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W SPÓŁDZIELNI

SŁONECZNA MAJÓWKA
NA OSIEDLU TĘCZOWYM

T

ego dnia Osiedle Tęczowe ożyło. 27 kwietnia ponad
230 dzieci, często wraz z rodzicami, wzięło udział w
majówce, zorganizowanej przez Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe i Spółdzielczy Dom Kultury.

Na boiskach osiedla Tęczowego dzieci brały udział w piłkarskich konkurencjach sportowych, a także w cyklu gier
i zabaw rekreacyjnych tradycyjnie przygotowanych przez
niezawodne TKKF Ognisko
„Dzierżoniów”. Naturalnie nie
zabrakło też konkursu rysowania
kredą na asfalcie oraz cieszącego
się sporą popularnością wyścigu
kapslowego. Uwagę uczestników majówki zwrócił także
pokaz sekcji modelarskiej SDK
„Orlik”. Zachwycały modele
samolotów
latających
nad
boiskiem, a także wyścigi zdalnie sterowanych samochodów.
Uczestnikom majówki towarzyszył występ zespołu muzycznego, a apetyt zaspokoić można
było smaczną kiełbaską z grilla.
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Co więcej? Bawić można było
się też na wielkich dmuchanych
zjeżdżalniach.
Uczestnicy
konkursów
liczyć mogli na słodkie upominki, nagrody rzeczowe, a
także medale i puchary.
- Bawię się bardzo dobrze
– podsumowała swój udział w
majówce 5-letnia Ania. – Tu
na naszym osiedlu jest fajnie i
chciałabym jeszcze, żeby takie
zabawy były tu.
Majówce na Tęczowym
towarzyszyła bardzo ładna
pogoda, więc i humory dopisywały. Całe przedsięwzięcie udało
się zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu
miasta Dzierżoniowa.
sdk
Foto: Marian Charasimiuk
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W SPÓŁDZIELNI

NOWY BUDYNEK
JUŻ NA FINISZU

M

aj się kończy i do przekazania kluczy do nowych
mieszkań znajdujących się w najnowszym budynku
spółdzielczym na osiedlu Różanym jest coraz bliżej, o
czym informować będziemy w następnych wydaniach
miesięcznika ,,Twoja Spółdzielnia”.

Sam budynek, jak i infrastruktura jemu towarzysząca,
wyglądają coraz bardziej
okazale i widać już ostatnią
prostą.
Elementy wykończeniowe
budynku, jak i montaż balustrad, realizowane chodniki,
dojazdy, miejsca parkingowe,
montaż osprzętu wewnątrz
budynku, to wszystko jest
teraz realizowane na placu
budowy.
Nowi mieszkańcy, kierownik budowy i nadzór ze

strony Spółdzielni, wszyscy są w pełni zadowoleni,
bo wszystko idzie zgodnie z
planem, a nawet lepiej, więc
termin zasiedlenia nowych
mieszkań będzie zdecydowanie szybszy od planowanego
pierwotnie końca sierpnia.
Jednak odrobina oczekiwania,
jeszcze chwila dla budowlańców, a efekt końcowy będzie
z pewnością dużą radością
i spełnieniem wielu planów
nowych mieszkańców.
budowlaniec

•

30 MAJA
– DZIEŃ DZECKA
OBCHODZIMY WCZEŚNIEJ

S

półdzielczy Dom Kultury i Spółdzielcze Towarzystwo
Kulturalno-Sportowe zapraszają na dwa wydarzenia
przygotowane na 30 maja z okazji Dnia Dziecka.

W Piławie Górnej, na placu
zielonym przy ul. Staszica o
godzinie 16.00 rozpocznie się
mini-festyn dla dzieci i ich
rodziców, połączony z zabawami przygotowanymi przez
animatorów. Atrakcje gwarantowane.
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Równie ciekawie powinno
być o godzinie 17.00 na Sali
Spółdzielczego Domu Kultury
w Dzierżoniowie, gdzie przygotowane zostało przedstawienie dla dzieci. Zapraszamy.
sdk
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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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SPRAWOZDANIA

RÓŻNE

w czerwcu

walne zgromadzenie
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI w czterech częściach
tym roku Walne Zgromadzenie Członków SpółMIESZKANIOWEJ
W
dzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odbędzie
w
czterech
częściach.
ZA ROK 2017
ałość sprawozdań Zarządu Spółdzielni to bardzo
obszerny materiał, na który składa się kilkadziesiąt
stron dokumentów, zestawień i części opisowej. Nie
sposób całości sprawozdań Zarządu zaprezentować na
łamach miesięcznika „Twoja Spółdzielnia” z uwagi na
ograniczenia objętościowe gazety.

To, co najważniejsze dla
członków Spółdzielni, to fakt,
że
przeprowadzona została
kontrola
zewnętrzna przez
niezależnego biegłego rewidenta z Wrocławia. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej biegły
rewident omówił szczegółowo
wyniki przeprowadzonej kontroli i badania. Całość wypadła
bez żadnych zastrzeżeń i jakichkolwiek uchybień, a realizowane
przez Zarząd i pracowników

10 lutego 2015 roku z późn.
zm., w związku z uchwałą nr
2041/37a/2018 z dnia 5 marca
2018r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodów,
3) ustawy o rachunkowości.

Spółdzielni zadania i osiągnięte
efekty zyskały słowa uznania ze
strony biegłego rewidenta.
W sprawozdaniu pisemnym przeprowadzonej kontroli
i badania niezależnego biegłego
rewidenta najważniejsze stwierdzenia to:

31.12.2017 roku oraz jej wyniku
finansowego za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2017 roku
do dnia 31 grudnia 2017 roku,
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na
podstawie prawidłowo, zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy
o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i
treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem Spółdzielni.
Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi
zastosowanie przepisami i jest
zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu
finansowym.
Opr. ts

I. Badanie sprawozdania
finansowego przeprowadziliśmy stosownie
do postanowień:
1) ustawy z dnia 11 maja
2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym ( Dz.U. z
2017 roku poz.1089) („ustawa o
biegłych rewidentach”),
2) Krajowych Standardów
Rewizji Finansowej w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów
Badania przyjętych uchwałą nr
2783/52/2015 Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów z dnia
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II. Opinia
Naszym zdaniem, załączone
roczne sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny
obraz sytuacji majątkowej i
finansowej Spółdzielni na dzień

7 czerwca (czwartek) o
godz. 17.00 w Piławie Górnej w Szkole Podstawowej im.
K.K. Baczyńskiego przy ul.
Kościuszki nr 1.
8 czerwca (piątek) o godz.
17.00 dla Członków z Osiedla Różanego. 11 czerwca
(poniedziałek) o godz. 17.00
dla Członków z osiedla Błękitnego, Tęczowego i Złotego
oraz 12 czerwca (wtorek) o
godz. 17.00 dla Członków z
Osiedla Jasnego, ul. Andersa,
ul. Brzegowej, 11 Listopada i
Os. Kolorowego.
Zebrania dla Członków
Spółdzielni z Dzierżoniowa
odbędą się w dużej sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie na Os. Jasnym 20.
Proponowany
porządek
obrad: otwarcie zebrania,
przestawienie listy pełnomocników, wybór prezydium:
Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego i Sekretarza, przyjęcie porządku obrad,
wybór Komisji (mandatowo –
skrutacyjnej i wnioskowej),
sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok i podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania,
sprawozdania Zarządu Spółdzielni za
2017 rok i podjęcie uchwał w
sprawie przyjęcia sprawoz-

dań i udzielenia absolutorium
Zarządowi Spółdzielni, sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu
Członków. Kolejne punkty
proponowanego
porządku
obrad to: informacja w sprawie przeprowadzonej lustracji
w zakresie inwestycji i podjęcie uchwały w tym zakresie,
podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany Statutu Spółdzielni w związku z
nowelizacją Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych,
podjęcie uchwał, których
projekty uchwał wyłożone
były w siedzibie Spółdzielni,
stosowanie do § 42 Statutu
Spółdzielni, omówienie spraw
bieżących oraz zamknięcie
Zebrania.
Ze wszystkimi materiałami związanymi z porządkiem
obrad Walnego Zgromadzenia zapoznawać się można w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie na
os. Jasnym 20, pokój nr 1, w
dniach i godzinach pracy Spółdzielni od 23 maja 2018 roku.
sm
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W SPÓŁDZIELNI

METODA „NA WNUCZKA” MAJOWE POSIEDZENIE
RADY NADZORCZEJ
i „NA POLICJANTA”
– NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! K
P
rzestępcy działający metodą „na wnuczka” czy „na
policjanta” wciąż oszukują, głównie starsze osoby.
Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie
oszczędności seniorów.

Nie bądźmy obojętni i
ostrzeżmy naszych krewnych, że
mogą do nich telefonować osoby
podszywające się pod członków
rodziny lub policjantów.
Pamiętajmy, że zasada
„ograniczonego zaufania” do
nieznajomych obowiązuje nie
tylko dzieci. Dorośli często o
niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i
braku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się
za policjantów, od dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie muszą
zakończyć się naszą finansową porażką, jeżeli będziemy
przestrzegać dwóch podstawowych zasad: Policjant nigdy nie

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
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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zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji, Policja nigdy
nie poprosi Cię o przekazanie
komuś pieniędzy, przelaniu ich
na konto lub pozostawienie w
jakimś miejscu!

!

Nie dajmy się oszukać!
Omawiajmy nietypowe sytuacje, które nas spotykają z
innymi członkami rodziny, a
wszelkie podejrzane prośby o
pożyczenie pieniędzy zgłaszajmy na Policję.
Policjanci apelują do seniorów o zachowanie rozsądku i
rozwagi w kontaktach z osobami, co do których nie mamy
stuprocentowej pewności, że
mają wobec nas czyste intencje.
Sekcja Prasowa KWP
we Wrocławiu

olejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odbyło się 10 maja.
Było to ważne posiedzenie poprzedzające Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, połączone ze spotkaniem z niezależnym Biegłym Rewidentem, który przeprowadził badanie i kontrolę sprawozdań Zarządu Spółdzielni za 2017 rok, które przedstawione będą mieszkańcom na Walnym Zgromadzeniu.

Rada rozpoczęła się od
omówienia przygotowań formalnych i organizacyjnych
związanych z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie wymogi i przygotowania, które wynikają z postanowień statutu i obowiązującego prawa ustaw spółdzielczych
są zachowane i wszystko realizowane jest w sposób prawidłowy w zakresie całokształtu przygotowań do Walnego
Zgromadzenia. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie ustalenia zasad
podziału Członków Spółdzielni na poszczególne części Walnego Zgromadzenia.
Następnie Rada Nadzorcza
zajęła się analizą wykonania
planów i wyników finansowych za I kwartał 2018 roku.
Po przedstawieniu i omówieniu przygotowanej analizy,
Rada Nadzorcza pozytywnie
oceniła realizację planów i
osiągnięte wyniki działalności za I kwartał 2018 roku.
W dalszej części omówiono
bieżącą działalność Spółdzielni w zakresie realizowanych
remontów, inwestycji, jak rów-

nież działalności Spółdzielczego Domu Kultury.
Ostatnim punktem posiedzenia Rady Nadzorczej było
spotkanie z niezależnym Biegłym Rewidentem z Wrocławia, który przeprowadził
kontrolę sprawozdań Zarządu
Spółdzielni za 2017 rok.
Po przedstawieniu przez
Biegłego Rewidenta szczegółów dotyczących zrealizowanego badania i omówieniu
całokształtu zagadnień składających się na bardzo dobrą
ocenę pracy Zarządu, Rada
Nadzorcza przyjęła następujący wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni na 2018 rok. Na
podstawie opinii sporządzonej przez Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza wnosi o
przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków stosownych uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dzierżoniowie za 2017 rok
oraz udzielenie absolutorium
Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.
SM

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

DZIEŃ

GODZ. PRZYJĘĆ

POLICJANT

FUNKCJA/REJON

4.06.2018

Wtorek

13:00 – 14:00

mł. asp. Adam Gulka

Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego
i Kolorowego

14.06.2018

Środa

13:00 – 14:00

asp.sztab. Marcin Armatys

Dzielnicowy os. Różanego

21.06.2018

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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W spółdzielni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOW
W 2017 ROKU
W
okresie sprawozdawczym do 22 maja 2017 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Arkadiusz Rabiej – Przewodniczący, Krystyna Walczak Zastępca Przewodniczącego, Wojciech Górecki - Sekretarz, członek Komisji Rewizyjnej,
Edyta Smęt - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Anna Skrzyńska - członek Komisji
Rewizyjnej, Jan Modrzejewski - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Remontowej,
Adam Zamaria - Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej, Danuta
Bnakiewicz - członek Komisji Inwestycyjno-Remontowej, Maciej Skowroński, Dorota
Skowrońska - członek komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej, Krzysztof Druzgała
– członek, Piotr Kowalski - członek Komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej.

W dniu 22 maja 2017 roku
ukonstytuowała się nowo
wybrana Rada Nadzorcza, która
pracuje w składzie: Andrzej
Błaszkiewcz –Przewodniczący,
Wojciech Górecki - Zastępca
Przewodniczącego, Mieczysław Winiarski - Sekretarz,
członek Komisji Rewizyjnej,
Kazimierz Pudło - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Krzysztof Smęt - członek Komisji Rewizyjnej, Jan
Modrzejewski - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Remontowej, Adam Zamaria
- Przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowo-Sportowej,
Krystyna Skibińska - członek
Komisji Inwestycyjno-Remontowej, Dorota Skowrońska
- członek komisji Inwestycyjno-Remontowej,
Dorota
Fornalik - członek Komisji
Kulturalno-Oświatowo-Sportowej, Piotr Kowalski - członek
Komisji
Kulturalno-Oświatowo-Sportowej.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła
13 planowanych posiedzeń.
Rada Nadzorcza podjęła 42
uchwały, w tym między innymi:
27 uchwał dotyczących spraw
członkowsko-mieszkaniowych
tj. w sprawach wykluczeń z
rejestru członków Spółdzielni, 2
uchwały dotyczące zatwierdzenia Regulaminów, w tym m.in:
Regulamin rozliczania kosztów
energii cieplnej dostarczonej
do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego
ogrzewania, Regulamin okre-
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ślający zasady przycinania oraz
wycinania drzew i krzewów
usytuowanych przy budynkach
mieszkalnych będących współ-

planu i wyników finansowych
na podstawie danych przygotowanych przez dział finansowy
Spółdzielni. Przedstawiana

własnością Spółdzielni Mieszkaniowej.
13 pozostałych uchwał w
sprawie: struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej,
zatwierdzenia planów finansowych Spółdzielni na 2017 r., w
sprawie przyjęcia planu remontów
na 2017 r., w sprawie ustalenia
zasad podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, w sprawie
przyjęcia Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za
2016 r., w sprawie regulacji opłat
czynszu za dzierżawę terenu pod
namiot letni na os. Jasnym 24, w
sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
za 2017/2018 r.
Rada Nadzorcza dokonywała
okresowych analiz wykonania

analiza składała się z: informacji ogólnych, informacji podstawowych, wykonania planu
funduszu płac, wykonania planu
kosztów Zarządu i administracji
ogólnej, kształtowania się kosztów podstawowej działalności
eksploatacyjnej,
wykonania
planu dochodów działalności
eksploatacyjnej,
wykonania
planu kosztów i dochodów eksploatacji dźwigów, wykonania
planu kosztów wykonawstwa
własnego, wykonania planu
kosztów transportu, wykonania
planu dochodów i wydatków
funduszu remontowego, kosztów działalności społeczno-wychowawczej,
zestawienia
kosztów wykonanych robót
przez ZRB.
Stałym punktem każdego
posiedzenia Rady była przedstawiana przez Zarząd informacja o bieżącej działalności

Spółdzielni oraz rozpatrywanie
spraw i pism kierowanych do
Rady.
W każdą ostatnią środę
miesiąca (oprócz okresu wakacyjnego) Członkowie Rady
Nadzorczej pełnili w siedzibie
Spółdzielni dyżury przyjmując od mieszkańców różnego
rodzaju informacje i uwagi,
które przekazywali do Zarządu i
administracji Spółdzielni w celu
ich wyjaśnienia. Spółdzielcy z
Piławy Górnej mogli umówić
się na spotkanie z członkiem
Rady Nadzorczej z Piławy
Górnej po wcześniejszym telefonicznym kontakcie.
W Radzie Nadzorczej pracowały trzy komisje stałe: Komisja Rewizyjna, Inwestycyjno-Remontowa oraz Kulturalno-Oświatowo-Sportowa.
Do najważniejszych zadań
Komisji Rewizyjnej w 2017 r.
należały:
wybór firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w Spółdzielni
mieszkaniowej w Dzierżoniowie za 2017 r., analiza skuteczności podejmowanych działań
windykacyjnych w celu zmniejszenia zadłużenia czynszowego,
ustalenia i spotkanie koordynacyjne z lustratorami przeprowadzającym lustrację pełną
działalności Spółdzielni oraz
lustrację częściową w zakresie
inwestycji.
Do najważniejszych zadań
Komisji Inwestycyjno-remontowej w 2017 r. należały: konsultowanie założeń do planów
remontowo-inwestycyjnych
Spółdzielni, uczestnictwo w
przetargach dotyczących sprzedaży mieszkań, uczestnictwo
w przetargach firm biorących
udział w wykonawstwie robót
inwestycyjno-budowlanych
i
remontowych zlecanych przez
Spółdzielnię, uczestnictwo w
odbiorze technicznym wykona-
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W spółdzielni
podpisane zostały zobowiązania spłaty. W stosunku do
osób notorycznie uchylających
się od regulowania należności
za zajmowane lokale, podjęto
uchwały o wykluczeniu z członkostwa w Spółdzielni.
Rok 2017 to również
obchody jubileuszu 60-lecia
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dzierżoniowie. Z okazji tej
okrągłej rocznicy Spółdzielczy Dom Kultury zorganizował wiele wydarzeń i atrakcji
dla mieszkańców z głównym
punktem obchodów jubileuszu
w dniu 7 listopada, podczas którego efekty swojej pracy zaprezentowały dzieci, młodzież
i seniorzy ze Spółdzielczego
Domu Kultury w programie pt.
,,Spółdzielnia łączy pokolenia”.
Gospodarzami spotkania
byli członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dzierżoniowie.
W obchodach jubileuszu
uczestniczyli przedstawiciele

WEJ W DZIERŻONIOWIE
nych prac inwestycyjno-remontowych, koordynowanie realizacji budowy nowych budynków
mieszkalnych, udział w przeglądach technicznych urządzeń na
placach zabaw oraz infrastruktury i terenów spółdzielczych.
Do najważniejszych zadań
Komisji
Kulturalno-Oświatowo-Sportowej w 2017 roku
należały: prowadzenie współpracy ze Spółdzielczym Domem
Kultury w kwestiach bieżącej
działalności, a także zgłaszanie
propozycji do planów pracy,
udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych prowadzonych przez
SDK, współpraca ze stowarzyszeniami funkcjonującymi przy
SDK przy organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym
oraz sportowo-rekreacyjnym.

Ważnym
wydarzeniem
okresu sprawozdawczego była
realizacja budowy kolejnego,
budynku wielorodzinnego na
Os. Różanym.
W grudniu została przeprowadzona lustracja w zakresie
realizacji budowy zadania inwestycyjnego. Kontrola wykazała
bardzo dobrą ocenę prowadzenia inwestycji przez Zarząd
Spółdzielni oraz jej bieżącą
weryfikację i nadzór prowadzony przez Radę
Nadzorczą.
W ciągu dalszym przeprowadzano rozmowy z dłużnikami, posiadającymi zaległości
w opłatach za zajmowane lokale
mieszkalne. W wyniku tych
działań, część z tych zadłużeń
została bezzwłocznie spłacona,
część rozłożono na raty, a także
•
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władz miasta Dzierżoniowa i
Piławy Górnej oraz przedstawiciele władz Spółdzielni z terenu
kraju jak również współpracujących ze Spółdzielnią firm.
Rada Nadzorcza kontynuowała kompleksowe działania
związane ze zrównoważonym
rozwojem Spółdzielni oraz
realizowanie dla Członków
Spółdzielni jak największej
ilości robót remontowych
i inwestycji w istniejących
budynkach oraz infrastrukturze
im towarzyszącej.
Na uwagę zasługuje również
fakt wydawania miesięcznika
„Twoja Spółdzielnia”, w którym
jedną ze stałych rubryk stanowią
informacje z posiedzeń Rady
Nadzorczej. Miesięcznik w dalszym ciągu jest bezpłatny dla
mieszkańców.
Rada Nadzorcza podsumowując 2017 rok, pozytywnie
ocenia współpracę z Zarządem.
rn

•
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jubileusz

TKKF ognisko „Dzierżoniów”
ma już 60 lat

18

maja w sali koncertowej dzierżoniowskiego
Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość z okazji
60-lecia istnienia Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Dzierżoniów”.
W uroczystości od lat mocno
związanego ze Spółdzielnią
Mieszkanioową Towarzystwa
uczestniczył m. in. prezes zarzą-

du SM - Daniel Kolinko, obecni byli także burmistrz Dariusz
Kucharski i przewodniczący
Rady Miejskiej Mirosław Piorun. Licznie stawili się byli i
obecni członkowie dzierżoniowskiego Ogniska TKKF, a także
jego przyjaciele i sympatycy.
Zebranych przywitał prezes Ogniska „Dzierżoniów”
Mieczysław Winiarski, który
powiedział między innymi:
„Ognisko TKKF w Dzierżoniowie należy do najstar-
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czący - Piotr Ciołek, zastępcy
- Wiesław Jelonek i Stanisława
Kwiecień, sekretarz - Joanna

członków na jeziora Kaszubskie
– okolice Wałcza oraz udział w
obozie nad jeziorem w Giżycku,
organizowanym przez TKKF
z Wrocławia. Łącznie w wypoczynku pod namiotami uczestniczyło wówczas 47 osób. Taka

szych na Dolnym Śląsku, gdyż
powstało w pierwszym roku
działalności pierwszego Ogniska założonego w Trzebnicy. To

już 60 lat mija, kiedy grupa
uczestników kursu nauki pływania, prowadzonego na początku
1958 roku przez pana Koźbiała, powołała do życia Ognisko
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.”
TROCHĘ HISTORII
19 maja 1958 roku odbyło
się pierwsze Walne Zebranie
Członków Ogniska – 25 osób
założycieli, na którym wybrano
Zarząd w osobach: Przewodni-

Popiel, skarbnik - Franciszek
Chudziak, członek - Leon
Nowicki.
Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej został
wówczas pan Antoni Grzeszczuk, a członkami Józef Reszel
i Józef Sudak. Stan liczebny
Ogniska na dzień 30 VI 1958
roku wynosił 50 osób.
- Miejscem zebrań był
pokój instruktorów przy pływalni miejskiej i tam członkowie dowiadywali się o formach działalności Zarządu
- przypomniał M. Winiarski.
- Proponowali też własne zajęcia rekreacyjno–sportowe. W
początkowym okresie TKKF
był jedynym organizatorem
kursów nauki pływania i szacuje się, że ponad 3000 dzieci,
młodzieży i dorosłych skorzystało z takich kursów.
Członkowie
Ogniska
oprócz wspomnianych zajęć na
basenie ćwiczyli w zespołach:
tenisa ziemnego, siatkówki
– miejscem był ogród Domu
Kultury ZR „DIORA” i boisko
hotelu robotniczego przy ul.
Okrzei, tenisa stołowego –
Dom Kultury ZR „DIORA” w
okresie zimowym.
- Do najstarszych form działalności Ogniska TKKF należą
też letnie obozy rekreacyjno –
wypoczynkowe na jeziorami. W
roku 1959 był pierwszy wyjazd

forma spędzania urlopu kontynuowana jest nadal.
Trzeba przypomnieć, że w
roku 1960 powstał zespół kulturystyki. Rozpoczął działalność zespół gimnastyki kobiet.
Zorganizowano kurs dżudo
pod kierunkiem pana Pietrasa,
a kurs nauki pływania poprowadził pan August Migatulski.
Ćwiczenia na sali rozpoczął
zespół narciarzy pod kierunkiem pana Sobkowiaka. Zespołem siatkarzy opiekował się
kol. Józef Sudak.
- Warto także odnotować,
że z inicjatywy m.in. Piotra
Tworza i Norberta Bergnera i
przy wielkim zaangażowaniu
bardzo dużej grupy członków
Ogniska TKKF w ich 10-letniej
pracy społecznej powstawał
wyciąg narciarski na Wielką
Sowę – przypominał w trakcie
jubileuszowej uroczystości M.
Winiarski.
RAZEM ZE SPÓŁDZIELNIĄ
MIESZKANIOWĄ
Od 1972 roku Ognisko nawiązało współpracę z
rok starszą dzierżoniowską
Spółdzielnią Mieszkaniową.
Współpracę zwieńczoną podpisaniem porozumienia w dniu
03.05.1974 roku o wspólnych
działaniach i organizacji rekreacji, turystyki i imprez z zakre-
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su kultury fizycznej. Współpraca z Zarządami Spółdzielni
układała się i nadal układa się
bardzo dobrze i w wielu przedsięwzięciach TKKF Ognisko
„Dzierżoniów” ma cenionego
i odpowiedzialnego współorganizatora.
- Cenimy sobie również
znaczący udział Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,
przy organizacji turniejów piłki
siatkowej kobiet i mężczyzn.
W roku 1976 z pracy i funkcji w Zarządzie zrezygnował
Piotr Ciołek – pierwszy przewodniczący, a nowym Prezesem Ogniska TKKF został
Piotr Tworz, który tę funkcję
z wieloma osiągnięciami pełnił aż do śmierci. Po nim,
uchwałą Zarządu Ogniska z
dnia 07.02.2000 roku Prezesem został Mieczysław Winiarski. Warto przypomnieć, że od
2000 roku Ognisko organizuje
coroczny Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn im. Piotra Tworza, a w tym roku będzie to już
XVIII Memoriał.
- Ognisko TKKF nie jest klubem sportowym, więc nie odnotowujemy rekordów i wyników,
nie ma też klasyfikacji poszczególnych osób czy zespołów ćwiczebnych. Zgodnie ze Statutem
prowadzimy działalność w kierunku zwiększania sprawności
fizycznej społeczeństwa, krzewimy zamiłowanie do uprawiania rekreacji ruchowej i upowszechniamy profilaktykę zdrowotną. Jesteśmy też otwarci na
inicjatywy innych organizacji.
Pomagaliśmy przy Turniejach
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Koszykówki Ulicznej, wspieraliśmy Rodzinne Ogrody Działkowe przy festynach…
SPOŁECZNA PRACA
Od początku powołania
Ognisko opierało swoją działalność o fundusze pochodzące ze składek członkowskich
oraz z odpłatności uczestników zajęć i imprez. Były także
dotacje z władz wojewódzkich
TKKF do roku 1991, pomoc
finansowa Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki przy opłacaniu wynajmu
basenu, a w późniejszym okresie przez Spółdzielnie Mieszkaniową.
Otrzymywaliśmy
wsparcie finansowe z Urzędu
Miasta Dzierżoniowa, a od kilkunastu lat Ognisko realizuje
tzw. zadania publiczne, które w
formie konkursów ogłasza Burmistrz Miasta. Była też pomoc
Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, a po jej
likwidacji Ognisko składa oferty do Starostwa Powiatowego.
Ognisko TKKF „DZIERŻONIÓW” nie zatrudnia żadnych
pracowników czy też instruktorów, dlatego wszelkie prace,
związane z działalnością statutową, wykonują społecznie
członkowie Ogniska.
Uroczyste spotkanie w sali
koncertowej zakończyły gromkie brawa i wspólna fotografia.
Później był czas na rozmowy
kuluarowe o minionych 60
latach. My życzymy dzierżoniowskiemu Ognisku kolejnych
60 lat sukcesów i satysfakcji.
mw, sdk

JUŻ 48 LAT DZIAŁAM
W TKKF

Z

Mieczysławem Winiarskim, prezesem TKKF Ognisko „Dzierżoniów” rozmawia Jarosław Kresa.

- 60 lat dzierżoniowskiego
Ogniska Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej to piękny jubileusz. Pan prezesem Ogniska jest
od roku 2000, a od kiedy w ogóle
działa pan w TKKF?
- To już 48 lat. Do wstąpienia
do Towarzystwa namówił mnie w
1970 roku kolega, Waldek Pietkie-

stanie poznać, a okazuje się, że
przed laty brali udział w naszych
osiedlowych festynach, które
wspominają z sentymentem. To
bardzo miłe.
- Jak pan ocenia współpracę
ze Spółdzielnią Mieszkaniową?
- Uważam, że ta nasza współpraca od wielu, wielu lat jest po

wicz. Pamiętam, że wtedy przekonał mnie do wzięcia udziału w
biegach na orientację i tak to się
zaczęło. Wtedy zacząłem biegać
w diorowskim TKKF-ie.
- Co po latach uważa pan za
najważniejszy element działalności TKKF Ognisko „Dzierżoniów”?
- To trochę trudne pytanie,
bo wszystko, co robimy uważam
za istotne i potrzebne. Jednak
dla mnie najważniejsze są chyba
organizowane przez nas obozy,
ponieważ wspaniale integrują całe
środowisko. Czas spędzany pod
namiotami, nad jeziorami zawsze
wspominany jest bardzo dobrze.
- Istotna rolę odgrywają chyba
też organizowane i współorganizowane przez was festyny?
- Naturalnie. To niezwykle
ważna część naszej działalności.
Na festyny, które od lat organizujemy wspólnie ze Spółdzielnią
Mieszkaniową przychodzi zawsze
bardzo dużo dzieci. Dzisiaj, po
latach kłaniają mi się młodzi
ludzie, których ja nie jestem w

prostu wzorcowa. TKKF ma w
Spółdzielni Mieszkaniowej sprawdzonego sojusznika i patrona.
- A jak układa się współpraca
z Urzędem Miasta?
- Miasto również wspiera nas
od wielu lat. Z tej współpracy
także jestem bardzo zadowolony.
- Prezesem TKKF Ognisko
„Dzierżoniów” został pan w roku
2000 w miejsce przedwcześnie
zmarłego Piotra Stwosza. Ognisko
stara się pamiętać o poprzednim
prezesie?
- Tak jest. Każdego roku organizujemy turniej piłki siatkowej
poświęcony Piotrowi Stwoszowi,
który prezesem był u nas przez
24 lata i w ogóle był jednym z
założycieli Ogniska. W tym roku
będzie to już 18. turniej jego
pamięci.
- Czego można życzyć panu
i Ognisku z okazji tego pięknego
jubileuszu?
- Mnie przede wszystkim siły i
zdrowia, a Ognisku dalszego rozwoju i kolejnych takich rocznic.
- Dziękuję za rozmowę.
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PRACE REMONTOWE
W ZASOBACH SPÓŁDZIELCZYCH
P

w spółdzielni

rezentujemy zestawienie remontów wykonanych w
ostatnim czasie. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

Wymieniono uszkodzone
piony zimnej wody oraz piony
kanalizacji sanitarnej w budynkach na Os. Tęczowym 12,14

potrzeby ciepłej wody użytkowej budynki spółdzielcze nr
4 i 5 na Os. Tęczowym oraz
powstał drugi węzeł w budyn-

i 9c, a także na Os. Błękitnym
2a oraz 8c.
Wykonano ocieplenie stropu
piwnicznego oraz pomalowano
ściany korytarzy piwnicznych
w budynku Os. Błękitne 24.
Wykonana została nowa
mała architektura (nawieziono
humus, zasiano trawę, nasadzono krzewy) wokół budynku
na Osiedlu Tęczowym 27.
Rozdzielony został grupowy węzeł cieplny znajdujący
się dotychczas w budynku na
Os. Tęczowym 3, obsługujący dotychczas budynki na Os.
Tęczowym 3, 4, 5, 6 i 7.
W wyniku podziału powstał
jeden węzeł w budynku Os.
Tęczowe 5, który zaopatruje
w czynnik grzewczy oraz na

ku na Os. Tęczowym 6, który
zaopatruje w czynnik grzewczy
oraz na potrzeby ciepłej wody
użytkowej budynki spółdzielcze - Os. Tęczowe 6 i 7.
Wykonano również prace
związane z usunięciem korozji
biologicznej na elewacji budynku
na Os. Tęczowym 11 a, b, c z jednoczesnym malowaniem elewacji
farbą z nowoczesnym środkiem
zabezpieczającym tynki.
Obecnie wyżej wymienione
prace trwają na elewacji budynku na Osiedlu Tęczowym 10
a, b, c. Trwają też kompleksowe prace związane z wymianą
zaworów i głowic termostatycznych na osiedlach: Błękitnym,
Jasnym, Tęczowym i Różanym.
gzm

10

nr 5 (161) | maj 2018

NASZE SPRAWY

wycieczka

BYLIŚMY W BUDZISZYNIE
I DREŹNIE
J
uż po raz kolejny pojechaliśmy na wycieczkę, tym
razem do Budziszyna i Drezna.

5 maja o godz. 7.00 zgodnie
z planem wyruszyliśmy z Dzierżoniowa. Współorganizatorem
wycieczki był Spółdzielczy Dom

Kultury, a głównym organizatorem Biuro Podróży „Śnieżka-podróże małe i duże”. W czasie
jazdy autokarem przewodnik

Tomasz Śnieżek opowiadał nam
o ważnych wydarzeniach historycznych związanych z regionem i miejscowościami, które
mijaliśmy na trasie. Podziwialiśmy miasteczko Budziszyn,
zwiedziliśmy ruiny Kościoła św.
Mikołaja z unikatowym cmentarzem i nagrobkami z napisami
w języku serbołużyckim, zamek
Ortenburg, katedrę i rynek z
ratuszem. Czas wolny mogliśmy
wykorzystać na zakupy pamiątek i krótki odpoczynek.
Na trasie Budziszyn - Drezno nie było nudy, o co dbał

sympatyczny
przewodnik.
Tajemniczymi
opowieściami
rozbudzał ciekawość uczestników wycieczki. W pięknym
Dreźnie zwiedziliśmy Zwingera
- dumę tego barokowego miasta, piękny dziedziniec, Operę
Semplera, Zamek – rezydencję
królewską, Kościół Hoffkirche i inne zabytki. Najważniejsze, że grupa wycieczkowa nie
kryła zadowolenia. Wszystkich
zainteresowanych wspólnymi
wyjazdami zapraszamy w przyszłości na kolejne wycieczki.
AVE

DZIECI Z SDK W ELIMINACJACH
KONKUSU „WYGRAJ SUKCES”
26
kwietnia 2018 roku wokalistki ze Studia Wokalnego ACME-SDK Anetka Kuberska i Natalka Karaś
debiutowały w eliminacjach konkursu „Wygraj Sukces”.

Przesłuchania odbyły się w
Ziębickim Ośrodku Kultury,
gdzie dziewczynki zaśpiewały przewidziany regulaminem
repertuar. Jury przy ocenie
brało pod uwagę: możliwości
głosowe, dobór repertuaru,
interpretację tekstu, ogólny
wyraz artystyczny wykonaw-
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cy. W eliminacjach wzięło
udział ponad 60 wykonawców
w czterech kategoriach wiekowych.
Nasze dziewczynki występowały w grupie dla najmłodszych. Swoje piosenki wykonały dobrze, z dużą swobodą i
wysoką kulturą sceniczną. Naj-

młodszym uczestnikiem przesłuchań była Natalka Karaś,
której Jury przyznało wyróżnienie za utwór „Piosenka o

moim króliczku”, co należy
uznać za bardzo udany debiut.
Gratulujemy!
AVE
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szachy

1 czerwca

różne

DZIEŃ SPORTU NA ALEI MARIUSZ JANDUŁA
LIDEREM MAJA
BAJKOWYCH GWIAZD

W

piątek, 1 czerwca, na Alei Bajkowych Gwiazd o
godzinie 15.00 rozpocznie się Dzień Sportu. W
wydarzeniu weźmie udział kilkanaście klubów, które szczególnie dla najmłodszych przygotowały sporo atrakcji.

B-Ball Dzierżoniów – zorganizuje konkurs rzutowy dla
chętnych i pokaz rzutów członków klubu. Specjalny pokaz
przygotuje Dzierżoniowski Klub
Karate. Atom – wystawi namiot
ze sprzętem kolarskim. Akademia
Piłkarska - namiot ze stoiskiem,
przy którym odbędzie również
pokaz… akrobatyki sportowej
oraz konkurencje piłkarskie.
Piękni i Zdrowi – to boks i trójbój siłowy, a także gry i zabawy
dla dzieci oraz konkursy. TKKF
„Ognisko” Dzierżoniów - konkurencje rekreacyjno sportowe.
KS Petanque Broen-Karo Dzierżoniów – wystawi swoje stoisko
przy siłowni plenerowej. DKB

– przygotuje specjalne pokazy.
Towarzystwo Szachowe Dwie
Wieże Dzierżoniów – pokazowa
partia szachów błyskawicznych.
UKS Lechia Dzierżoniów zorganizuje wewnętrzny turniej zawodników i zawodniczek oraz tor
sprawnościowy dla mieszkańców
Dzierżoniowa. Tiger Teakwondo
Dzierżoniów zorganizuje pokaz i
wystawi stoisko. W Dniu Sportu
na Dzień Dziecka udział weźmie
też Stowarzyszenie IDŹ DO
PRZODU -Fit Art Dance Cheerleaders Anna Daszyńska-Hercuń, które program rozpocznie
wspólne sportowe świętowanie.
Zakończenie Dnia Sportu
zaplanowano na godzinę 19.00.
mw, ts

P

o trzech rozegranych w maju turniejach „Środowego
Blitza” na pierwszym miejscu umocnił się Mariusz
Janduła.

Lider majowej tabeli zgromadził w trzech turniejach łącznie 28 punktów. Na drugim miejscu w majowej rywalizacji jest
lider cyklu rocznego Romuald
Dudek, z dorobkiem 24 punktów. Trzecie miejsce zajmuje
Sławomir Woszczyński, który w
maju wywalczył 22,5 punktu.
Turniej „Środowego Blitza” rozgrywane są we środy, o
godz. 17.00.
Do uczestnictwa zapraszają organizatorzy: Towarzystwo
szachowe „Dwie Wieżę” i Spółdzielczy Dom Kultury.
jak

METALLICA W KRAKOWIE
tenis stołowy
- DZIERŻONIOWIANIE
PUCHAR WIOSNY ZDOBYTY NA KONCERCIE

24

kwietnia w Spółdzielni Mieszkaniowej rozegrany został
kolejny turniej tenisa stołowego „O Puchar Wiosny”.

W zmaganiach przy tenisowych stołach udział wzięło 14
zawodników. W grupie graczy
młodszych
bezkonkurencyjny
okazał się Radosław Zawada, który

wyprzedził Miłosza Koprowskiego
i Macieja Piórę. Wśród graczy
dorosłych najlepszy był Piotr
Pawlus, przed Marcinem Orlińskim i Andrzejem Ciszewskim.
kj

Piława Górna

FILIA SDK ZAPRASZA
NA ZAJĘCIA

P

ełne trybuny i wypełniona płyta przy scenie, tak w krakowskiej Tauron Arenie 28 kwietnia powitano zespół
Metallica. Chociaż bilety były w zasadzie prawie nieosiągalne, na koncercie pojawili się także fani z Dzierżoniowa.
Zdecydowana większość
wejściówek została wykupiona
już w marcu ubiegłego roku.
Trudno się dziwić tym bardziej,
że od ostatniego koncertu amerykańskiego zespołu w Polsce
minęły już 4 lata.

- Metallica znowu była
świetna – mówią nasi informatorzy. – Potężne brzmienie,
wielka energia i miły ukłon
dla polskich fanów, wykonanie
„Wehikułu czasu” grupy Dżem.
To był niezapomniany koncert!
jk

O

d 14 maja 2018 roku filia Spółdzielczego Domu Kultury
znów działa i zaprasza dzieci na zajęcia.

Pracownicy filii proponują
gry i zabawy rekreacyjne, plastykę, teatr, wokal, szachy, tenis
stołowy. W ramach wyżej wymienionych zajęć dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia, zdobywać
wiedzę, uczestniczyć w turniejach i konkursach, a przy tym
uczyć się współpracy w grupie.

12

Obecnie trwa nabór dzieci
w wieku od 6-14 lat. Zajęcia
są zaplanowane w poniedziałki
od 14.00 do 17.00, wtorki i
czwartki od 15.30 do 18.15.
Filia SDK w Piławie Górnej ul.
Staszica 30 zaprasza.
ave
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„ŁADNIE PRZED DOMEM”
– POZNALIŚMY WYNIKI
W
yniki XIV edycji konkursu osiedlowych ogrodników
„Ładnie przed domem” zostały ogłoszone w trakcie uroczystego spotkania, jakie 17 maja zorganizowane
zostało w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
- Jesteśmy państwu bardzo
wdzięczni za pracę, jaką wkładacie w upiększanie naszych
osiedli – powiedział w trakcie
spotkania prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Daniel
Kolinko. – Cieszymy się, że jest
grono spółdzielców tak zaangażowanych i wrażliwych na
piękno, jak panie i panowie,

których mamy przyjemność dzisiaj tu gościć.
Wyniki konkursu przedstawił koordynator Spółdzielczego Domu Kultury, Jarosław Kresa, a prezes Daniel
Kolinko wręczył laureatom
okolicznościowe
dyplomy.
Odebrali je: Czesława Skiba
(os. Tęczowe) – Grand Prix,

Anatol Szczerbina (Os. Jasne)
oraz Aniela i Tadeusz Kciukowie (Os. Błękitne) – I miejsce,
Stanisława Bylicka i Edmund
Łojewski (Os. Różane) – II
miejsce, Teresa Serwinowska i
Zofia Skoczek (Os. Jasne) oraz
Jadwiga Krawiec (Os. Błękitne) III miejsce.
Wyróżnienia trafiły do:
Marty Potok (Os. Jasne), Zofii
Rudnickiej (Os. Jasne) , Jolanty
Dudojć (Os. Jasne), Marii Gromadzik (Os. Jasne), Krystyny
Gałki, Waldemara Skwarka,
Kazimiery Krasnodębskiej (Os.
Błękitne 19), Haliny Bałżenko
(Os. Jasne), Kazimiery Staniszewska (Os. Błękitne) oraz
Aliny i Stanisława Poddębniaków (Os. Błękitne).

W trakcie spotkania założyciele i opiekunowie osiedlowych skwerków i ogródków
przydomowych dzielili się
informacjami na temat swoich
ogrodniczych sukcesów, ale też
problemów i bolączek. Wszyscy wyrazili nadzieję na spotkanie również za rok.
Warto przypomnieć, że
pierwszy konkurs „Ładnie
przed domem” zorganizowany
został w roku 2005, a jego zwycięzcami byli wówczas Teresa
Charasimiuk i Władysława Jurgowska oraz Sławomir Włodarczyk i Tadeusz Kciuk.
Organizatorem konkursu
jest SDK Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
jak

MAJOWA WIZYTA
W GÓRACH SOWICH
N

asze prognozy meteorologiczne okazują się zaskakująco celne. W poprzednim numerze „Twojej Spółdzielni” wróżyliśmy ładną pogodę w maju i z naszymi
przepowiedniami trafiliśmy w dziesiątkę.
Piękna majowa pogoda
była znakomitą okazją do
krótkiej wędrówki z aparatem
po Górach Sowich. Najstarsze w Polsce pasmo górskie w
majowych promieniach słońca
wyglądało wyjątkowo pięknie.
Warto wybrać się na taki spacer,
ponieważ po przejechaniu zaledwie kilkunastu kilometrów
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człowiek znajduje się w zupełnie innym, pięknym świecie.
Coś nam się wydaje, że na
słoneczną aurę liczyć będziemy
mogli także w czerwcu oraz
przez całe wakacje. Polskie
góry i polskie morze wzywają
do odwiedzin!
kaj
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XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

NASZE SPRAWY

NIE SZUKALI
SŁAWY BOHATERA
-J

esteśmy tu, by uczcić pamięć tych wszystkich,
którzy nie szukali sławy bohatera, lecz bohaterstwo stało się ich sławą – mówiła 23 maja przed Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, Urszula Skoczek.
To właśnie dzierżoniowska
Szkoła Podstawowa nr 5 była
w tym roku, w dniach 22-25
maja, organizatorem XXXV
Ogólnopolskiego Sympozjum
Klubu Szkół Westerplatte. Uroczystości przed pomnikiem były

jednym z najważniejszych punktów programu sympozjum, ale
nie jedynym. Wcześniej odbył
się bowiem uroczysty apel na
szkolnym boisku, połączony z
krótkim pokazem przygotowanym przez GRH 58 pułku pie-

choty, a także okolicznościowe
nabożeństwo w Kościele pw.
Królowej Różańca Świętego.
Przed Pomnikiem Pamięci
Losów Ojczyzny stawił się prawdziwy tłum młodzieży. Obecni
też byli, oprócz organizatorów
- dyrekcji i nauczycieli SP 5,
m.in.: biskup świdnicki Ignacy
Dec, dolnośląski kurator oświaty
Roman Kowalczyk, prezes Klubu
Szkół Westerplatte Adam Szatkowski, burmistrz Dzierżoniowa
Dariusz Kucharski, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa Mirosław Piorun, wiceprzedowdniczący RM – Jarosław Rudnicki. O skali całego
przedsięwzięcia niech świadczy
choćby fakt, że do Dzierżoniowa

przyjechały delegacje ze szkół z
takich między innymi miejscowości, jak: Brzesko, Kędzierzyn
Koźle, Jelonki, Jabłonka, Kwidzyn, Kielce, Strzelin, Stalowa
Wola, Myślenice, Michów, Wałbrzych, Tłuchowo, Ciche, Resko,
Tczew, Ujazd i Wyszków.
W trakcie uroczystości
przed Pomnikiem Pamięci
Losów Ojczyzny obecna była
też kompania honorowa 22.
Karpackiego Batalionu Piechoty
Górskiej, a posterunek honorowy wystawiła GRH 58. pułku
piechoty (4. psw).
Środowe uroczystości zakończyło spotkanie w kinie Zbyszek.

Józef Kostek (były zawodnik i jeden z najlepszych strzelców Śląska Wrocław):
Myślę, że w grupie zajmiemy
drugie miejsce, za Kolumbią, a
przed Senegalem i Japonią. Mam
nadzieję, że pokonamy Senegal,
na przykład 1-0. Z Kolumbią
przegramy 1-2, ale później zwyciężymy z Japonią 2-0.
Nasza grupa jest moim zdaniem niesamowicie ciężka. Jeśli
będziemy w bardzo dobrej dyspozycji, to zajmiemy drugie miejsce

i awansujemy dalej. Japonia i
Senegal są dla mnie wielką niewiadomą, ale szkoda, że z Afrykańczykami gramy już w pierwszym meczu. Oni zagrają wtedy
na 150 procent swoich możliwości,… ale jeśli my mamy coś
znaczyć na tych mistrzostwach,
to musimy sobie z nimi poradzić.
Mistrzem świata zostanie
jedna z trzech drużyn: Hiszpania,
Francja albo Niemcy.

Jak, foto: facebook/SP 5

jakie będą wyniki?

SIBIK I KOSTEK
O MUNDIALU W ROSJI
J

uż 14 czerwca rozpoczyna się wielkie piłkarskie
święto – piłkarski Mundial w Rosji. 19 czerwca pierwszy mecz - z Senegalem - rozegra reprezentacja Polski.
W związku z tym kilka trudnych futbolowych pytań zadaliśmy dwu byłym znakomitym piłkarzom Lechii Dzierżoniów – Pawłowi Sibikowi i Józefowi Kostkowi.
Jaka będzie kolejność w
naszej grupie po ostatnim meczu?
Jakie będą grupowe wyniki
reprezentacji Polski? Jak daleko
w rozgrywkach dotrze reprezentacja Polski? Jak oceniacie
siłę naszej grupy i naszej reprezentacji? Kto zostanie mistrzem
świata?
Paweł Sibik (były zawodnik reprezentacji Polski, Odry
Wodzisław i Apollonu Limassol):
W grupie zajmiemy drugie
miejsce, wyprzedzi nas Kolumbia, a za nami będzie Senegal i
Japonia. Senegal pokonamy 1-0,

14

z Kolumbią zremisujemy 0-0,
a Japonię pokonamy 2-1.
Uważam, że nasza grupa pod
względem siły gry jest raczej
średnia i bardzo wyrównana.
Wszyscy grają na podobnym
poziomie. O tym, jak silny jest
nasz zespół zdecyduje wynik
pierwszego meczu, jeśli faktycznie wygramy, tak jak przewiduję,
nabierzemy pewności i nasza siła
wzrośnie.
Mistrzem świata zostanie…
Belgia, no ale oczywiści są jeszcze Niemcy. Typuję więc jedną z
tych dwóch drużyn.

Notował: Jarosław Kresa
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Konkursy, zabawy i turniej

ŚWIĘTO KOSZYKÓWKI
NA ORLIKU
19

maja na boisku Orlik na osiedlu Różanym
odbył się dzień ze Spółdzielczą Akademią
Koszykówki. Konkursy dla dzieci, turniej rzutowy dla
rodziców, ponad 80 uczestników, mnóstwo uśmiechu
i sportowej rywalizacji, to wszystko w piękną i słoneczną sobotę.
Jako pierwsi o godzinie
11.00 konkursem „Eliminator”
rozpoczęły dzieci w wieku 6-9
lat. Do rywalizacji stanęło 35
chłopców i dziewczynek reprezentujących SAK B-Ball Dzier-

nagrodzono statuetką i piłką.
Oczywiście wszyscy otrzymali
medale.
Kolejną konkurencją był
konkurs rzutowy dla rodziców. Ku zdziwieniu organi-

żoniów oraz Basket KOSiR
Kobierzyce i B-Ball Lutomia.
Najlepsza okazałą się reprezentantka Dzierżoniowa. Justynka
otrzymała w nagrodę piłkę i
statuetkę. Dodatkowo wszyscy
otrzymali pamiątkowy medal.
Po zmaganiach najmłodszych
przyszedł czas na dzieci w
wieku 10-14 lat. Tu rywalizowało aż 45 uczestników. Najlepszy okazał się reprezentant SAK
B-Ball Dominik Kurek, którego

zatorów udział wzięło aż 30
osób, zarówno pań jak i panów
i to właśnie płeć piękna okazała
się górą. Pani Urszula Szczygieł z Lutomi okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła tytuł
najlepiej rzucającego do kosza
rodzica.
Po zabawach i konkursach
nadszedł czas na mecze. Jako
pierwsi zagrali najmłodsi z
B-Ball Lutomia i Basket KOSiR
Kobierzyce. Wynik 19-8 dla

maj 2018 | nr 5 (161)

Basketu nie oddaje tego, ile
walki i serca włożyły obie ekipy.
Drugie spotkanie w tej kategorii to SAK B-Ball Dzierżoniów i
Basket KOSiR Kobierzyce. Najciekawszy mecz dnia, bardzo
wyrównany i zacięty. Ostatecznie wygrali gospodarze ze
Spółdzielni B-Ball, ale oklaski
należą się także dla pokonanych.
Wybrano najlepszych graczy w
każdej z drużyn, którzy otrzymali statuetki. Byli to: Maciej
Jurcewicz (B-Ball Lutomia),
Adam Nowak (Basket KOSiR
Kobierzyce) i Klaudia Kwiatek
(SAK B-Ball Dzierżoniów).
Ostatnim akcentem Dnia z
Koszykówką był mecz pomiędzy B-Ball Dzierżoniów/Pie-

jeden klub. Różnica jest taka, że
tych pierwszych trenuje Maciej
Woźniak, który jest także opiekunem Spółdzielczej Akademii
Koszykówki, a drugich Dariusz
Sobolewski.
Klub B-Ball Dzierżoniów
pragnie bardzo podziękować
prezesowi Danielowi Kolinko,
jego zastępcy panu Wojciechowi Skupieniowi i panu
Jarkowi Kresie za możliwość
organizacji święta koszykówki
dla najmłodszych. Dziękujemy
także wszystkim rodzicom,
którzy pomagali trenerom oraz
panu Markowi Hebdowskiemu
za udostępnienie ławek dla kibiców. Serdeczne podziękowania należą się Spółdzielczemu

szyce oraz B-Ball II Dzierżoniów. Tutaj koszykówka była już
bardziej poważna. Zawodnicy
ostro walczyli, celnie rzucali i
dobrze bronili. Zwycięstwo w
ostatnich sekundach zapewnili
sobie podopieczni Dariusza
Sobolewskiego czyli B-Ball II
Dzierżoniów.
Pojedynek
zakończył
wspólny
okrzyk
jedności
obydwu
drużyn,
bowiem
zarówno B-Ball jak i B-Ball II to

Towarzystwu Kulturalno-Sportowemu i miastu Dzierżoniów,
z którego środków współfinansowano tę koszykarską imprezę.
Za rok kolejna edycja
Dnia ze Spółdzielczą Akademią Koszykówki a już dziś
zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku 6-14 lat do zapisów
do naszej sekcji koszykówki.
Informacje pod numerem telefonu 530 768 575.
mw
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piłka nożna

MAŁE DERBY…
PRZED MUNDIALEM
M
undial tuż, tuż. Nic dziwnego, że również prowadzeni przez Alberta Połubińskiego młodzi futboliści ze Spółdzielczego Klubu Małego Piłkarza rozegrali
ostatnio dwa mecze.

Były to prawdziwe małe
derby, ponieważ ich rywalami
byli rówieśnicy z Siódemki
Bielawa. 19 maja mecze rozegrali zawodnicy drużyn z roczników 2011 oraz 2012, czyli

7 i 6-latkowie. Emocje były
ogromne!
Przypominamy, że treningi
działającego przy Spółdzielczym Domu Kultury od roku
2005 SKMP odbywają się we

•
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wtorki i czwartki w godzinach
15.45 (roczniki 2011 i 2012)
oraz w tych samych dniach, w
godzinach 17.00 – 18.00 (roczniki 2013 i 2014) na Orliku na
Os. Różanym.
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Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na zajęcia.
Może wśród naszych małych
piłkarzy także znajdą się uczestnicy przyszłych mundiali.
k-j

