny sposób jak w Dzierżoniowie 
podjąć kompleksowe działania, 
które Spółdzielnia Mieszkaniowa z 
dużym powodzeniem realizuje od 
2009 r. w Dzierżoniowie. Wysoka 
jakość wykonania mieszkań, rela-
tywnie niska cena i sprawdzony 
inwestor, jakim jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, 
to klucz do sukcesu. 

Zarząd Spółdzielni Mieszka-
niowej podziękował za docenie-
nie działalności w zakresie budo-
wy nowych budynków wieloro-
dzinnych i zadeklarował, że w 
najbliższych miesiącach powsta-
nie koncepcja architektoniczna i 
funkcjonalna nowego budynku 
wielorodzinnego w proponowanej 
lokalizacji przy ulicy Staszica w 
Piławie Górnej. Na tej podstawie 
przeprowadzona zostanie akcja 
promocyjna i nabór osób zain-
teresowanych kupnem nowych 
mieszkań, o czym informować 
będziemy w Twojej Spółdzielni. 

SM

NOWE ZAWORY
TERMOSTATYCZNE

NOWY ROK PRZYNIÓSŁ 
PODWYŻKI OPŁAT

Początek 2018 roku to również nowe zadania remon-
towe w naszej spółdzielni.

Nie takiego początku roku oczekiwali zarówno miesz-
kańcy, jak i Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nowe nali-

czenia opłat to podwyżki dla mieszkańców w Dzierżo-
niowie aż w czterech pozycjach.

Po blisko 25 latach użytko-
wania przyszedł czas na wymia-
nę zaworów termostatycznych, 
w które wyposażone są wszyst-
kie grzejniki w spółdzielczych 
mieszkaniach. To bardzo duże i 
ważne zadanie i w ciągu dwóch 
lat obejmie wszystkie mieszka-
nia w zakresie kompleksowej 
wymiany zaworów i głowic ter-
mostatycznych, połączone rów-
nież ze scaloną regulacją ukła-
dów centralnego ogrzewania w 
poszczególnych budynkach. Stare 
głowice termostatyczne po pracy 
trwającej blisko ćwierć wieku, 
wyeksploatowały się w sposób 
naturalny i zgodnie z charakte-
rystyką tych urządzeń wymagają 
wymiany. Urządzenia te są bardzo 
ważne i kluczowe w racjonalnym 
gospodarowaniu energią cieplną 
w poszczególnych mieszkaniach, 
jak i budynkach i pozwalają w 

sposób usystematyzowany korzy-
stać z ciepła. Od zamontowania 
tych urządzeń blisko 25 lat temu 
zaczęła się w naszej spółdziel-
ni termomodernizacja budynków 
w zakresie szeroko rozumianych 
działań zmierzających do racjo-
nalnego korzystania z energii 
cieplnej, co miało bezpośredni 
wpływ na zmniejszanie ilości 
zużycia ciepła, jak i docelowego 
obniżenia wielkości mocy zamó-
wionej na poszczególne budynki. 

Konieczność stosowania i 
sposób korzystania z mieszka-
niowych głowic termostatycz-
nych jest niezbędna i oczywista. 
Często była nawet przedmiotem 
akcji edukacyjnych i propagują-
cych te rozwiązania prowadzo-
nych przez powszechnie znane 
osoby w mediach ogólnopol-
skich. W kolejnych numerach 
powrócimy do tych zagadnień. 

Dotyczy to wyższych opłat za 
pobór wody i odprowadzanie ście-
ków, podwyżki opłat za odbiór 
odpadów komunalnych (śmie-
ci),  podwyżki podatków lokal-
nych wprowadzonych zarówno w 
Dzierżoniowie i Piławie Górnej 
oraz podwyżki opłaty za gniazdko 
RTV dla osób korzystających z 

pakietu stalowego Vectry. Wszyst-
kie te pozycje, które mają bezpo-
średni wpływ na wysokość opłat 
za mieszkania, są podwyżkami 
niezależnymi od spółdzielni, a 
zgodnie z obowiązującym pra-
wem Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie nie ma na te 
podwyżki żadnego wpływu.  
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Blisko sto osób jest na 
listach osób oczekujących na 
nowe spółdzielcze mieszkania 
w następnych nowych budyn-
kach wielorodzinnych. Prze-
kładając to na liczbę mieszkań 
i oczekiwanych budynków, to 
jest 100 potrzebnych nowych 
mieszkań czyli śmiało spół-
dzielnia mogłaby rozpocząć 
budowę dwóch następnych 
budynków wielorodzinnych 
w Dzierżoniowie o podobnej 
wielkości do aktualnie budo-
wanego na osiedlu Różanym. 

Takiej długiej kolejki i 
oczekujących osób od 2009 
roku, kiedy spółdzielnia wzno-
wiła budowanie kolejnych 
budynków jeszcze nie było. 

Trzeba się z tego cieszyć. 
Powstają nowe budynki, wresz-
cie powoli zaczęło przybywać 
nowych mieszkańców Dzier-

żoniowa, więc miasto rozwi-
ja się, a spółdzielnia realizuje 
podstawową robotę i zadania 
spółdzielni mieszkaniowych, 
czyli budowę nowych miesz-
kań w budynkach wielorodzin-
nych, zaspokajając potrzeby 
mieszkaniowe.

O dalszych planach doty-
czących inwestycji mieszkanio-
wych będziemy szerzej infor-
mować w następnych nume-
rach Twojej Spółdzielni. Obec-
nie kończymy już powoli nowy 
budynek na osiedlu Różanym, 
który będzie nosił numer 46.

W styczniu budowlań-
cy nie próżnowali. Układane 
były płytki na klatkach scho-
dowych, zakończono wyko-
nywanie wszystkich posadzek 
w mieszkaniach i piwnicach 
budynku. Rozpoczął się rów-
nież montaż osprzętu elek-

trycznego. Koniec budowy 
coraz bliżej i to grubo przed 
terminem. Nowi mieszkańcy 

cieszą się i nie mogą doczekać 
się przekazania mieszkań. 

Budowlaniec 

NASZE SPRAWY

Zaczął się nowy rok i wszyscy mają nadzieję, że będzie 
to dobry rok dla nowych spółdzielczych inwestycji 

mieszkaniowych.

ZAPRASZAMY
Oferujemy między innymi:

pożyczki gotówkowe, 
kredyty konsolidacyjne,
kredyty hipoteczne,
kredyty dla firm.

Dzierżoniów 
ul. Wrocławska 22 
(od ul. Piłsudskiego) 

74 832 31 26

NOWY BUDYNEK
W NOWYM ROKU



4 nr 1 (157)  |  styczeń 2018

Józefa i Kazimierz Adamscy cenią sobie spokojne 
życie w bloku nr 4 na os. Jasnym. Pomimo trudnych 

doświadczeń życiowych, pozostają pogodni i wzajem-
nie się wspierają.

OS. JASNE

KAŻDY DZIEŃ
JEST WAŻNY

Pani Józefa w bloku nr 
4 wraz z pierwszym mężem 
i dwoma synami zamieszkała 
latem 1972 roku. Na mieszka-
nie czekała dwa lata, pracowała 
wówczas w Silesianie, otrzy-
mała z zakładu bezzwrotną 
pożyczkę. 

Do Dzierżoniowa przyje-
chała wraz z rodziną z Rze-
szowskiego, zamieszkali przy 
ul. Kopernika. Całe swoje życie 
zawodowe – 35 lat, poświęciła 
Silesianie. Pracowała na tkalni, 
zaczynała jako piętnastolatka, 
najpierw na krosnach, a później 
jako tkacz – pomoc. Praca była 
ciężka, zmianowa. W wyniku 
redukcji zatrudnienia odeszła 
na emeryturę w 1994 roku.

Pan Kazimierz pochodzi 
z Sieradza. Do Dzierżonio-
wa przyjechał do siostry, jako 
osiemnastolatek, w 1956 roku. 

Przez dwa lata pracował w 
Delanie, następnie poszedł do 
wojska. Kolejne trzydzieści lat 
przepracował w dzierżoniow-
skiej spółce Wodociągi i Kana-
lizacja.

- Byłem zatrudniony jako 
spawacz. Niestety, spawal-
nictwo nie jest obojętne dla 
zdrowia – wdychanie oparów, 
podrażnienia oczu. Obecnie 
spawanie ręczne jest wycofa-
ne, kiedyś zakładało się jedynie 
maskę i okula-
ry. Dodatko-
wo ta branża 
jest trudna, w 
wodociągach 
s z c z e l n o ś ć 
była kluczo-
wa, woda 
„ w s z y s t k o 
pokazała”. 
Pracowało 

się także w terenie, 
w wykopach – wspo-
mina pan Kazimierz.

Państwo Adam-
scy są w drugim 
małżeństwie. Sporo 
w życiu przeszli 
– mąż pani Józefy 
zmarł nagle w wieku 
zaledwie 50 lat, żona 
pana Kazimierza 
odeszła w wieku 47 
lat po ciężkiej choro-
bie. Znali się jeszcze 
z młodzieńczych lat, 

kiedy byli sąsiadami na ul. 
Kopernika. Znaleźli w sobie 
oparcie, pobrali się i są razem 

już od dwudziestu dwóch lat. 
Pani Józefa ma dwóch synów 
i cztery wnuczki, pan Kazi-
mierz syna i córkę oraz pię-
cioro wnucząt i dwóch pra-
wnuków. 

- Dobrze, że mamy siebie. 
Samotność, zwłaszcza w star-
szych latach jest trudna, smut-
na. Jest z kim porozmawiać, 
czasem się pokłócić – śmieją 
się państwo Adamscy.

Moi rozmówcy wspomina-
ją, że w latach 50. w miej-

scu obecnego os. Jasnego 
rosła jeszcze pszenica. A wraz 
z budową kolejnych bloków 
osiedle zmieniało się – powsta-
wały chodniki, uliczki, sklepy. 

- Jestem zadowolona 
zarówno z mieszkania, jak i z 
lokalizacji. Sąsiedztwo mamy 
dobre, większość to tak jak ja, 
pierwsi lokatorowie – mówi 
pani Józefa. - Pamiętam jedy-
nie problemy z wodą, ale taka 
sytuacja była w całym mieście. 
Trzeba było schodzić po nią 
do piwnicy. Kiedy przeprowa-
dziliśmy się tutaj z mieszkania 
komunalnego przy ul. Koper-
nika, syn strasznie cieszył się z 
kąpieli w wannie, zawsze było 
mnóstwo radości. Tam nie 
mieliśmy takich warunków, to 
było jak skok cywilizacyjny. 
Łazienka w mieszkaniu, ogrze-
wanie – nie trzeba było palić 
w piecu. 

W wolnym czasie wspólnie 
z mężem chodzą na spacery 
drogą w kierunku Uciechowa, 
uczestniczą w zabawach – 
potańcówkach organizowanych 
w spółdzielni, oglądają telewi-
zję – pani Józefa ceni sobie 
seriale, pan Kazik raczej stawia 
na politykę, a także odwiedzają 
dzieci i wnuki. Życzą sobie, 
żeby im tylko zdrowie dopi-
sywało.

- W naszym wieku każdy 
dzień jest ważny, nie wiadomo, 
ile jeszcze czasu zostało, trzeba 
to cenić – zamyśla się pani 
Józefa. 
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 OSIEDLE BŁĘKITNE 
6 stycznia o godz. 16.02 

policjanci zatrzymali 23-let-
niego Dawida P., mieszkańca 
Dzierżoniowa, który w obecno-
ści interweniujących policjan-
tów kierował groźbę pozbawie-
nia życia w stosunku do 69-let-
niej Teresy P., także mieszkanki 
Dzierżoniowa, przy czym groź-
ba ta wzbudziła w zagrożonej 

uzasadnioną obawę, że zostanie 
spełniona. Sprawca osadzony 
w PDOZ KPP Dzierżoniów. 
Postępowanie prowadzi KPP 
Dzierżoniów.

 OSIEDLE RÓŻANE 
9 stycznia o godz. 00.53 

funkcjonariusze zatrzyma-
li 33-letniego Sylwestra G., 
mieszkańca Dzierżoniowa, 

który będąc w stanie nietrzeź-
wości (I-0,41 mg/l, II-0,36 mg/l) 
kierował motorowerem marki 
ZIPP. Po wykonaniu czynno-
ści mężczyzna został zwolnio-
ny. Pojazd przekazano osobie 
wskazanej przez właściciela. 

 OSIEDLE KOLOROWE  
10 stycznia o godz. 00.00 

nieznana osoba posługująca 

się na portalu „sprzedajemy.
pl” danymi Andrzej Bagiń-
ski, zamieszkały w Krakowie 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej wyłudziła pienią-
dze w kwocie 2500 zł za zakup 
telefonu komórkowego marki 
Samsung Galaxy Note 8 na 
szkodę 42-letniego Piotra G., 
mieszkańca Dzierżoniowa.

Pod koniec 2017 r. na 
terenie dzierżoniowskich 
osiedli zdarzały się kradzieże 
kołpaków samochodowych. 
Praca operacyjna dzierżo-

niowskich kryminalnych 
przyniosła pożądany efekt. 
Ustalili amatora cudzej wła-
sności, który ukradł akceso-
ria samochodowe na kwotę 
nie mniejszą niż 1000 zło-
tych. Okazał się nim szesna-

stoletni mieszkaniec naszego 
powiatu. Funkcjonariusze 
odzyskali znaczną część utra-
conych kołpaków, wśród któ-
rych niektóre są oryginalne. 
Obecnie nie ustalono jeszcze 
wszystkich pokrzywdzonych. 

W przypadku, gdyby ktoś 
rozpoznał mienie należące 
na niego policja prosi o kon-
takt z naczelnikiem Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego 
pod numerem: 74832 22 40, 
ewentualnie z numerem alar-
mowym 997.

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

Terminy przyjęć policjantów w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w lutym:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

7.02.2018 środa 13.00 – 14.00 mł. asp. Adam Gulka dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego
i Kolorowego

15.02.2018 czwartek 13.00 – 14.00 st. asp. Paweł Szober os. Jasnego i os. Błękitnego

26.02.2018 poniedziałek 13.00 – 14.00 asp. sztab. Marcin Armatys dzielnicowy os. Różanego

DYŻURY DZIELNICOWYCH

ZŁODZIEJ KOŁPAKÓW
Z DZIERŻONIOWSKICH OSIEDLI ZŁAPANY

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 publi-
kowanych reklam, ogłoszeń i listów. 
Materiałów, które nie zostały zamówione 
nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do zmian w nadesłanych tekstach.

NASZE SPRAWY

INTERWENCJE POLICJI

Dzierżoniowscy kryminalni ustalili sprawcę kradzieży kołpaków, który grasował 
pod koniec 2017 roku na osiedlach w Dzierżoniowie. Okazał się nim szesnasto-

letni mieszkaniec naszego powiatu. Policjanci odzyskali znaczną część skradzio-
nego mienia.
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„Twoją Spółdzielnię”
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl

Cztery pomysły wpłynęły już do tegorocznego Dzier-
żoniowskiego Budżetu Obywatelskiego - Skwer Zie-

lona Integracja, oczyszczanie powietrza w przedszkolach 
i żłobku, Park na Skałkach oraz modernizacja parkingu 
na os. Różanym.

NASZE SPRAWY

PARKING, MAŁPI GAJ
I PARK NA „SKAŁKACH”

Pomysł „Skwer Zielona 
Integracja” zakłada odtworze-
nie miejsca wypoczynku z lat 
ubiegłych w parku przy Alei 
Bajkowych Gwiazd w utwo-
rzonym w latach 80. tzw. mał-
pim gaju. Wniosek złożony 
przez radnego Ireneusza Żyga-
dło przewiduje budowę fontan-
ny z infrastrukturą, odtworze-
nie nawierzchni, montaż stoli-
ków z miejscem do siedzenia 
wraz z ażurowymi ściankami i 
zadaszeniem, a także 10 ławek, 
oświetlenia i urządzeń fitness 
do ćwiczeń na świeżym powie-
trzu oraz zielone nasadzenia.

Drugim z pomysłów zgło-
szonych do tegorocznego 
dzierżoniowskiego budżetu 
obywatelskiego jest zwiększe-

nie bezpieczeństwa najmłod-
szych mieszkańców miasta pod 
kątem zagrożeń związanych 
ze smogiem, alergiami i uczu-
leniami, poprzez instalację w 
przedszkolach i żłobku urzą-
dzeń oczyszczających powie-
trze. Alergia stała się choro-
bą cywilizacyjną, codziennie 
zmaga się bardzo wiele dzie-
ci. Powietrze wolne od kurzu, 
roztoczy, ale też smogu ma 
ogromne znaczenie szczegól-
nie w okresach jesienno-zimo-
wych, kiedy dzieci zdecydowa-
ną większość czasu spędzają 
właśnie w pomieszczeniach. Z 

kolei wiosna i lato to czas, w 
którym alergicy walczą z pył-
kami roślin i wtedy sale wolne 
od alergenów mogą przynieść 

ulgę. Złożony do Dzierżoniow-
skiego Budżetu Obywatelskie-
go projekt obejmuje przed-
szkola publiczne, niepubliczne 
i żłobek. Jego ewentualna reali-
zacja, a to zależy od wyników 
głosowania, byłaby korzystna 
dla wszystkich dzieci. Dostęp-
nych na rynku urządzeń jest 
sporo. Są nawet oczyszczacze 
z filtrami wspomaganymi przez 
lampy UV nazywane filtrami 
fotokatalitycznymi, które emi-
tują fale zabójcze dla mikro-
organizmów, takich jak bakte-
rie, wirusy, toksyny i zarodniki 
pleśni. Dzięki temu w ciągu 
dnia można oczyszczać powie-
trze, a po zamknięciu placówek 
za pomocą lamp UV likwido-
wać bakterie, wirusy, toksyny i 
zarodniki pleśni. Bardzo ważne 
jest, wybrane urządzenia aby 
posiadały odpowiednie atesty, 
co również znalazło się w zło-
żonym projekcie.

Park na „Skałkach” – trzeci 
wniosek do DBO, ma na celu 
zachowanie dotychczasowe-
go klimatu „skałek” z dodaną 
ciekawą aranżacją przestrzeni: 
wykonanie ścieżek pieszych 
(nie chodników) montaż sty-

lowych latarni i ławek aranża-
cja zieleni oraz utworzenie w 
niecce małego toru dla osób 
jeżdżących na rolkach.

Modernizacja parkingu na 
os. Różanym to czwarta pro-
pozycja mieszkańców złożona 
w ramach Dzierżoniowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Zło-
żyła go pani Anna. Jej propozy-
cja dotyczy zmodernizowania i 
rozbudowania istniejącego par-
kingu w rejonie ul. Sikorskie-
go. Na osiedlach brakuje miejsc 
postojowych, a  szczególnie w 
rejonie dużych placów zabaw. W 
okolicy wskazanego terenu jest 
też szkoła i przychodnia zdrowia 
– uzasadnia autorka projektu.

Jeśli wniosek przejdzie 
ocenę formalną, będzie można 
na niego głosować w maju. 
Natomiast pomysły do DBO 
można składać w biurze obsłu-
gi klienta dzierżoniowskiego 
urzędu jeszcze do 16 lutego.

Do dyspozycji mieszkań-
ców jest aż 1 mln zł (w tym 
100 tys. zł dla młodzieży). 
Wystarczy wypełnić formularz 
i zebrać 30 podpisów miesz-
kańców popierających zgłasza-
ny pomysł.

OGŁOSZENIE 
DROBNE

Kupię mieszkanie trzypokojowe o powierzchni minimum 
61 m2 lub zamienię na moje mieszkanie o powierzchni 51 m2. 
Telefon kontaktowy: 603815285. 
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18 stycznia około godziny 16.50 na os. Jasnym w 
okolicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżonio-

wie doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, przechodzą-
cej przez ulicę z 10-letnią wnuczką.

Sprawcą zdarzenia był kie-
rujący oplem 70-letni mężczy-
zna. Poszkodowaną kobietę 
zespół ratownictwa medycz-

nego przewiózł do szpitala. 
Dziewczynka na szczęście nie 
ucierpiała. Kobieta odniosła 
obrażenia kwalifikujące zda-

rzenie jako wypadek drogowy. 
Policjanci na miejscu wykona-
li czynności procesowe, postę-
powanie wyjaśniające okolicz-

ności wypadku prowadzi KPP 
Dzierżoniów. 

Krzysztof Brzeźniak

NASZE SPRAWY

POTRĄCENIE
PRZY SPÓŁDZIELNI

•  R E K L A M A  •
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Do udziału w zajęciach, 
które w tym roku były odpłatne, 
zgłosił się komplet 20 dzieci. W 
ramach zajęć uczestnicy obej-
rzeli film „Fernando” w świd-
nickim Cinema3D, brali udział 
w konkursach i zabawach 
rekreacyjnych i sportowych, 
rysowali, śpiewali, a nawet 

uczyli się przygotowywania 
prostych potraw. Nie zabrakło 
też bardzo popularnej gry w 
rybę, wyścigu kapslowego, a 
także zmagań przy tenisowym 
stole. Na uczestniczące w zaję-
ciach feryjnych dzieci czekały 
drobne nagrody i słodycze.

kj, fot. kj, apk

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia „Ferie 
2018”, zorganizowane wspólnie przez Spółdzielcze 

Towarzystwo Kulturalno-Sportowe i Spółdzielczy Dom 
Kultury w dniach 15-26 stycznia.

W SPÓŁDZIELNI„FERIE 2018”
JUŻ ZA NAMI
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W SPÓŁDZIELNI

Członkowie Rady Nadzor-
czej Dzierżoniowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przyj-
mują interesantów w każdą 
ostatnią środę miesiąca.

Dyżury pełnione są w sie-
dzibie spółdzielni na os. Jasnym 
20, pokój nr 11a, w godz. od 

17.00 do 18.00. Spółdzielcy z 
Piławy Górnej mogą umówić 
się na spotkanie z członkiem 
Rady Nadzorczej z Piławy Gór-
nej po wcześniejszym telefo-
nicznym kontakcie, pod nr tel. 
74 8314473.

Zatwierdzono również plany 
pracy komisji Rewizyjnej, 
komisji Inwestycyjno-Remon-
towej i komisji Kulturalno-
-Oświatowo-Sportowej. 

Omówione zostały zagad-
nienia i grupy tematyczne 
spraw, którymi Rada Nadzorcza 
i komisje rady będą się sukce-
sywnie w ciągu roku zajmować.  

W dalszej części posiedze-
nia rada omówiła i przeanalizo-
wała bieżącą sytuację związaną 
z realizacją budowy nowego 
budynku wielorodzinnego, jak 
również planów do następnych 
założeń inwestycyjnych budo-
wy nowych budynków wielo-
rodzinnych w Dzierżoniowie i 
wstępnej koncepcji budowy w 
Piławie Górnej. 

Ustalono termin spotka-
nia na 29 stycznia z członkami 
spółdzielni w sprawie planowa-
nej budowy następnego nowego 
budynku na os. Różanym usytu-
owanego pomiędzy budynkami 
nr 1 i 6 przy ul. Sikorskiego 
oraz możliwość zwiększenia 
liczby miejsc parkingowych na 
os. Różanym. 

W dalszej części posiedze-
nia rada omówiła przebieg ferii 
zimowych realizowanych przez 
Spółdzielczy Dom Kultury i 
Stowarzyszenie Spółdzielcze 
Towarzystwo Kulturalno-Spor-
towe. Posiedzenie Rady zakoń-
czyło się omówieniem spraw 
bieżących i zapytań do zarządu 
od członków Rady Nadzorczej. 

DYŻURY CZŁONKÓW 
RADY NADZORCZEJ

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Nadzorczej 
odbyło się 24 stycznia. Podczas posiedzenia przy-

jęto plan pracy na cały 2018 rok.

STYCZNIOWE
POSIEDZENIE
RADY NADZORCZEJ
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Miejsce to wskazali sami 
mieszkańcy wnioskujący 
o wykonanie doświetlenia. 
Oprócz dodatkowych punktów 

świetlnych (LED) wykona-
no również grubowarstwowe 

oznakowanie poziome. Przej-
ście ma dodatkowy sygnali-
zator świetlny dla kierowców, 
ostrzegający, że kierujący 

autem zbliża się do przejścia 
- są one niezwykle przydatne 

przy padającym deszczu, śnie-
gu i we mgle.

W ramach inwestycji 
doświetlono także trzy przejścia 
na ul. Świdnickiej, za łączną 
kwotę 70 tysięcy 698 złotych. 
Miasto pozyskało na ten cel 
ponad 37 tys. zł dofinansowa-
nia z ogólnopolskiego programu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Złożony 
przez miasto wniosek znalazł 
się na ósmym miejscu, wśród 
31 z całej Polski wybranych do 
dofinansowania i pierwszym w 
województwie dolnośląskim.  
Dofinansowanie udzielane jest w 

ramach „Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych 
zachowań Razem Bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na lata 
2016 i 2017” (2017 r.). 

W Dzierżoniowie doświe-
tlenia wykonywane są także na 
remontowanych i przebudowy-
wanych drogach w ramach pro-
wadzonych inwestycji, np. na 
ul. Piłsudskiego, Piastowskiej, 
Daszyńskiego czy Brzegowej. 
Wcześniej doświetlono także 
dwa przejścia na ul. Świdnickiej 
(na wysokości ul. Grota Rowec-
kiego) i Piastowskiej (koło 
przejścia podziemnego).

Kolejne przejścia dla pieszych zostały doświetlone w 
Dzierżoniowie dzięki środkom zewnętrznym, w tym 

pasy przy parku Kusocińskiego, w kierunku przejścia 
prowadzącego z os. Tęczowego do kościoła pw. Chry-
stusa Króla.

DOŚWIETLONO PRZEJŚCIA 
DLA PIESZYCH

NASZE SPRAWY

1 lutego na godzinę 
16.00 do Miejsko-Powiatowej 
Biblioteki Publicznej im. K. 
Kamila Baczyńskiego w Dzier-
żoniowie, Rynek 2 - na wykład 
Janiny Weretki-Piechowiak pt. 
„Ostry dyżur w literaturze i 
filmie. Medycyna jako bohater 
kultury”.

3  lutego - koncert Teresy 
Werner w kinoteatrze Zbyszek.

6 lutego na godzinę 16.00 
do Miejsko-Powiatowej Biblio-
teki Publicznej im. K. Kamila 
Baczyńskiego w Dzierżoniowie, 
Rynek 2 na medialną podróż po 
Kubie. Maria Tyws wprowadzi 
słuchaczy w „Karaibskie klimaty 
w rewolucyjnej Kubie”.

8  lutego roku na godzi-
nę 16.00 do Dzierżoniow-
skiego Ośrodka Kultury - sala 
konferencyjna II piętro, przy 

ulicy Świdnickiej 23 w Dzier-
żoniowie na wykład „Ostatni 
car i jego Rosja”, o czym opo-
wie historyk Romuald Wojcie-
chowski. 

13 i 27 lutego na godzi-
nę 18.00 (wyjątkowo w lutym 
zamiast o 17.00) -  do Dzier-
żoniowskiego Ośrodka Kultury 
na spotkanie w ramach projektu 
„Tańczące kawiarenki”.

15 lutego  na godzinę 
16.00 do Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury - sala konfe-
rencyjna II piętro, przy ulicy 
Świdnickiej 23 w Dzierżonio-
wie, na wykład  Patrycji Mazu-
rek „Sztuka cerkiewna”.

22 lutego na godzinę 
16.00 do Dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury - sala konfe-
rencyjna II piętro, przy ulicy 
Świdnickiej 23 w Dzierżonio-

wie, na wykład Jolanty Maniec-
kiej „Uwikłany w historię oby-
watel poeta – Zbigniew Herbert 
”. Spotkanie w ramach projektu 
„Świat sztuki”.

23 lutego o godz. 17.00 
z parkingu przy ul. Świdnickiej 
38 planowany jest wyjazd do 
Wrocławia na  koncert Luna-
tycy w Narodowym Forum 
Muzyki. W programie muzy-
ka:  F. Chopina,  A. Dvoraka, 
P. Czajkowskiego.

28 lutego na godz. 16.00 
do Muzeum Miejskiego przy 

ulicy Świdnickiej 30 w Dzier-
żoniowie na wykład: „Frida 
Kahlo – malarstwo, które nosi 
w sobie przekaz”. Postać Fridy 
Kahlo  i jej twórczość przy-
bliży słuchaczom  uczeń I LO 
w Dzierżoniowie – Piotr Mar-
chewka. 

Spotkania w ramach pro-
jektu  „Ciekawi siebie i świa-
ta” uzyskały dofinansowanie z 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów. 

Na wszystkie spotkania 
wstęp wolny. Szczegóły na stro-
nie  www.tozd.dzierzoniow.pl.

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej w 
lutym zaprasza:

KUBA, CAR I HERBERT
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Osoby chętne do oglądania lokalu mogą zgłaszać się w pokoju 
nr 4 w siedzibie 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 przetargo-
wymi w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, pokój nr 4 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, od poniedziałku do piątku.

Oferty można składać do15 lutego 2018 r. do godz. 9.30 w 
sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej, pok. nr 10 w zaklejo-
nych kopertach z napisem „lokal użytkowy os. Błękitne 27”.

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, I piętro – Sala Spółdzielczego 
Domu Kultury.

W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomo-
ści, 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 12 lutego 2018 r. Za 
datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto spół-
dzielni. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na 
rzecz spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na 
najem lokalu użytkowego w terminie do 28 lutego 2018 r.  

Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana 
nastąpi na wskazane przez oferenta konto. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

Osoby chętne do oglądania lokalu mogą zgłaszać się w pokoju 
nr 4 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym 20. 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu 
wynosi 4 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 ponie-
działku do piątku.                                                    

Oferty można składać do 15 lutego 2018 r. do godz. 10.00 w 
sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej, pok. nr 10 w zaklejo-
nych kopertach z napisem „lokal użytkowy os. Tęczowe 4 ”.

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2018 r. o godz. 10.30 w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, I piętro – Sala Spółdzielczego 
Domu Kultury.

W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomo-
ści 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 12 lutego 2018 r. Za datę wnie-
sienia wadium uważa się datę wpływu na konto spółdzielni. Ofe-
rent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz spół-
dzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na najem 
lokalu użytkowego w terminie do 28 lutego 2018 r.  

Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana 
nastąpi na wskazane przez oferenta konto. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

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.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie
os. Jasne 20 ogłasza

nieograniczony przetarg  
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem 

lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 46,36 m2 
mieszczącego się na os. Tęczowym 4 w Dzierżoniowie.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

NASZE SPRAWY
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NASZE SPRAWY

Na teren toru doprowadzone 
zostaną także woda oraz energia 
elektryczna, obok stanie pawi-
lon techniczno-socjalny. Całość 
prac będzie kosztowała około 
250 tysięcy złotych. Inwestycja 
ma być zrealizowana do końca 
stycznia. Modernizacja ma nie 
tylko poprawić warunki tre-

ningowe dla zawodników, ale 
również umożliwić organizację 
ogólnopolskich zawodów. W 
maju na torze BMX w Dzierżo-
niowie planowane są mistrzo-
stwa Polski. Inwestycję prowa-
dzi Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dzierżoniowie.

APK

Bardzo szybko zyskująca na 
popularności metoda „na policjan-
ta” jest modyfikacją znanej i czę-
sto stosowanej wcześniej metody 
„na wnuczka”. Do starszej osoby 
dzwoni oszust podający się za 
członka rodziny. Informuje, iż spo-
wodował śmiertelny wypadek i aby 
wyszedł z aresztu trzeba wpłacić 
kaucję. Innymi powodami mogą 
być szybka pożyczka w związku 
w wyjątkową okazją do zarobienia 
dużych pieniędzy, choroba bliskiej 
osoby i bardzo drogie leczenie albo 
konieczność natychmiastowej spła-

ty długu. Oszust prosi starszą osobę 
o przekazanie wskazanej kwoty 
pieniędzy osobie, która się do niej 
zgłosi, bądź pozostawienie gotówki 
w umówionym miejscu. Po przeka-
zaniu pieniędzy kontakt się urywa. 
Oszukiwane osoby, będące w prze-
świadczeniu, że pomagają rodzinie 
albo policji, bardzo często dają się 
namówić do przygotowania paczki 
z kosztownościami lub gotówką i 
przekazania jej nieznanej osobie. 

W oszustwie „na policjanta” na 
numer stacjonarny starszej osoby 
dzwoni oszust podający się za człon-

ka rodziny  i informuje, iż pojawi 
się z wizytą lub prosi o pożyczkę. 
Po rozłączeniu się dzwoni kolejna 
osoba, która podaje się za policjanta 
i informuje, iż przed chwilą dzwo-
nił do niej przestępca z grupy, którą 
rozpracowuje, specjalizującej się w 
okradaniu starszych ludzi. Prosi o 
współpracę, która ma polegać na 
przekazaniu gotówki osobie, która 
zgłosi się do pokrzywdzonej, celem 
zatrzymania oszustów i przyłapaniu 
ich na gorącym uczynku. Po prze-
kazaniu oszczędności kontakt się 
urywa. Poza kradzieżą kosztowności 
i gotówki trzymanej w domach coraz 
częściej przestępcy nakłaniają starsze 
osoby do wypłat z ich rachunków 
bankowych lub zaciągnięcia kredytu:

Inne działanie oszustów polega 
na tym, że do starszej osoby, na 
numer stacjonarny, dzwoni oszust 
podający się za funkcjonariusza 
CBŚ. Informuje, iż rozpracowu-
je grupę przestępczą zajmującą się 
okradaniem kont bankowych. Celem 
ratowania oszczędności oraz zatrzy-
mania sprawców na gorącym uczyn-
ku nakazuje starszej osobie wypła-
cenie wszelkich oszczędności, bądź 
nawet zaciągniecie kredytu i prze-
kazanie gotówki wskazanej osobie 
(pozostawienie w koszu na śmieci, 
bądź przelanie na wskazane konto 

bankowe). Przestępca informuje 
dodatkowo, że w skład grupy prze-
stępczej wchodzą także pracownicy 
banku, w związku z tym zabrania 
starszej osobie rozmowy z nimi, jak 
również informowania kogokolwiek 
innego o akcji. Po przekazaniu pie-
niędzy kontakt się urywa.

Warto jednak zapamiętać kilka 
podstawowych zasad, jakie w zde-
cydowanej większości przypadków 
uchronią nas i naszych bliskich 
przed tego rodzaju przestępstwami:

- policja nigdy nie prosi obywa-
teli o przekazywanie pieniędzy ani 
kosztowności nieznanym osobom,

- policja nigdy nie prosi telefo-
nicznie o udział w działaniach ope-
racyjnych.

Jeśli ktoś telefonicznie prosi nas 
o pieniądze, udział w akcji poli-
cyjnej, bądź mamy jakiekolwiek 
wątpliwości, z kim rozmawiamy 
należy skontaktować się z najbliż-
szymi. Jeżeli nie ma takiej moż-
liwości, a podejrzewamy, że ktoś 
próbuje nas oszukać natychmiast 
trzeba skontaktować się z policją 
dzwoniąc na numer 997 lub 112 
– najlepiej z telefonu komórkowe-
go, ewentualnie stacjonarnego po 
uprzednim upewnieniu się, że ostat-
nia rozmowa została rozłączona. To 
bardzo ważne. Wszystkie osoby, do 
których wykonywane są tego typu 
telefony, powinny zachować szcze-
gólne środki ostrożności. Zwłaszcza 
w sytuacjach, gdy w grę bardzo 
często wchodzą oszczędności całe-
go życia, warto zatrzymać się na 
chwilę, uspokoić i nie działać pod 
wpływem impulsu.

Tor BMX przy ul. Sikorskiego jest w trakcie moder-
nizacji. W ramach inwestycji zostaną utwardzone i 

wyasfaltowane łuki oraz zamontowane nowe elementy, 
m.in. rampa startowa oraz bramka.

Mimo ciągłych apeli i nagłaśnianiu przypadków o oszustwach metodą „na wnuczka” 
i „na policjanta”, w dalszym ciągu dochodzi do tego typu przestępstw. Policja 

apeluje o rozwagę i przybliża sposób działania sprawców.

POLICJA PRZESTRZEGA PRZED 
CIĄGŁYMI ATAKAMI OSZUSTÓW

PRACE MODERNIZACYJNE NA TORZE BMX
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Zdecydowało o tym odniesio-
ne po bardzo zaciętym meczu zwy-
cięstwo z zespołem DRG AGRO-
-Group. Drugiego miejsca nikt 
nie odbierze już zespołowi FIL, 
natomiast o trzecie miejsce walka 
trwać będzie do ostatniej kolejki.

Wyniki 9. kolejki OLF: Czwar-
tacy - Kamieniarstwo.pl 3-9 (0-6)
(Kozłowski 3), FIL - Supa Stri-
kas 4-9 (2-4) (K. Wasilewski 2, 
Ziółkowski 2 – Fic 3, Zachilski 
3, Pelc 2, Badyna), Hurtownia 
Horożaniecki - DRG-AGRO 
Group 6-4 (2-3) (Górski 2, Bur-
kot 2, Sikora 2 – Lechocki 2, 
Grzywiński, Chlipała).

jak 

122 lata później – 14 stycz-
nia 2018 roku, w dniu jego 
urodzin, przed chwalęcińskim 
domem, w którym mieszkał do 
lat 50., posterunek honorowy 
wystawili członkowie działa-
jącej przy spółdzielni Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 58. 
Pułku Piechoty (4 psw).

Aleksander Hrynkiewicz od 
1917 roku był ułanem legendar-
nego 1. Pułku Ułanów Legionów 
Polskich Władysława Beliny-
-Prażmowskiego. Nasz Beliniak 
był później oficerem 1. Pułku 
Szwoleżerów. Był też jednym 
z pierwszych polskich żołnie-
rzy, jacy w kwietniu 1919 roku 
wkroczyli do Wilna, wypierając 
z tego miasta bolszewików. Od 
15 stycznia 1935 roku, z reko-
mendacji generała Bolesława 

Wieniawy-Długoszowskiego, 
pełnił w Belwederze funkcję 
adiutanta Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. We wrześniu 1939 
roku był zastępcą dowódcy 1. 
Pułku Szwoleżerów, a w trakcie 
okupacji komendantem V Obwo-
du Mokotów Armii Krajowej.

Po wojnie zamieszkał w 
Chwalęcinie i na krótko w Wil-
kowie Wielkim. W drugiej poło-
wie lat 50. wrócił do Warszawy, 
a następnie wyemigrował do 
Kanady, gdzie zmarł 15 czerwca 
1981 roku.

Przy okazji wizyty w Chwa-
lęcinie członkowie GRH 58 pp 
(4 psw) spotkali się z mieszkań-
cami wioski, którzy pamiętali 
czasy pobytu wśród nich pod-
pułkownika Hrynkiewicza.  

kaj

Już na jedną kolejkę przed końcem rozgrywek, 
15 stycznia, drużyna Hurtownia Horożaniecki została 

nowym mistrzem Osiedlowej Ligi Futsalu. 

Ostatni adiutant Marszałka Józefa Piłsudskiego – 
podpułkownik Aleksander Hrynkiewicz po wojnie 

zamieszkał w małym Chwalęcinie koło Niemczy. Zasłu-
żony oficer urodził się 14 stycznia 1896 roku.

PAMIĘTALI O ROCZNICY 
URODZIN

HURTOWNIA 
HOROŻANIECKI 
MISTRZEM XI OLF

Turniej rozegrany został na 
boisku hali sportowej II Liceum 
Ogólnokształcącego, a oprócz 
małych piłkarzy ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej, wzięły w nim 
udział drużyny UKS Lechia 
Dzierżoniów, Polonii Świdnica, 
Piławianki oraz dziewczęta z 
UKS Lechia. Emocji i dobrej 
zabawy nie zabrakło.

Przypominamy, że SKMP, 
który działa przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej od 2005 roku, 
cały czas prowadzi nabór do 
dziecięcych drużyn piłkarskich. 
Trenerem SKMP jest Albert 
Połubiński. Więcej informacji 
na ten temat można uzyskać w 
Spółdzielczym Domu Kultury 
na os. Jasnym 20 (pokój nr 15).

jk

Turniej, który zawsze cie-
szy się dużym zainteresowa-
niem mocnych szachistów, 
rozegrany zostanie 10 lutego, 
w dniu 124. rocznicy urodzin 
W. Tewzadze, w dużej sali 
Spółdzielni Mieszkaniowej na 
os. Jasnym 20.

Zwycięzcą ubiegłoroczne-
go turnieju został kandydat na 
mistrza Wojciech Reza z Aka-
demii Szachowej Gliwice.

Organizatorami turnieju są: 
Towarzystwo Szachowe „Dwie 
Wieże” Dzierżoniów oraz SDK.

kj

Dwie drużyny Spółdzielczego Klubu Małego Piłkarza 
13 stycznia wzięły udział w dziecięcym turnieju piłki 

nożnej, zorganizowanym w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Już po raz dziewiąty rozegrany zostanie szachowy 
turniej „Tewzadze Open”, upamiętniający sylwetkę 

Waleriana Tewzadze, gruzińskiego oficera kontrakto-
wego w Wojsku Polskim, obrońcy Warszawy z 1939 
roku, a w latach 1960-1963 prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie.

NASZE SPRAWY

SKMP ZAGRAŁO 
DLA WOŚP

„TEWZADZE OPEN” 
JUŻ 10 LUTEGO

TABELA
PO 9. KOLEJCE

1. Hurtownia Horożaniecki
 9 24 77-25 8-0-1 
2. FIL 9 21 54-39 7-0-2
3. DRG-Agro Group
  9  12  51-43  4-0-5
4. Supa Strikas 9 12 41-38 4-0-5
5. Kamieniarstwo.abc.pl
 9 12 34-48 4-0-5 
6. Czwartacy 9 0 19-90 0-0-8

Najlepsi strzelcy:
23 bramek - Górski (HH), K. Wasilew-
ski (FIL), 20 bramek - Zachilski (Supa 
Strikas). 
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Dzierżoniowski Klub Karate Kyokushin, działający na 
os. Jasnym,  podsumował miniony rok.

Zawodnicy uczestniczyli w 
siedmiu imprezach sportowych 
różnej rangi, na której zdoby-
li pięćdziesiąt sześć medali. 
Oprócz imprez sportowych 
zorganizowano cykliczne zaję-

cia: Zimową Akademię Karate, 
Letni Obóz Rekreacyjno-Spor-
towy oraz

Ogólnopolskie Seminarium 
prowadzone przez trenerów 
kadry reprezentacji Polski.

SPORT
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Miesięcznik Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dzierżoniowie

POLICJA OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI - str. 13

„Twoją Spółdzielnię”
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl



W ramach inwestycji prze-
widziano: budowę dróg osie-
dlowych o nawierzchni z kostki 
betonowej, utworzenie ciągów 
pieszo-jezdnych, chodników o 
nawierzchni z kostki betono-
wej, budowy miejsc parkingo-
wych o nawierzchni z kostki 
betonowej i płyt betonowych 
ażurowych, demontażu istnie-
jącego oświetlenia ulicznego i 

budowę nowego oświetlenia z 
okablowaniem - oprawy oświe-
tleniowe typu LED, odwod-
nienie dróg, miejsc parkingo-
wych, ciągów pieszo-jezdnych, 
przebudowę terenów zielonych 
w pasie drogowym oraz połą-
czenie projektowanych ulic i 
chodników z istniejącymi, 
sąsiadującymi ulicami i chod-
nikami.

W tym roku miasto przystąpi do realizacji zadania: 
„Modernizacja infrastruktury drogowej na os. 

Kolorowym - I etap”. 

MODERNIZACJA
NA OS. KOLOROWYM

Pochodzący z osiedla Błę-
kitnego dzierżoniowianin poległ 
podczas akcji w Afganistanie. 
Pod obelisk mieszczący się przy 
bloku nr 20 na os. Błękitnym, 

przy przejściu podziemnym na 
ulicy Piastowskiej przyszły wła-
dze miasta i mieszkańcy, któ-
rzy złożyli kwiaty i postawili 
znicze. 

W piątą rocznicę śmierci majora Krzysztofa Woź-
niaka, oficera jednostki specjalnej GROM 23 

stycznia członkowie GRH 58 pułku piechoty (4 psw) 
wspólnie ze strzelcami ze Związku Strzeleckiego „Strze-
lec” Józefa Piłsudskiego oraz harcerzami ZHP wystawili 
wartę honorową przed obeliskiem poświęconym jego 
pamięci.

W HOŁDZIE MAJOROWI 
KRZYSZTOFOWI WOŹNIAKOWI

„Twoją Spółdzielnię”
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl


