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SYLWETKI

KWIATY I DRZEWA ALBO
„KIEDYŚ LUDZIE BYLI INNI”

D

o Dzierżoniowa pan Anatol Szczerbina przyjechał w
roku 1948. Miał wtedy 20 lat, ale dzisiaj przyznaje, że
miasto nie zrobiło wówczas na nim szczególnie dobrego
wrażenia.

Najpierw
zamieszkał
w Rynku, a od 1972 roku
jest mieszkańcem osiedla
Jasnego.
Mimo
zacnego
wieku, jest pełen energii, a
rozmowa z nim to prawdziwa
przyjemność.
PRZEZ WARSZAWĘ
DO DZIERŻONIOWA
- Urodziłem się w Równem,
na terenie obecnej Ukrainy –
wspomina pan Anatol. - Tam
zaraz po wojnie, jeszcze jako
bardzo młody chłopak pracowałem jako goniec w takiej
placówce,
zajmującej
się
ewakuacją Polaków z tamtych terenów. Prowadziłem też
transporty do Medyki i Rawy
Ruskiej.
Po zakończeniu ewakuacji
przyjechał z mamą, bratem i
młodszą siostrą najpierw do
Warszawy, a po pewnym czasie
na tak zwane Ziemie Zachodnie.
- W 1948 roku zacząłem
pracować tutaj w Polskim
Radio - radiowęźle Dzierżoniów – opowiada mieszkaniec
Os. Jasnego. – Później, po
latach była to Telekomunikacja
Polska. Przepracowałem tam
aż 40 lat, do emerytury.
Pan Anatol nie potrafił
sobie poradzić bez pracy, zało-
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żył więc prywatny telekomunikacyjny zakład usługowy.
GDY GŁOS SIĘ
ZAŁAMUJE
W roku 1945 pan Anatol był
młodym chłopcem, miał tylko
17 lat i kiedy wspomina tamten
czas, głos mu się załamuje…
- Mój ojciec nie przyjechał
z nami do Polski, ponieważ w
kwietniu 1945 roku… został
zabity prawie na moich rękach
– opowiada. – Zastrzelił go w
naszym domu sowiecki, skośnooki major, w trakcie postoju

w Równem wojsk wracających
z frontu. Do dzisiaj strasznie
trudno wspominać mi tamten
dzień. Ten azjata zapytał ojca,

czy jest Polakiem, po czym
strzelił mu w gardło…
Dużo łatwiej wspominać
panu Anatolowi czasy przedwojenne w Równem.

- Byłem harcerzem i bardzo
dobrze pamiętam defiladę na 11
Listopada, w 1938 roku, kiedy
wśród innych harcerzy szliśmy
za naszym wojskiem. Taka ciekawostka i zbieg okoliczności,
kiedy po wojnie przyjechałem
do Dzierżoniowa, mieszkał tu
już mój drużynowy, pan Urbanowicz…
Zmieniamy temat i wracamy do powojennego Dzierżoniowa, do początków Osiedla Jasnego.
- Tutaj wszędzie była wtedy
ziemia orna – wspomina nasz
rozmówca. – A tutaj, gdzie
jest park, była jakaś niemiecka
jednostka zmotoryzowana, po

wojnie zostały po niej jakieś
garaże, a nawet radiostacja…
ZNANY OSIEDLOWY
OGRODNIK
Pan Anatol jest fotografem
amatorem, ale przede wszystkim
znanym
osiedlowym
ogrodnikiem. Stworzone przez
niego tereny zielone wielokrotnie nagradzane były na konkursach miejskich i spółdzielczych. Ma rękę do roślin...
- Tak około roku 1978 zacząłem sadzić drzewa, bo bardzo
lubię las – wspomina. – Chciałem trochę lasu sprowadzić do
zabetonowanego miasta. W
tamtych czasach lokatorzy byli
inni, w ogóle ludzie byli jacyś
inni, chętnie brali się do pracy.
Dzisiaj jest inaczej, niektórym
nawet nie podobają się kwiaty,
krzewy, drzewa…
Pan Anatol od lat dzieli życie
z panią Romaną. Jego małżonka,
podobnie jak i on, pochodzi ze
wschodnich terenów dawnej
Polski, z Drohobycza.
- Ze Spółdzielnią związany
jestem już blisko 50 lat – mówi
– i jestem zadowolony. Żeby
tylko mieszkańcy bardziej dbali
o miejsce, w którym żyją. Mnie
w domu wychowano tak, że
wokół powinien być ład, porządek i czystość i tego chciałbym
móc oczekiwać także od innych.
J. Kresa
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W SPÓŁDZIELNI

NOWY BUDYNEK
- KLUCZE JUŻ W LIPCU!

T

rwają już ostatnie prace przy infrastrukturze towarzyszącej nowemu spółdzielczemu budynkowi na
os. Różanym. Znamy już planowany termin przekazania
kluczy.

Okazuje się, że przekazanie
kluczy właścicielom nowych
mieszkań odbędzie się już 16
lipca, czyli o półtora miesiąca
wcześniej od planowanego ter-

minu. Zanim to nastąpi zorganizowane zostanie jeszcze spotkanie organizacyjne z mieszkańcami.
kj
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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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W SDK I INNE...

„Śpiewające Brzdące”

KONCERT LAUREATÓW BYLI GROMOWCY PAMIĘTAJĄ
KONKURSU PIOSENKI O MAJORZE WOŹNIAKU
N
25
maja po raz kolejny występowali laureaci konkursu dla najmłodszych.

Jedną z finalistek była nasza
utalentowana Natalka Karaś,
uczestniczka Studia Wokal-

MOKiSU w Bielawie (dawniej
Teatr Robotniczy). Zaśpiewała utwór pt. „Piosenka o

nego „ACME” działającego
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, prowadzonego przez Ewę Kucełę. Z
dużym polotem i wielką kulturą
sceniczną wystąpiła na scenie

moim króliczku”. Wytęp został
bardzo ciepło przyjęty przez
publiczność zgromadzoną na
widowni, Natalka otrzymała
długie brawa.
AVE

a początku czerwca Dzierżoniów odwiedzili uczestnicy X Motocyklowego Rajdu Pamięci GROM 2018.
Na szlaku ich przejazdu już po raz kolejny znalazł się
pomnik poświęcony poległemu w Afganistanie majorowi Krzysztofowi Woźniakowi.

Byli żołnierze GROM-u
pamiętają o poległych towarzyszach broni. Starają się odwiedzać różne miejsca pamięci
na terenie kraju. O miejscu w
Dzierżoniowie podczas jednego
z poprzednich pobytów mówili,
że jest bardzo wyjątkowe.

lata temu. Umieszczono na nim
napis następującej treści:
„w Dzierżoniowie wychował się i mieszkał major Krzysztof Woźniak - żołnierz jednostki
wojskowej GROM, poległy w
walce z terroryzmem w styczniu 2013 roku w Afganistanie.

Major Krzysztof Woźniak
wychowywał się w Dzierżoniowie. Był mieszkańcem osiedla
Błękitnego. Zginął w styczniu
2013 roku w trakcie wykonywania misji w Afganistanie. 28
czerwca minęła 42. rocznica
jego urodzin. Obelisk zlokalizowany w Dzierżoniowie przy
Alei jego imienia i przy ul. Piastowskiej odsłonięty został trzy

Zginął za Polskę, w obronie
naszego bezpieczeństwa.
Na pamiątkę złożonej przez
Niego ofiary życia Pomnik ten
z szacunkiem i wdzięcznością
stawiamy. Dzierżoniowianie.”
Warto przypomnieć, że
na uroczystości sprzed 3 lat
obecny był ówczesny dowódca
GROM, płk Piotr Gąstał.
jk

WYŚCIG KAPSLOWY W FILII SDK
W
e wtorek, 19 czerwca, w Filii SDK w Piławie Górnej
odbyły się zawody w konkurencji kapslowej. Wcześniej przygotowaną trasę dzieci miały pokonać wykonując po trzy „pstryknięcia” w jednej kolejce.

Uczestnicy z niecierpliwością oczekiwali na swoje wejścia. Po wykonaniu kilkunastu
„kolejek” najlepszą okazała się
Natalia Karaś przed Jakubem
Karasiem, Marysią Starczewską i Antosiem Modrzejewskim. Dobra zabawa, doskona-
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ły nastrój uczestników i aktywność grupy towarzyszyły w
czasie trwania zawodów. Niewątpliwie przyczyniły się do
rozbudzenia zainteresowania
tą grą i wzrostem umiejętności
dzieci.
AVE
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W SPÓŁDZIELNI

RZECZOWO I MERYTORYCZNIE
– WALNE ZGROMADZENIE JUŻ ZA NAMI
Z
a nami już wszystkie cztery zebrania częściowe,
które zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw
spółdzielczych, stanowią łącznie Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało charakter
sprawozdawczy i odbyło się
w następujących terminach: 7
czerwca - dla spółdzielców z
Piławy Górnej, 8 czerwca – z
Os. Różanego, 11 czerwca – dla
spółdzielców z os. Błękitnego,
Tęczowego i Złotego oraz 12
czerwca – dla spółdzielców z
os. Jasnego, Kolorowego oraz
z ulic: Andersa, 11 Listopada i
Brzegowej.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie przeprowadzone w czterech częściach odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem i
w bardzo dobrej merytorycznej
atmosferze. W tegorocznym
Walnym Zgromadzeniu udział
wzięło łącznie 105 osób.

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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Przebieg wszystkich czterech części Walnego Zgromadzenia i podsumowania łącznych wyników głosowań nad
poszczególnymi
uchwałami

- na podstawie protokołów z
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia - dokonało zgodnie z obowiązującym
prawem Kolegium złożone z
Przewodniczących i Sekretarzy wszystkich czterech części
Walnego Zgromadzenia.
Wszystkim członkom Spółdzielni, którzy poświęcili swój
cenny, wolny czas żeby wziąć
udział w zebraniu, należą się
wielkie podziękowania.
Już dziś zapraszamy więc
wszystkich członków Spółdzielni na przyszłoroczne
Walne Zgromadzenie i zachęcamy do przybycia.
rn, ec

Zgłoszono wiele cennych
propozycji i uwag, które na
bieżąco zostały przekazywane
administracji Spółdzielni w celu
ich rozpatrzenia i realizacji.
Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały, które
objęte były porządkiem obrad,
w tym najważniejszą dotyczącą
zmiany statutu SM w Dzierżoniowie. Przyjęte zostało
również sprawozdanie Rady
Nadzorczej oraz sprawozdania przedstawione przez
Zarząd Spółdzielni. Udzielono
także absolutorium Prezesowi Zarządu Danielowi Kolinko
oraz Zastępcy Prezesa ds. technicznych Wojciechowi Skupieniowi.

REMONTY NASZYCH
BUDYNKÓW
P

race remontowe na zasobach mieszkaniowych naszej
Spółdzielni prowadzone były również w czerwcu.

Remonty wykonane w
czerwcu 2018 roku: dokończono prace związane z usunięciem
korozji biologicznej z elewacji
budynku Os. Tęczowe 10 a, b,
c, d. W ramach tych prac została
również usunięta korozja biologiczna z cokołów piwnicznych
w budynkach Os. Tęczowe 11a,
b, c oraz 10 a, b, c, d.
Wykonano również prace
dotyczące usunięcia korozji

biologicznej na elewacji budynku Os. Tęczowe 9 a, b, c, d, e.
Obecnie wyżej wymienione
prace trwają na elewacji budynku Os. Różane 37.
W dalszym ciągu trwają
prace związane z kompleksową wymianą zaworów i głowic
termostatycznych na osiedlu
Różanym.
gzm

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

DZIEŃ

GODZ. PRZYJĘĆ

POLICJANT

FUNKCJA/REJON

4.07.2018

Środa

13:00 – 14:00

st. asp. Paweł Szober

Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

16.07.2018 Poniedziałek

13:00 – 14:00

asp.sztab. Marcin Armatys

Dzielnicowy os. Różanego

26.07.2018

13:00 -14:00

mł. asp. Adam Gulka

Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego
i Kolorowego

Czwartek

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

wspomnienie o Kazimierzu Michalskim

ARESZTOWANY PRZEZ GESTAPO,
ODBITY PRZEZ AK
B

ył jednym z prezesów działającego przy naszej Spółdzielni Mieszkaniowej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 7 czerwca minęła 12 rocznica śmierci
Kazimierza Michalskiego, porucznika AK, współzałożyciela dzierżoniowskiej „Lechii”,
człowieka niezwykle aktywnego, pogodnego i bardzo witalnego.

Kazimierz
Michalski
prawie całe swoje powojenne
życie związał z Dzierżoniowem, jednak zmarł w szpitalu w wielkopolskiej Słupcy.
Urodził się 1 marca 1912 roku
w Stryju. Gimnazjum ukończył we Lwowie, by później
zamieszkać w Warszawie. Podczas okupacji wstąpił do Armii
Krajowej, w której uzyskał stopień podporucznika.
STRYJ, LWÓW,
WARSZAWA
Nosił pseudonim „Jar”.
Jego służba w AK była pasmem
zdarzeń, godnych książki. O
działaniach „Jara” na terenie Obwodu Jędrzejów tak w
swojej relacji pisał w 1974 roku
jeden z jego podkomendnych,
Jerzy Wilczyński: „w początkach 1940 roku, jako delegat z
Warszawy organizował grupy
bojowe Związku Walki Zbrojnej,
a następnie AK. Był przez cały
czas trwania działań wojennych
czynnym partyzantem działającym na terenie całego Obwodu.
Uczestniczył w akcjach sabotażowych oraz akcjach na transporty pociągów niemieckich z
bronią w ręku. Wymieniony był
aresztowany w 1944 roku przez
Gestapo i został odbity przez
AK.” O służbie Kazimierza
Michalskiego w czasie okupacji wspomina także Wojciech
Borzobohaty, w swojej książce
„Jodła”, przedstawiającej działania Armii Krajowej w Okręgu
Radomsko-Kieleckim.
Od roku 1945 Kazimierz
Michalski mieszkał w Dzierżoniowie, gdzie zajął się między
innymi organizacją miejscowego sportu. Był jednym z
założycieli dzierżoniowskiego
„Ogniwa” oraz powstałej na
jego bazie „Lechii”. Warto
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dodać, że jeszcze jako junior
występował w młodzieżowej
drużynie legendarnej „Pogoni”
Lwów, jednego z najstarszych
polskich klubów piłkarskich,
gdzie jego trenerem był słynny
w światku piłkarskim Wacław
Kuchar. W Warszawie miał też
okazję osobiście poznanć inną
legendę przedwojennego polskiego sportu – Janusza Kusocińskiego, zamordowanego później w 1940 roku w Palmirach.
„NASZA KOCHANA
LECHIA”
Kazimierz Michalski był
współzałożycielem
dzierżoniowskiej „Lechii”, ale też
pomysłodawcą nadania jej
nazwy (na cześć najstarszego
polskiego klubu piłkarskiego
„Lechii” Lwów) oraz autorem
wspaniałej kroniki klubu z lat
1955 – 1960. O klubie z Dzierżoniowa nie mówił inaczej,
jak „nasza kochana Lechia”.
W latach 50. to dzięki niemu
trafiła do Lechii cała grupa
młodych zdolnych piłkarzy
Cracovii, na czele ze świetnym
napastnikiem Piotrem Korcalą,
będąca później fundamentem
obowiązującego przez lata w
klubie „krakowskiego” stylu
gry. Ciekawostkę stanowi
fakt, że po wielu latach Lechia
„odwdzięczyła się” Cracovii,
gdy pod Wawel trafił ex-lechita
Krzysztof Piątek.
W latach 1998-1999 był
prezesem dzierżoniowskiego
obwodu Światowego Związku
Żołnierzy AK, mającego swoją
siedzibę w naszej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Na kilka lat
przed śmiercią przeprowadził
się do rodziny, do wielkopolskiej Mieczownicy.
Kazimierz Michalski zmarł
7 czerwca 2006 roku. W cere-

monii pogrzebowej, która
miała miejsce 10 czerwca na
niewielkim cmentarzu w Giewartowie – oddalonym od
Dzierżoniowa o 250 kilometrów – oprócz rodziny uczestniczyła delegacja byłych żołnierzy AK, na czele z prezesem
obwodu
dzierżoniowskiego
- Zdzisławem Mirońskim oraz

symbolicznie reprezentujący
MZKS „Lechia” Dzierżoniów
autor tych słów.
Jarosław Kresa

wydawnictwa

O SPÓŁDZIELNI
W NOWYM „ROCZNIKU
DZIERŻONIOWSKIM”
P

od koniec maja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa
odbyła się oficjalna prezentacja Rocznika Dzierżoniowskiego 2017”.
Jest to już 27 tom tego
znakomitego
wydawnictwa,
podsumowującego wydarzenia każdego minionego roku,
a także upowszechniającego wiedzę na
temat historii
miasta i osiągnięć
jego
mieszkańców.
W
najnowszym numerze „Rocznika” znalazł
się między
innymi – w
związku
z
ubiegłorocznym jubileuszem - tekst
na
temat
60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
Przeczytać można także między innymi o „Kierunkach rozwoju średniowiecznego osadnictwa wiejskiego w zapleczu

Dzierżoniowa”, o „Ptakach
Dzierżoniowa” o „Działalności
Muzeum Miejskiego w roku
2017”, o „Projekcie Diora” i o
„Cyfrowym Archiwum Dzierżoniowa”.
W ś r ó d
autorów znalezi się tym
razem
m.in.:
Rafał
Pilśniak, Mateusz
Cegiełka, Maria
Zapotoczna,
Dagmara Adamska, Grzegorz
Hada-Jasikowski, Robert Trawniczek, Jarosław
Kresa, Henryk
Smolny i Anna
Laskiewicz.
Rocznik w cenie 40 złotych zakupić można między
innymi w Muzeum Miejskim.
Zachęcamy do lektury.
kaj
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NASZE SPRAWY

„UZNANIE I PODZIW”

– PODZIEKOWANIA DLA NASZEJ GRH

W

związku z udziałem w XXXV Ogólnopolskim
Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, jaki w
maju odbył się w Dzierżoniowie, działająca przy naszej
Spółdzielni GRH 58. pułku piechoty otrzymała podziękowania od głównego organizatora Sympozjum – Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte.

W specjalnym piśmie, podpisanym przez panią dyrektor
Urszulę Skoczek, adresowanym do dowódcy Grupy, czy-

tamy: „Dyrektor i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej
nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi (…) składa serdeczne

•
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podziękowanie za uświetnienie
przebiegu uroczystości zorganizowanych z okazji XXXV
Ogólnopolskiego Sympozjum
Klubu Szkół Westerplatte.
Obecność Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58. Pułku Piechoty dostarczyła uczestnikom
niezwykłych przeżyć i wrażeń.
Możliwość obejrzenia występu
Grupy oraz wysłuchania wspaniałego referatu była niezwykłą i niecodzienną lekcją żywej
historii. Pragniemy po raz
L

A

M

A

kolejny wyrazić szczere uznanie
i podziw dla działań Stowarzyszenia, które w znaczący sposób
przyczyniają się do pogłębiania
i popularyzacji wiedzy historycznej”.
Warto dodać, że tylko w
tym roku, GRH 58. pułku piechoty uczestniczyła już na
terenie Polski, powiatu i Dzierżoniowa w 24 różnych przedsięwzięciach popularyzujących
historie naszego kraju.
kaj

•
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W OSIEM DNI PIECHOTĄ
ZE ŚWINOUJŚCIA DO HELU
Z
Albertem Połubińskim, uczestnikiem marszu Świnoujście – Hel, rozmawia Jarosław Kresa.

- To była niezwykła wyprawa. Przez osiem dni
wzdłuż naszego wybrzeża
przeszliście ponad 350
kilometrów?
- To było dla nas takie
wyzwanie, któremu mimo róż-

binowa, Dziwnówka, Rowów,
Łeby, Jastrzębiej Góry i wreszcie
do Helu. Robiliśmy dziennie od
35 do 56 kilometrów. A wyruszyliśmy w składzie sześcioosobowym. Oprócz mnie szli jeszcze: mój brat Remik, Grzesiek

olbrzymia satysfakcja, że z
tak obolałymi, popuchniętymi
nogami, ale jednak udało się
dotrzeć, pokonać kilka kryzysów i własne słabości. A
jeśli chodzi o urok mijanych
miejsc, to oczywiście całe
nasze wybrzeże jest piękne, ale
najlepiej wspominam plaże od
Rowów do Łeby. Tam przez
wiele kilometrów jest zupełna
pustka. Byliśmy więc tylko my,
szerokie plaże i szum morza.
Wspaniałe miejsce.
- Wspomniałeś o kryzysach. Kiedy szło wam się
najtrudniej?
- Właściwie to już od
czwartego dnia zaczynała się
walka z bólem, z pęcherzami i
z opuchlizną. Ostatnie trzy dni
były jednak najtrudniejsze.

nych przeszkód udało się sprostać. Z moich wyliczeń wynika,
że przeszliśmy dokładnie 357
kilometrów. Od Świnoujścia
do Helu. I chociaż nogi jeszcze
bolą, to o tym naszym marszu
myślę z wielką satysfakcją.
- Kiedy i w jakim składzie
rozpoczęliście swój nadmorski marsz?
- Wyruszyliśmy 9 czerwca
o godzinie 7.45. Szliśmy osiem
dni. Pierwszy odcinek do Dziwnowa, później do Mrzeżyna, Sar-

Wudarczyk, Radek Kolinko,
Darek Listwan i Mariusz Kobryń.
Trzej ostatni musieli jednak
zejść z trasy wcześniej, tak więc
do Helu dotarliśmy we trzech.
Przez pewien czas maszerował z
nami także gościnnie Remik Jankiewicz, były mieszkaniec Os.
Błękitnego.

- Gdzie nocowaliście?
- Na kwaterach, które załatwialiśmy sobie już na miejscu.

- Rzeczywiście, spotkaliśmy na trasie bardzo wielu
ciekawych ludzi, choćby pana
Janusza, fantastyczny człowiek. W ogóle spotkaliśmy
wiele osób, które reagowały
na nasz marsz z bardzo pozytywnym zdziwieniem. A na
przykład już na Helu spotkaliśmy człowieka, który kiedyś
przeszedł odcinek Hel – Świnoujście w 122 godziny. Co
do zwierząt, to oprócz przeróżnych morskich ptaków były też
dziki, padalec i foka…
- Czy przytrafiły się wam
jakieś zabawne sytuacje w
trakcie marszu?
- Tak, chociażby spotkanie z psem „Pusią” na kwaterze w Jastrzębiej Górze.
Otóż „Pusia”, pies, który
„nie gryzie” próbowała nas
ugryźć kilkakrotnie. W ogóle
my sami pod koniec marszu,
a także już na dworcu kolejowym w Gdyni też musieliśmy
wyglądać dosyć zabawnie,
wszystko nas bolało, byliśmy
powyginani, z plecakami na

- Co z tej waszej wyprawy
będziesz wspominał najlepiej?
Najpiękniejsze
było
chyba dojście do celu. To była
W czerwcu nie było z tym jeszcze większych problemów.
- A jaką mieliście pogodę?
- Bardzo dobrą, na warunki
atmosferyczne nie można było
narzekać. Morze, słońce, błękitne niebo, było naprawdę
pięknie.
- Na takim dystansie na
pewno nie brakowało ciekawych spotkań, z ludźmi,
ale też ze zwierzętami?

8

SPÓŁDZIELCY

plecach, ledwo szliśmy, a do
tego w pociągu aż do Inowrocławia nie było miejsc
siedzących.
- Miło było wrócić do
domu…
- Oczywiście, ale przyznam,
że w niedzielę, z nogami obłożonymi lodem, już myślałem o
kolejnym marszu.
- Dziękuję za rozmowę.
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NASZE SPRAWY

„SKAŁKI 2018”
– ŚWIĘTO MAŁYCH BIEGACZY
P
iękna pogoda, dobre humory i ponad 40 dzieci. Tak w
telegraficznym skrócie można by było opisać kolejną
edycję biegu przełajowego „Skałki 2018”.

26 maja odbyła się kolejna edycja biegu przełajowego
„Skałki 2018”, zorganizowanego tradycyjnie przez TKKF
Ognisko „Dzierżoniów”. Spółdzielczy Dom Kultury był
współorganizatorem imprezy.
W biegu podzielonym na kilka
kategorii wiekowych udział

wzięło ponad 40 dzieci.
- Biegło mi się bardzo
dobrze, ale nie wygrałam –
mówiła po biegu 9-letnia Ania.
– Ale najważniejsze, że przebiegłam, bo myślałam, że nie
dam rady.
Na uczestników tegorocznych „Skałek” czekały nagrody

DWA PRZEDSTAWIENIA
NA DZIEŃ DZIECKA
W

tym roku w Spółdzielni Mieszkaniowej Dzień
Dziecka świętowaliśmy trochę wcześniej, bo już
30 maja… w Piławie Górnej i w Dzierżoniowie.

Z okazji tego wspaniałego
święta odbyły się dwa przedstawienia,
zorganizowane
przez Spółdzielcze Towarzy-

czerwiec 2018 | nr 6 (162)

stwo Kulturalno-Sportowe i
Spółdzielczy Dom Kultury.
Najpierw, w filii SDK w Piławie Górnej, krakowski teatrzyk

i wyróżnienia. Wydaje się, że
wszyscy bawili się świetnie.
W tym roku bieg po raz
kolejny zorganizowany został
na terenie placu zabaw przy
Alei Bajkowych Gwiazd, jed-

nak tradycyjna nazwa, związana z okolicami parku między
osiedlami Błękitnym i Różanym została zachowana.
jk
Foto: M. Charasimiuk

dla
dzieci
zaprezentował
widowisko na temat niezwykłości bibliotecznych skarbów
– książek. W niewielkiej salce
piławskiej filii zgromadziło się
prawie 20 osób, którym przedstawienie bardzo się podobało.
- Ta sowa była trochę straszna, ale nie było się czego bać –
opowiadała jedna z dziewczynek obecnych na przedstawieniu. – Bardzo mi się podobało.
Nieco później, widowisko

o „Misiu tulisiu” obejrzało w
sali Spółdzielczego Domu Kultury w Dzierżoniowie ponad 60
dzieci. Organizatorem dzierżoniowskiego spotkania z maluchami i fundatorem słodyczy
dla dzieci było stowarzyszenie
Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe, a impreza
była dofinansowana ze środków
budżetu miasta Dzierżoniowa.
j-k
Foto: J. Kresa, M. Charsiumiuk
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Dzieci Wojny - sylwetki

W filli SDK

RÓŻNE

PONURE WSPOMNIENIA KRĘGLE
I… SZCZERY UŚMIECH DLA NAJMŁODSZYCH
24
P
ani Leokadia Wiśniewski od lat jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Dzieci Wojny, działającego
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

- Nie miałam nawet sześciu
lat, kiedy Niemcy nas wywieźli – wspomina. – W obozie,

do którego trafiłam pamiętam
nagich ludzi i bardzo surową dyscyplinę. Pamiętam, że
mojemu bratu kazali stać cztery godziny na mrozie... Do dzisiaj nie potrafię nazwać Niemców przyjaciółmi.
Pani Leokadia ma 81 lat.
Pochodzi ze wsi Święcice
w powiecie wołkowyskim.
Wspomina, że jej rodzi-

nie groziło rozstrzelanie, ale
skończyło się na wywózce w
wagonie bydlęcym do Niemiec. Przeżycia z tego czasu
cały czas są w jej pamięci bardzo żywe.
Wspomina chociażby dwunastu chłopców, których zdołała ostrzec przed nadchodzącymi Niemcami…
Do
Polski
przyjechała w 1945 roku, najpierw do
Zduńskiej Woli, gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo.
Później dotarła do Dzierżoniowa, gdzie podjęła pracę i
równocześnie kontynuowała
naukę. Przez lata uhonorowano ją wieloma odznaczeniami i medalami. Do dzisiaj jest
aktywną uczestniczką działań
Stowarzyszenia Dzieci Wojny
i mimo posiadania ponurych
wspomnień z czasu wojny,
jej znakiem rozpoznawczym
wydaje się być nieodłączny
szczery uśmiech.
kj

maja po raz pierwszy w filii SDK w Piławie Górnej
został zorganizowany turniej gry w kręgle dla
najmłodszych uczestników zajęć.
Dzieci miały zadanie w pięciu rzutach zdobyć jak największą ilość punktów. W rywaliza-

otrzymali brązowe medale. Była
to wspaniała zabawa a zarazem
doskonalenie sprawności i kon-

cji najlepszym okazał się Jakub
Karaś zdobywając 38 pkt. zdobywając złoty medal turnieju,
Marysia Starczewska - srebrny
medal, Natalia Karaś 28 pkt. i
Antoś Modrzejewski 26 pkt.

centracji młodych zawodników.
W filli organizowane są
także turnieje gry w piłkarzyki,
w mini-tenis stołowy, warcaby
oraz konkursy plastyczne.
AVE, kj

KOLEJNE OSOBY ZATRZYMANE
ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW
11 czerwca policjanci Ogniwa Patrolowego Komendy
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zatrzymali pijanego
mężczyznę. W trakcie interewencji był bardzo agresywny.
W dodatku w jego mieszkaniu
ujawniono narkotyki.
Policjanci pełniący służbę
patrolową, 11 czerwca udali się
na interwencję domową, jakich
jest wiele zgłaszanych każdego
dnia. Po przybyciu na miejsce,
zastali mężczyznę, który od
samego początku był mocno

10

pobudzony i swoją agresję
skierował wobec funkcjonariuszy. Następnie zamierzał
oddalić się z miejsca, ale został
obezwładniony przez policjantów. Okazał się nim 24 – letni
mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego, u którego w miejscu zamieszkania ujawniono
kilkanaście porcji amfetaminy
i kilka tabletek ekstazy. Mężczyzna został zatrzymany w
policyjnym areszcie, a postępowanie w tej sprawie prowadzić
będą dzierżoniowscy dochodzeniowcy.

12 czerwca dzierżoniowscy
policjanci zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie
amfetaminę.
Funkcjonariusze dzierżoniowskiej policji, w trakcie
patrolu zauważyli w parku
grupę, wśród której były
osoby spożywające alkohol. W
momencie podjęcia interwencji i czynności legitymowania
40-letni mieszkaniec naszego powiatu zaczął się nerwowo zachowywać. Kierując
się doświadczeniem zawodo-

policja
wym policjanci podjęli decyzję o sprawdzeniu zawartości
saszetki typu nerka należącej
do mężczyzny. Funkcjonariusze
ujawnili woreczek strunowy z
zawartością białej substancji.
Przeprowadzone badanie wskazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina.
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.
podkom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 4474
ogłasza

przetarg nieograniczony
dwustopniowy

na wykonanie robót związanych z renowacją dachów
na podłożu z papy, które będą wykonywane w budynkach
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
Termin do realizacji wykonania poszczególnych prac będzie
wskazywany każdorazowo oddzielnymi zleceniami.
Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 09.07.2018 roku w
siedzibie Spółdzielni pokój nr 6.
Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem
„Renowacja dachów” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej
(pokój nr 10) do dnia 26.07.2018 r. do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2018 r. o godz. 10.00 w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Zarząd Spółdzielni

ZIEMIANIN I PIÓRA
NAJLEPSI
A

ż 37 turniejów rozegrano w sezonie 2017/2018 w
ramach XIV Grand Prix Spółdzielni Mieszkaniowej
w tenisie stołowym.

Wśród zawodników dorosłych najwięcej punktów zgromadził w tym czasie Arkadiusz Ziemianin, który na
podium wyprzedził Jarosława
Kresę i Marcina Orlińskiego.
W grupie dziecięcej najlepszy
w całym sezonie okazał się

Maciej Pióra. Drugie miejsce
zajął Oskar Wdowiak, a trzeci
był Miłosz Koprowski.
W rozgrywkach, których
organizatorem był Spółdzielczy Dom Kultury uczestniczyło łącznie 26 zawodników.
kj

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie,
os. Jasne 20, działając na podstawie §1 Regulaminu
przetargu na sprzedaż terenów niezabudowanych, do
których Spółdzielnia posiada prawo wieczystego użytkowania do dnia 09.02.2088 r. ogłasza

ustny przetarg nieograniczony
w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania uzbrojonych
niezabudowanych działek gruntowych, położonych w Dzierżoniowie Os.
Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00013149/2. Właścicielem wewnętrznej
drogi dojazdowej jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Dla terenu sprzedawanych działek istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, stosownie do którego teren sprzedawanych działek przeznaczony
jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wykaz działek:
L.p.

Nr licytowanej Powierzchnia Cena wywoławcza
działki
ewidencyjna licytowanej działki
działki (m2)
(netto)

Wymagane
wadium

1

132/243

735

97 755,00 zł

19 551,00 zł

2

132/244

598

79 534,00 zł

15 907,00 zł

3

132/245

508

67 564,00 zł

13 513,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz
podmioty nie posiadające osobowości prawnej .
Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2018 r. o godz. 10.00 w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro sala Spółdzielczego
Domu Kultury.
Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargowym oraz kompletem materiałów, dotyczących stanu działek
gruntu, będących przedmiotem postępowania przetargowego, w
pokoju nr 5 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na Os. Jasnym
20 w Dzierżoniowie, w terminie od 09.07.2018 r. Pracownikiem
uprawnionym do kontaktu z osobami zainteresowanymi oraz do
udzielania informacji jest Pan Wiesław Kasprzyk tel. nr 74 831 44
73 wew. 12.
Wadium na działki w wysokości ustalonej powyżej, należy
wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie 81
9527 0007 0041 4979 2000 0001 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20.07.2018 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek Spółdzielni.
W czasie licytacji uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne wyższe
kwoty – postęp (przebicie) kwoty licytacji nie może być niższe
niż 500 zł.
Wygrywający przetarg traci wadium, jeżeli w terminie do 90
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu nie dopełni wszystkich formalności związanych z zawarciem aktu notarialnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu. Zawierany akt
notarialny sprzedaży działki jest umową warunkową z prawem
pierwokupu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zwrot wadium oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi na wskazane
przez oferenta konto.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie ma prawo
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd Spółdzielni
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OGŁOSZENIE

Mundial Rosja 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 44 74
ogłasza

przetarg nieograniczony
dwustopniowy

na przeprowadzenie w imieniu zamawiającego procesu
inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wykonaniu i przekazaniu
do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
przy ul. Lawendowej dz. nr 1377/3 obręb Dolny.
Termin realizacji zadania do 30.06.2020 roku. Wadium w
wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy zł) należy wpłacić do dnia
4.08.2018 r. na konto w BS 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.
Warunki uczestnictwa w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikację można pobierać od
dnia 5.07.2018 r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 12 w godzinach
od 9.00 – 13.00.
Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem
„przetarg na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Lawendowej” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie pokój nr 10 do dnia 9.08.2018 r. do godziny 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.08.2018 roku o godzinie 10.00
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 - sala klubu
spółdzielczego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Zarząd Spółdzielni

ważne

KOLEJNY BUDYNEK
STANIE PRZY LAWENDOWEJ

Z

namy już planowaną lokalizację kolejnego nowego
budynku, jaki zamierza wybudować Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Dzierżoniowie.

Z informacji, jakie otrzymaliśmy wynika, że nowy spółdzielczy budynek wzniesiony
zostanie przy ul. Lawendowej.

Więcej informacji w tej
sprawie przedstawimy w kolejnym numerze miesięcznika
„Twoja Spółdzielnia”.
ts

różne

TO DLACZEGO
POSZŁO NAM TAK ŹLE?

T

akie pytanie po meczu Polaków z Senegalem i Kolumbią zadaliśmy naszym trzem futbolowym ekspertom…

Paweł Sibik (były piłkarz
Lechii Dzierżoniów, Odry
Wodzisław i reprezentant
Polski):
Przyczyny naszej słabej gry
nie podam, ponieważ do dzisiaj
sam nie znam przyczyny naszej

Szczególnie dobrze było to
widać w meczu z Kolumbią. Nie
potrafiliśmy także reagować na
stałe fragmenty gry przeciwnika. Z Senegalem zaskakujący dla mnie był także wybór
składu. Nie wiem dlaczego grał

słabej postawy na Mistrzostwach Świata w Korei/Japonii. Uważam, że pierwszy mecz
z Senegalem był spokojnie do
wygrania, a w drugim mogło
być też zdecydowanie lepiej.
Jeden z powodów, to fakt, że
chłopaki nie udźwignęli tego
psychicznie. Wydaje się, że
warunki przygotowania się do
dobrej gry były idealne. Niestety, pozostało tylko duże rozczarowanie.

Szczęsny, dlaczego Cionek? Ale
myślę, że wszystko zaczyna się
od taktyki. Co z tego, że dużo
biegaliśmy, skoro biegaliśmy
bez planu?

Józef Kostek (były piłkarz
Lechii Dzierżoniów i Śląska
Wrocław):
Uważam, że byliśmy słabo
przygotowani do gry pod względem taktycznym, porozrzucani
po całym boisku, bez jakiejś
przewodniej myśli taktycznej.

Albert Połubiński (były piłkarz Lechii Dzierżoniów i
m.in. Miedzi Legnica i Arki
Gdynia):
Po prostu byliśmy słabsi.
W pierwszym meczu uważam,
że to był dramat, jeśli chodzi
o podejście naszej drużyny do
gry. Z drugiej strony w naszej
kadrze zbyt dużo było zawodników po kontuzjach, zawodników, którzy nie grają zbyt
wiele w klubach, zabrakło więc
jakości i o innych wynikach nie
można było marzyć.
kaj

Ogłoszenia drobne
• Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na Osiedlu Jasnym, 46 m2,
II piętro. Tel. 782 162 667.
• Poszukujemy starych fotografii spółdzielczych osiedli w Dzierżoniowie. Tel. 697 73 82 92.
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3
3
4
4
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Festyn „Witajcie wakacje”
Festyn
„Witajcie
wakacje”
Gramy w
rybę
Gramy
w rybę
Mini-turniej
Warcabowy dla dzieci
Mini-turniej
Warcabowy
Turniej tenisa
stołowegodla
„O dzieci
Puchar Prezesa”
Turniej
tenisa stołowego
Puchar
Prezesa”
Gry i zabawy
stolikowe „O
„Ryba
i inne…”
Gry
i
zabawy
stolikowe
„Ryba
i
inne…”
Zajęcia artystyczne
Zajęcia plastyczne
artystyczne
Zajęcia
Zajęcia
plastyczne
Miniwyścig kapslowy
Miniwyścig kapslowy
9
9
10
10
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11
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15
15

17
17
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30
30
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31

Zajęcia wokalne – lipiec w SDK
Zajęcia w
wokalne
Gramy
Rybę – lipiec w SDK
Gramy
w
Rybę
Wakacyjne
zajęcia teatralne
Wakacyjne
zajęcia
teatralne
Nasze zajęcia
plastyczne
Nasze
zajęcia
plastyczne
Gry i zabawy stolikowe
Gry i zabawykapslowy
stolikowe
Mini-wyścig
Mini-wyścig
kapslowy
Gry i zabawy integracyjne
Gry i zabawy
integracyjne
Zajęcia
plastyczne
Zajęcia
plastyczne
Festyn rodzinny na Błękitnym
Festyn rodzinny na Błękitnym

Zajęcia plastyczne
Zajęcia
plastyczne
Gry i zabawy
„Ryba i inne…”
Gry i zabawy
„RybaWyścig
i inne…”Kapslowy
Wielki
Osiedlowy
Wielki
Osiedlowy
Wyścig
Gry i zabawy rekreacyjne Kapslowy
Gry i zabawy
rekreacyjne
Turniej
warcabowy
dla dzieci
Turniej
warcabowy
Zajęcia artystyczne dla dzieci
Zajęcia artystyczne
23
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24
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25
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godz.
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godz. 10.00
godz.
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godz.
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10.00
godz.
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godz. 11.00
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godz.
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godz. 11.00
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godz.
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godz. 11.00
godz.
10.00
godz.
godz. 10.00
11.00
godz. 10.00
11.00
godz.
godz.
10.00
godz. 11.00
godz. 11.00

Konkurs plastyczny „Kwiaty i ptaki”
Konkurs
plastyczny „Kwiaty i ptaki”
Zajęcia artystyczne
Zajęcia
artystyczne
Gry zręcznościowe dla dzieci
Gry
zręcznościowe
Miniturniej
szachowydla dzieci
Miniturniej
szachowy
Gry i zabawy
stolikowe
Gry
i zabawy
stolikowe
Turniej
warcabowy
dla dzieci
Turniej
warcabowy
dla dzieci
Tenis stołowy dla dzieci
Tenis stołowy dla dzieci

Gry i zabawy rekreacyjne
Gry
i zabawy
Turniej
tenisa rekreacyjne
stołowego dla dzieci
Turniej
tenisa stołowego
dlaKapslowy
dzieci
Wielki Osiedlowy
Wyścig
Wielki
Osiedlowy
Wyścig Kapslowy
Konkurs
plastyczny
Konkurs plastyczny
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godz.
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godz.
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10.00
godz.
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godz. 11.00
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inne zajęcia:
inne
zajęcia: Klub Małego Piłkarza, Spółdzielcza Akademia Koszykarza, filia SDK w
Spółdzielczy
Spółdzielczy
Klub
Małego
Akademia Koszykarza, filia SDK w
Piławie Górnej
– zajęcia
wePiłkarza,
wtorki i Spółdzielcza
czwartki
Piławie Górnej – zajęcia we wtorki i czwartki

ZAPISY – do 3 lipca w pok. nr 15 SDK, zajęcia płatne – 30 zł
ZAPISY – do 3 lipca w pok. nr 15 SDK, zajęcia płatne – 30 zł
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SPORT

piłka nożna

szachy

ŚWIETNA ZABAWA
NA „ORLIKU”.

W „ŚRODOWYM BLITZU”
DUDEK ZNOWU
SKMP BEZKONKURENCYJNE NAJLEPSZY!

-A

dlaczego oni tak dobrze grają? – pytali młodzi
rywale drużyn Spółdzielczego Klubu Małego Piłkarza po turnieju, jaki 23 czerwca rozegrany został na
boisku „Orlik” przy ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie.

Zorganizowany przez Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe i Spółdzielczy
Dom Kultury Turniej Piłki
Nożnej Dzieci zgromadził w
przedostatnią sobotę czerwca

ponad 60 uczestników. Wzięły
w nim udział dwie drużyny
Spółdzielczego Klubu Małego
Piłkarza oraz po jednej drużynie z UKS „Lechia” Dzierżoniów i z Pogoni Pieszyce.
Mali piłkarze z SKMP
zagrali świetnie i zajęli dwa
pierwsze miejsca w końcowej
tabeli. Oczywiście dla wszystkich najważniejsza była zabawa,
ale statuetki i medale, jakie
otrzymali wszyscy uczestnicy
turnieju również były dla mło-

czerwiec 2018 | nr 6 (162)

dych graczy znakomitym powodem do szczerej radości.
Praca trenera Alberta Połubińskiego przynosi coraz bardziej widoczne efekty. Warto
więc przypomnieć, że zajęcia

Spółdzielczego Klubu Małego
Piłkarza odbywać się będą
także w trakcie wakacji. Na
osiedlowego „Orlika” zapraszamy w każdy wtorek i czwartek, w godzinach 15.45 – 17.00
- roczniki 2011-2012, a w godzinach 17.00-18.00 – roczniki
2013-2014.
Należy dodać, że turniej zorganizowany został przy finansowym wsparciu z budżetu
miasta Dzierżoniowa.
kj

R

omuald Dudek okazał się najlepszym szachistą
zakończonego właśnie cyklu turniejów „Środowy
Blitz 2017/2018”.
W rozpoczętym 13 września ubiegłego roku cyklu turniejów szachów błyskawicznych wyprzedził na podium
Mariusza Jandułę i Sławomira

Arkadiusz Szota, 14. Jarosław
Witkowski, 15. Jakub Nowakowski.
Romuald Dudek triumfował
w „Środowym Blitzu” również

Woszczyńskiego. Wszyscy ci
trzej zawodnicy zdołali zwyciężyć po osiem z 34 rozegranych w tym czasie turniejów.
Po trzy turnieje wygrywali
Dariusz Imbór i Paweł Gulik.
W rywalizacji uczestniczyło
łącznie 15 zawodników.
Kolejne
miejsca
poza
podium wywalczyli: 4. Dariusz
Imbór, 5. Sławomir Masło, 6.
Jarosław Kresa, 7. Zbigniew
Gaj, 8. Paweł Gulik, 9. Damian
Masalski, 10. Radosław Szandurski, 11. Henryk Nowicki,
12. Piotr Sienkiewicz, 13.

w sezonie 2016/2017. Ci sami
gracze zajmowali też miejsca na podium, jednak przed
rokiem drugi był S. Woszczyński, a trzeci M. Janduła.
Organizatorem cyklu turniejów szachów błyskawicznych, był Spółdzielczy Dom
Kultury i Towarzystwo Szachowe „Dwie Wieże” Dzierżoniów.
Kolejna edycja rozgrywek
rozpocznie się już we wrześniu. Wszystkich chętnych do
gry zapraszamy.
kaj
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ZNAKOMITE WYNIKI PODSUMOWANIE DZIECIĘCEGO
MAŁYCH PIŁKARZY! SEZONU SZACHOWEGO
20
Z

czerwca zakończyły się trwające od września
ubiegłego roku zajęcia szachowe dla dzieci w
Spółdzielczym Domu Kultury.

nakomicie spisali się nasi futboliści ze Spółdzielczego Klubu Małego Piłkarza w trakcie turnieju dziecięcej piłki nożnej, rozegranego 2 czerwca w Bielawie!

Podopieczni Alberta Połubińskiego rozegrali w trakcie turnieju sześć meczów.
Wygrali cztery z nich, a dwa
razy zremisowali, kończąc
turniej bez porażki. Bilans
brakowy naszych małych
następców Lewandowskiego i
Błaszczykowskiego, to aż 39
bramek strzelonych i tylko 8
straconych.

W zajęciach, które prowadzone były w dwóch grupach
wiekowych, uczestniczyło łącznie 24 dzieci. W grupie zaawansowanej po roku nauki i rywalizacji przy szachownicy najlepszy okazał się Radek Zawada,
drugie miejsce zajął Antoni
Chorążyczewski, a trzecie Oskar

Oto lista wyników naszego
zespołu: Spółdzielczy Klub
Małego Piłkarza – Górnik Wałbrzych 3-3, SKMP – AP Lato
Świdnica 7-0, SKMP – Parasol
Wrocław 10-0, SKMP – Siódemka I Bielawa 7-2, SKMP
– Siódemka II Bielawa 10-1,
SKMP – Polonia Świdnica 2-2.
Wyniki naprawdę robią wrażenie. Gratulujemy!
jk
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Wdowiak. Wśród dzieci młodszych kończący sezon turniej
wygrała Hania Chorążyczewska.
W zajęciach udział brały dzieci
w wieku od 6 do 14 lat.
Nowy sezon rozpocznie się
we wrześniu.
kj

