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kultura

KOLĘDY ZNOWU
POŁĄCZYŁY POKOLENIA

W

niedzielę, 28 stycznia, w Spółdzielczym Domu Kultury po raz kolejny odbył się koncert „Kolędy łączą
pokolenia”, który tradycyjnie cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wykonawców jak i publiczności, która
wypełniła dużą salę SDK.

W koncercie tym razem
wzięli udział śpiewający i grający na gitarach członkowie
studia muzycznego „Ad Libi-
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tum”: Małgorzata Pisarewicz,
Szymon Terczyński i Amelia
Warzyńska, a także uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycz-
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nej I stopnia z Dzierżoniowa
– Zuzia Krechowiecka, Natalia Duda, Jakub Michalczyszyn
i Maksymilian Wierzbicki.
Państwową Szkołę Muzyczną
I stopnia ze Świdnicy reprezentowała Julia Nesterenki
(gitara), a świdnicką Społeczną Szkołę Muzyczną II stopnia
Katarzyna Wójcicka (również
gitara).
W koncercie wzięły udział
także dzieci ze studia wokalnego „ACME” działającego przy
Spółdzielczym Domu Kultury
naszej Spółdzielni Mieszkaniowej: Maja Bielecka, Anetka

Kuberska, Natalia Karaś, Maja
Żygocka, Zuzia Krechowiecka, Marta Domańska i Kamila
Domańska. Na małej scenie
SDK wystąpił również zespół
„Troszeczkę Słońca” działający w ramach spółdzielczego
Klubu Seniora „Złota Jesień”.
Wykonawcom akompaniowali Adam Kucała na basie i
Paweł Wólkiewicz na akordeonie.
Główną organizatorką koncertu była Ewa Kuceła (SDK
i STK-S).
jk, sdk
foto: Marian Charasimiuk
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OS. RÓŻANE

NOWY BUDYNEK I MRÓZ
- LUTY NIEZBYT ŁASKAWY
L
uty okazał się niezbyt łaskawy dla budowlańców i budowy nowego budynku wielorodzinnego
na os. Różanym.

Występujące w drugiej
połowie miesiąca mrozy, które
w nocy dochodziły do – 10
stopni Celsjusza, z prognozami pogody wskazującymi na
jeszcze większe przewidywane
mrozy w końcu miesiąca, to
najdelikatniej mówiąc nie są
sprzyjające warunki do prowadzenia robót budowlanych przy
budowie nowego budynku.
Z drugiej strony wszyscy już zapomnieliśmy jak
wyglądają prawdziwe zimy,
które z mnóstwem śniegu i
dużo większym mrozem
gościły w naszym kraju wiele
lat temu w przeszłości.
Trudny pogodowo luty
nie oznaczał jednak, że na

budowie nowego budynku
nic się nie działo. Wręcz
przeciwnie. Cały potencjał
wykonawczy został skierowany do wnętrza budynku, gdzie na szeroką skalę
układano płytki na klatkach
schodowych. Wykonywano
również roboty malarskie w
piwnicach i garażach. Trwał
także montaż osprzętu elektrycznego w poszczególnych
mieszkaniach.
Koniec budowy nowego budynku wielorodzinnego na osiedlu Różanym jest
już coraz bliżej. Jakie będą
następne działania w zakresie inwestycji mieszkaniowych, czyli budowy następ-

nego spółdzielczego budynku
wielorodzinnego, napiszemy
w najbliższych numerach
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miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”.
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SYLWETKI

DLA NAS
TO BYŁ WTEDY RAJ!
C

hociaż to były w tamtym czasie zupełne peryferie Dzierżoniowa, to mieszkało nam się tu bardzo
dobrze – wspomina pani Zuzanna Duczmal, mieszkanka budynku numer 5 na Os. Jasnym. – Wcześniej
mieszkaliśmy przy ul. Żeromskiego w mieszkaniu bez
łazienki, ze wspólną toaletą na korytarzu. A tutaj nowe
mieszkanie, dwa pokoje – dla nas to był wtedy raj!
Państwo Zuzanna i Augustyn Duczmalowie wspominają
rok 1970, kiedy wprowadzili
się na nowe dzierżoniowskie
osiedle spółdzielcze z dużym
sentymentem. Chociaż ich
budynek był wówczas jedynym po tej stronie osiedla, a
wokół widoki były nieco księżycowe, teren pełen dołów i
rozmaitych wykopów, a po najprostsze nawet zakupy trzeba
było maszerować do centrum
miasta, to radość z posiadania
własnego nowego mieszkania
całkowicie przesłaniała wszelkie niedogodności.
- Kiedy się tu wprowadziliśmy – opowiada pani Zuzanna
– to nie chciałam wyjść z
kuchni, ani z łazienki, tak byłam
zachwycona tym naszym mieszkaniem.

Ten dzierżoniowski kierunek okazał się kluczowy
dla jego dalszego życia. Rok
później pan Augustyn i pani

pani Zuzanna na świat przyszła pod Wilnem.
Państwo
Duczmalowie
mają dwoje dzieci – Marię i
Piotra. Dochowali się wnuków,
na których odwiedziny zawsze
czekają z dużą niecierpliwością. Są ze sobą 52 lata, wydają
się być naprawdę zadowoleni
z życia i tylko z pewną nostalgią zauważają, jak szybko te
wszystkie lata minęły.
- Bo spokojnie to życie przebiegło – mówi pani Zuzanna. –
Normalne życie, wychowywało
się dzieci, żłobek, przedszkole,
szkoła, praca i lata minęły nie
wiadomo kiedy…

52 LATA RAZEM
Państwo
Duczmalowie
poznali się w roku 1964. W Dzierżoniowie. To tutaj przyjechał na
delegację, pracujący wtedy w
Poznaniu, pan Augustyn.
- Cała Polskę zjeździłem
wtedy w delegacjach – wspomina.

Zuzanna
Z
pobrali
b li się.
i Razem
R
zamieszkali najpierw przy
ul. Mostowej, później przy
ul. Żeromskiego, a wreszcie
na Os. Jasnym. Pan Augustyn pracował wówczas w
„Diorze”. Pani Zuzanna natomiast w hurtowni spożywczej przy ul. Ząbkowickiej.
Do naszego miasta los rzucił
oboje z zupełnie innych rejonów Polski. Pan Augustyn
urodził się w roku 1939 w
okolicach Łucka, natomiast
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BYŁY SZARE,
SĄ KOLOROWE
- Przez te wszystkie lata
mieszkało nam się tutaj
naprawdę dobrze – zapewniają
wspólnie. – W tym czasie wiele
się zmieniło, powstały nowe
budynki, sklepy... Szare osiedla zamieniły się w kolorowe,
małe drzewka urosły i zrobiło
się zielono… Sąsiadów mieliśmy dobrych, a Spółdzielnia
Mieszkaniowa też była zawsze
pomocna.
Dzisiaj państwo Duczmalowie od lat są już na emeryturze. Wolny czas dosyć często
spędzają na działce, niedaleko
dzierżoniowskiego
OSiR-u.
Mają tam kwiaty, drzewa… i
spokój, który zawsze bardzo
sobie cenili.
Jarosław Kresa
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RÓŻNE

SM w Polsce

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
podobne wyróżnienie otrzymała w
W SIERADZU
ubiegłym roku.

S

ieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest nieznacznie
młodsza od naszej Spółdzielni. Pod obecną nazwą
została zarejestrowana 10 kwietnia 1959 roku w Sądzie
Powiatowym w Sieradzu, choć początki budownictwa
spółdzielczego w tym mieście sięgają roku 1926.
W roku 1965 postanowieniem
Sądu Powiatowego w Sieradzu w
struktury SSM włączono starszą o
rok Spółdzielnię Robotniczą Dziewiarz, założoną we wrześniu 1958
roku i to od tej daty przyjmuje się
liczyć funkcjonowanie Spółdzielczości Mieszkaniowej na terenie
Sieradza. Doceniając wkład Sie-

radzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w gospodarczy i społeczno-kulturalny rozwój miasta Rada Miasta
Sieradza wyróżniła 20 lat temu
Spółdzielnię w 1998 roku z okazji
jubileuszu 860-lecia miasta honorowym tytułem „zasłużony dla Miasta Sieradza”. Warto przypomnieć,
że dzierżoniowska spółdzielnia

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, której siedziba znajduje
się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu, zarządza
zasobami mieszkaniowymi w czterech miejscowościach - Sieradzu,
Warcie, Blaszkach oraz w Szadku.
Według stanu na dosyć odległy
już dzień 31.12.2003 roku liczyła
10 658 członków, w tym: zamieszkałych 9 105, współmałżonków
1 127, osób prawnych 12, członków
oczekujących 489. Spółdzielnia
posiadała wówczas 225 budynków
wielorodzinnych i 59 budynków
jednorodzinnych.

POLICJA POSZUKUJE SPRAWCY
KRADZIEŻY ROZBÓJNICZEJ!

12

stycznia 2018 roku pomiędzy godzinami 14.00
a 15.00, w Dzierżoniowie w sklepie Kaufland,
doszło do kradzieży.

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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Powiatowej Policji Dzierżoniów lub kontakt telefoniczny
z prowadzącym postępowanie:

SSM nie zapominała też o
potrzebach kulturalnych mieszkańców. Od chwili powstania tj. od
1982 r. Spółdzielczy Dom Kultury
stał się jedną z wiodących placówek
kultury w Sieradzu , jako organizator imprez o charakterze ponad
lokalnym jak: Mlekomalia (19861991), turnieje tańca towarzyskiego
Jaworek (1986-1998), ogólnopolski
plener rzeźbiarski (1988), festiwal
piosenki szkolnej. Prowadzi także
wiele kół zainteresowań dla dzieci (taneczne, muzyczne, fotograficzne, plastyczne, nauka języków
obcych, obecnie konkursy malowania na ścianach) i dla dorosłych
(gimnastyka, kółka: brydżowe, filatelistyczne).
Oprac. na pods ssmsieradz.pl - kaj

(074) 832-22-48 lub Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego (074) 832-22-40.
Zapewniamy anonimowość.
podkom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

Sprawca, aby utrzymać się
w posiadaniu przedmiotu zaboru, zastosował przemoc wobec
pracownika ochrony a następnie zbiegł.
Poszukiwany mężczyzna
ubrany był w ciemną kurtkę,
jasne spodnie typu jeans, czarne buty z białą podeszwą. Jest
wzrostu około 190 cm, posiada
tatuaż po lewej stronie szyi.
Osoby znające dane personalne lub miejsce pobytu
poszukiwanego proszone są o
stawiennictwo w Komendzie

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

DZIEŃ

GODZ. PRZYJĘĆ

POLICJANT

FUNKCJA/REJON

6.03.2018

Wtorek

13:00 – 14:00

asp.sztab. Marcin Armatys

Dzielnicowy os. Różanego

15.03.2016

Czwartek

13:00 – 14:00

mł. asp. Adam Gulka

Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego
i Kolorowego

22.03.2016

Czwartek

13:00 -14:00

st. asp. Paweł Szober

Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

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

Spółdzielczy Dom Kultury

WIELE ATRAKCJI W PLANACH SDK
I STK-S NA 2018 ROK
A
ż trzynaście wspólnych przedsięwzięć sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych planują w tym roku
wspólnie zorganizować Spółdzielczy Dom Kultury i Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe.

Jeśli wszystkie działania,
mające na celu pozyskanie
środków zewnętrznych, uda
się pozytywnie sfinalizować, to
plan wspólnych działań wyglądał będzie następująco:
Już 21 marca odbędą się w
dużej sali SDK „Warsztaty wiel-

kanocne” – adresowane przede
wszystkim do seniorów skupionych przy Klubie Seniora.
Na 21 kwietnia zaplanowano zawody modelarskie dla
dzieci, które odbędą się najprawdopodobniej w jednej ze
szkolnych sal gimnastycznych.
Kolejnym punktem planowanych działań jest festyn
wiosenny na Różanym, którego

6

organizację zaplanowano na 27
kwietnia, na terenach przy Os.
Różanym. W programie festynu wiosennego znaleźć mają
się m.in.: konkursy sportowe,
występy muzyczne, grillowanie rodzinne, konkursy z nagrodami i malowanie twarzy.
czerwca na boisku piłkarskim
przy ul. Sikorskiego.
Na 1 lipca, na boiskach na
Os. Tęczowym, zaplanowano
organizację Festynu „Witajcie
wakacje”, a na 15 lipca Festynu
Rodzinnego na Błękitnym.
Kolejny osiedlowy festyn
„Pożegnanie wakacji” zaplanowany został na 9 września. Odbędzie
się on najprawdopodobniej na
placu zabaw przy Os. Różanym.

Niespełna miesiąc później,
16 listopada, otwarta zostanie
w SM wystawa fotograficzna
na 100-lecie odzyskania Niepodległości.
Program wspólnych działań
SDK i STK-S w roku 2018 zamyka Ogólnopolski Dzień Seniora,
którego organizację zaplanowano
na 21 listopada również w sali
Spółdzielni Mieszkaniowej na
Os. Jasnym 20.

15 września, w hali OSiR-u, zorganizowany ma zostać
Turniej Piłki Ręcznej dla Dzieci SAS. W tym jednak przypadku planowany termin nie
jest na razie jeszcze potwierdzony.
Nastepny punkt programu
- Konkurs Tańca Towarzyskiego Dzieci zaplanowano na 25
października w dużej sali Spółdzielni Mieszkaniowej.

Oprócz
wymienionych
wyżej przedsięwzięć Spółdzielczy Dom Kultury planuje samodzielnie organizację
konkursów piosenki, turniejów szachowych, rozgrywek
tenisa stołowego, zajęć wakacyjnych, a także tradycyjnego grudniowego spotkania z
Mikołajem.

Na 19 maja zaplanowano
„Turniej koszykówki SAK dla
dzieci”, który ma się odbyć na
boisku przy ul. Sikorskiego.
Organizację widowisko na
Dzień Dziecka zaplanowano
tradycyjnie na 1 czerwca w sali
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dzierżoniowie.
Turniej piłki nożnej dla dzieci SKMP rozegrany zostanie 23

jotka

nr 2 (158) | luty 2018

NASZE SPRAWY

DZIECI Z WIZYTĄ
W URZĘDZIE MIASTA
J
ednym z ciekawszych punktów programu tegorocznych ferii zimowych z SDK była bez wątpienia wizyta
dzieci w Urzędzie Miasta Dzierżoniowa.
Mali spółdzielcy już po
raz drugi odwiedzili burmistrza Dariusza Kucharskiego,
który opowiedział im o swojej pracy, dokładnie pokazał
miejsce, w którym wykonuje

obowiązki, a także zapytał o
plany młodych dzierżoniowian na przyszłość. Okazało
się, że plany te są czasami
niezwykle ambitne, a w gronie
małych gości byli nie tylko

•
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przyszli burmistrzowie, ale
też wojewodowie, ale też policjanci i strażacy.
Młodzi spółdzielcy odwiedzili też Salę Rycerską, w
której obraduje Rada Miejska

L

A

M

A

Dzierżoniowa, mennicę oraz
wieżę ratuszową.
jk
foto: UM Dzierżoniowa
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W SPÓŁDZIELNI

po zebraniu sprawozdawczym Koła Diora

SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE
DLA STANISŁAWA SIELSKIEGO
Z
ebranie sprawozdawcze Koła PZW „Diora” za rok
2017 odbyło się 4 lutego w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Zebrani dokonali oceny pracy
Koła za miniony rok oraz założeń wynikających z preliminarza budżetowego i rozwoju Koła w 2017 roku.

Po wysłuchaniu sprawozdań zarządu Koła i komisji problemowych, po przeprowadzonej dyskusji, podjęto uchwałę
zatwierdzającą plan pracy i rozwoju Koła na rok 2018.
Jako odpowiedzialny z
ramienia Zarządu Okręgu w
Wałbrzychu w zebraniu uczestniczył Zdzisław Marciniak.
Honorowymi gośćmi zebrania byli – przewodniczący
Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej Andrzej Błaszkiewicz, prezes zarządu SM
Daniel Kolinko i zastępca prezesa zarządu SM – Wojciech
Skupień.
W trakcie zebrania wręczone zostały odznaczenia. Kolega
Jacek Gładsz otrzymał srebrną
odznakę PZW, którą odebrał
z rąk Zdzisława Marciniaka.
Natomiast prezes Koła wręczyła podziękowanie za dobrą
współpracę Markowi Hebdowskiemu.
W związku z 60-leciem
Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Dzierżoniowie, ośmioro
członków Koła (Anna Błaszczyk, Wiesław Sielski, Józef
Gurzęda, Zdzisław Sobczak,
Sabina Gurzęda, Roman Skow-
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ronek, Irena Błaszczak i Stanisław Czekalski) otrzymało
odznaczenia Za Zasługi dla
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dzierżoniowie. Natomiast Stanisław Sielski otrzymał medal

- Przyznane przez naszą
Spółdzielnię odznaczenia zostały wręczone aktywnie działającym od wielu lat członkom
Koła PZW Diora, którzy bardzo
aktywnie angażowali się w działalność Koła, ale także działali
na rzecz lokalnej społeczności
– powiedział prezes SM Daniel
Kolinko. – Należy pamiętać,
że większość członków Koła
Diora, liczącego kilkaset osób,
to mieszkańcy spółdzielczych
osiedli i członkowie SM. Na
szczególne podkreślenie zasłu-

guje wkład pracy i wieloletnie
zaangażowanie pana Stanisława Sielskiego, który od 1967
roku aktywnie angażował się w
społeczną działalność na rzecz
Spółdzielni Mieszkaniowej, a
także Koła PZW Diora. W każdej sytuacji przez te wszystkie
lata dał się poznać jako bardzo
dobry działacz i organizator
bardzo wielu przedsięwzięć. W
związku z tym wyjątkowo zasłużył na to szczególne odznaczenie, jakie otrzymał.
„karaś”, jk

200-lecia Spółdzielczości na
Ziemiach Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Odznaczenia wraz z
życzeniami dalszej współpracy
wręczyli: prezes, zastępca prezesa oraz przewodniczący rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. W
imieniu wyróżnionych Radzie
i zarządowi podziękował Stanisław Sielski.
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W SDK

40 lat temu w SM

szachy

ZABAWA CHOINKOWA KOLEJNY ROK
SZACHOWEJ
W LUTYM
EDUKACJI W SDK
K
Ł
iedyś było inaczej… i chyba nie zawsze lepiej. 40 lat
temu, 1 lutego 1978 roku, w Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się Zabawa Choinkowa.

Zabawa zorganizowana była
bardzo dobrze, program wydawał się bez wątpienia interesują-

sie pod jednym ze zdjęć starej
kroniki „za piękny wierszyk –
paczka słodyczy”. W programie

cy, ale termin witania Mikołaja
dzisiaj trochę zaskakuje.
Spółdzielcza sala pełna była
dzieci i jak czytamy w podpi-

zabawy znalazł się też wywiad z
Mikołajem, skecz w wykonaniu
dzieci ze świetlicy, a także konkurs zjadania ciasteczek na czas.
Po obejrzeniu starych fotografii zapewniamy z pełnym
przekonaniem, że ten dzisiejszy Święty Mikołaj, który
każdego grudnia odwiedza
naszą Spółdzielnię, od tamtego
sprzed lat jest zdecydowanie
przystojniejszy.
Jedno przez lata jednak się
nie zmieniło – dziecięce uśmiechy i błyszczące w oczekiwaniu
na paczkę oczy naszych najmłodszych spółdzielców.
jak

DUDEK
NADAL LIDEREM
N

a koniec lutego, po 6 miesiącach rywalizacji w cyklu
turniejów szachów błyskawicznych „Środowy blitz”
na czele tabeli nadal znajduje się Romuald Dudek.
Lider wyprzedza na liście
uczestników Mariusza Jandułę
i Sławomira Woszczyńskiego.
W dotychczasowej rywalizacji
wzięło udział łącznie 14 szachistów. Zmagania przy sza-
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chownicy potrwają do czerwca.
Turnieje odbywają się w każdą
środę o godz. 17.00 w SDK
na os. Jasnym 20. Chętnych do
udziału zapraszamy.
sdk

ącznie aż 27 młodych szachistów w wieku od 7 do
14 lat brało do tej pory udział w zajęciach dziecięcej
sekcji szachowej Spółdzielczego Domu Kultury.
W zajęciach dziecięcej grupy
graczy zaawansowanych uczestniczyło dotychczas 16 dzieci, a
na zajęcia w grupie początkujących zapisało się 11 małych
szachistów. Średnia frekwencja
w grupie starszych wynosi 10
uczestników, a w grupie młodszych – 6 uczestników.

je się Radosław Zawada, który
wyprzedza Oskara Wdowiaka i
Antoniego Chorążyczewkiego.
Zajęcia grupy zaawansowanych odbywają się w SDK we
wtorki o godz. 16.40. Początkujący spotykają się we środy
o 16.00. We czwartki o godz.
16.00 odbywają się też zwykle

Członkowie grupy zaawansowanej regularnie rywalizują
ze sobą w Cyklu Dziecięcych
Turniejów Szachowych. Warto
dodać, że po rozegraniu 15 turniejów na czele tabeli znajdu-

dodatkowe zajęcia dla wyróżniających się młodych szachistów.
Dorośli gracze spotykają się w
każdą środę o godz. 17.00.
kj

tenis stołowy

GRAND PRIX
MINĘŁO PÓŁMETEK
J

uż 16 turniejów rozegrano w ramach XIV Grand Prix
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w sezonie 2017/2018.
W rywalizacji przy tenisowym stole wzięło do tej pory
udział łącznie 23 zawodników
podzielonych na dwie kategorie
wiekowe.
Wśród starszych na czele
tabeli znajduje się niezmiennie
Arkadiusz Ziemianin (99 punktów), który wyprzedza Marcina
Orlińskiego (72 punkty) i Andrzeja Ciszewskiego (36 punktów).

Wśród młodszych tenisistów
prowadzi Maciej Pióra (79 punktów), przed Oskarem Wdowiakiem (69 punktów) i Miłoszem
Goprowskim (46 punktów).
Rozgrywki tenisowe w
ramach GP odbywają się w każdy
wtorek. W grupie zawodników
młodszych o godz. 15.40, a starszych o godz. 17.45.
kj
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NASI MATURZYŚCI
ZATAŃCZYLI POLONEZA
W RYNKU
P

NASZE SPRAWY

ięknie to wyglądało. Dzierżoniowski rynek 8 lutego
rozbrzmiewał dźwiękami poloneza Wojciecha Kilara.
W samo południe przed ratuszem zatańczyło ponad 200
uczniów szkół średnich.

W tym gronie bardzo licznie reprezentowani byli także
młodzi mieszkańcy spółdzielczych osiedli.
Tegoroczni maturzyści udowodnili, że do poloneza przygotowani są znakomicie. Ten egzamin zdali więc bardzo dobrze.
Kolejny już w maju przed nimi.

Oprócz
młodzieży
w
„dzierżoniowskim polonezie”
zaprezentowali się także samorządowcy, urzędnicy, a także
mieszkańcy miasta, którzy
odważyli się wziąć udział we
wspólnym tańcu.
Postudniówkowy polonez
w dzierżoniowskim Rynku cie-

szył się też tego dnia dużym
zainteresowaniem dosyć licznie zgromadzonej widowni i
wyjątkowo licznych fotoreporterów. Będzie więc co podziwiać i co wspominać.

Dobry pomysł. Z pewnością warto więc spotykać się
również w kolejnych latach.
jak

NA PÓŁWYSEP HELSKI
- MARSZ DLA KOMANDORA
FRANKOWSKIEGO
D
ziałający przy naszej Spółdzielni rekonstruktorzy
GRH 58 pułku piechoty wyruszyli świtem 16 lutego
pociągiem, w mundurach przedwojennego Wojska Polskiego, w pełnym oporządzeniu, w liczącą prawie 600
kilometrów podróż.

„Wojna polega na tym, aby
tak dręczyć przeciwnika, denerwować go i trzymać w napięciu, tym samym pobudza się go
do poczynań mniej ostrożnych a
więcej gwałtownych…” Tak pisał
w jednym z numerów „Przeglądu
Morskiego” komandor dyplomowany Stefan Frankowski, w roku
1928 twórca i pierwszy redaktor
naczelny tego czasopisma.
W roku 90-lecia powstania
„Przeglądu Morskiego” członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 pułku piechoty (4
psw) postanowili uczcić pamięć
komandora Frankowskiego, organizując w dniach 16-18 lutego,
na trasie Władysławowo – Hel,
marsz poświęcony jego pamięci.
Rekonstruktorzy z Dzierżoniowa, odwiedzający regularnie znajdujące się w sąsiedniej Bielawie pierwsze miejsce
pochówku zasłużonego oficera
Marynarki Wojennej i kultywu-
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jący na Dolnym Śląsku pamięć o
nim, wyruszyli świtem 16 lutego
pociągiem w liczącą prawie 600
kilometrów podróż. W nowoczesnym składzie pędzącym do
Gdyni, a później w kolejnym do
Władysławowa, sylwetki żołnierzy wyjętych z książki do historii
budziły niemałe zainteresowanie
i zaskoczenie.
Pieszą
część
wyprawy
wzdłuż Półwyspu Helskiego
piechurzy w podkutych wojskowych trzewikach i z ciężkimi tornistrami wojskowymi
na plecach rozpoczęli we Władysławowie po godzinie 15.15,
zaczynając marsz od przywitania się z morzem. Wieczorem
dotarli do Jastarni, gdzie noc
spędzili w gościnnych progach
tamtejszej szkoły podstawowej.
Rano zawrócili w stronę Ośrodka Oporu Jastarnia. Tam, przy
schronie „Sęp”, po męczącym
marszu plażą, znaleźli czas na

krótki odpoczynek, a nawet bliższy kontakt… z łagodnymi tego
dnia falami Bałtyku.
Tego samego dnia, po krótkim
postoju w Juracie zmęczeni dotarli do Helu. Tutaj, na miejscowym
cmentarzu, wystawili posterunek honorowy przed obeliskiem
poświęconym marynarzom poległym w 1939 roku, a nieco później przed pomnikiem dedykowanym Obrońcom Helu. Starczyło
jeszcze czasu na przypadkowe,
ale bardzo sympatyczne spotkanie z sekretarzem Urzędu Miasta
Helu, na symboliczne pożegnanie
z Bałtykiem i na niezbyt długi
sen. Wcześnie rano w niedzielę na
dzierżoniowskich „czwartaków”
czekał już pociąg powrotny.
- To były bardzo intensywne
trzy dni – z uśmiechem mówią
członkowie GRH. – Męczące, ale
i piękne. Pogoda nie zawiodła,
tylko na peronie w Gdyni dopadł
nas śnieg z deszczem. Było kilka

bardzo sympatycznych spotkań
ze szczerze zainteresowanymi
naszą podróżą osobami. Były też
błyszczące, podekscytowane oczy
dzieci, a także życzliwi i pomocni
konduktorzy...
Komandor
dyplomowany
Stefan Frankowski urodził się
3 kwietnia 1887 roku w Hołowlu. Zmarł 25 września 1940 roku
w Bielawie, jako jeniec wojenny
w niemieckim szpitalu. W latach
1926-1929 był komendantem
Oficerskiej Szkoły Marynarki
Wojennej w Toruniu. W roku
1928 był inicjatorem stworzenia
i pierwszym redaktorem naczelnym „Przeglądy Morskiego”. Był
członkiem Rady Głównej Ligi
Morskiej i Kolonialnej. W roku
1939 dowodził Morską Obroną
Wybrzeża. Po kapitulacji Helu
trafił do niewoli, gdzie zmarł.
Pochowany najpierw w Bielawie, a po wojnie we Wrocławiu.
jk
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie
os. Jasne 20 ogłasza

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

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku.
Składanie ofert do dnia 15.03.2018r. do godz. 9.30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 10 w zaklejonych
kopertach z napisem „lokal użytkowy Os. Błękitne 27 A”.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. o godz. 10.00 w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – sala Spółdzielczego Domu Kultury.
W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty za media.
Wadium w wysokości 100, 00 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 81 9527
0007 0041 4979 2000 0001.
Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2018 r. Za datę wniesienia
wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. Oferent,
którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni
w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na najem lokalu
użytkowego w terminie do dnia 31.03.2018 r.
Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie
os. Jasne 20 ogłasza

nieograniczony przetarg
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem
lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 30,20 m2
mieszczącego się na os. Błękitnym 27 w Dzierżoniowie.
Osoby chętne do oglądania lokalu zgłaszają się w pokoju nr 4
Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu
wynosi 10 zł netto za 1 m2.
Postąpienie licytacyjne nie może być mniejsze niż 10 %
ceny wywoławczej.
Chętni proszeni są o zapoznanie się z warunkami przetargowymi w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 4
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku.

Składanie ofert do dnia 15.03.2018 roku do godz. 10.00 w
sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 10 w zaklejonych kopertach z napisem „lokal użytkowy Os. Błękitne 27 B”.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. o godz. 10.30 w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – sala Spółdzielczego Domu Kultury.
W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty za media.
Wadium w wysokości 100, 00 zł należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 81 9527
0007 0041 4979 2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto
bankowe Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.03.2018 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
na konto Spółdzielni. Oferent, którego oferta zostanie wybrana
traci wadium na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na najem lokalu użytkowego w terminie do dnia
31.03.2018 r.
Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

11

ROZMOWA

ZAPRASZAMY NA TRYBUNY
- LECHIA WAS POTRZEBUJE!

R

ozmowa z Pawłem Sibikiem – p.o. prezesa zarządu
MZKS Lechia Dzierżoniów.

- W styczniu doszło do
zmiany w kierownictwie
Lechii Dzierżoniów. Czym
było spowodowane odejście Łukasza Bieniasa
z funkcji prezesa zarządu?
- Tak, stało się to trochę niespodziewanie dla nas. Łukasz
stwierdził jednak, że nie da rady
nadal łączyć swoich prywatnych
obowiązków z prowadzeniem
klubu piłkarskiego. Musieliśmy
w gronie zarządu szybko zareagować, a ponieważ kadencja obecnych władz klubu trwa jeszcze
przez rok, zarząd zgodnie z zapisami statutu postanowił w miejsce
dotychczasowego prezesa wyłonić pełniącego obowiązki prezesa
Lechii. Funkcję tę powierzono
mnie. Jestem przekonany, że do
końca kadencji poradzimy sobie
•

R

E

K

z prowadzeniem klubu, a później
walne zebranie podejmie decyzje
między innymi w sprawie wyboru
nowych władz.
- Łukasz Bienias związany
był z Lechią przez wiele lat…
- I przez ten czas bardzo wiele
dla naszego klubu zrobił, za co
należą mu się podziękowania.
Trochę szkoda, że po rezygnacji
z kierowania zarządem Lechii
zdecydował się wyłączyć naszą
klubową stronę w internecie, to
spory kłopot, ale jakoś będziemy
musieli sobie z tym poradzić sami.
- W jakim składzie pracuje
dzisiaj zarząd Lechii?
- Oprócz mnie w zarządzie
klubu działają: Andrzej Klimza i
Katarzyna Lipska, którzy są wiceL

A

M

A

•

AKADEMIA ZDROWIA
zaprasza na zabiegi akupunktury
szkoła koreańska
Zadbaj o siebie, masz zdrowie w zasięgu ręki.
Akupunktura jest bezpieczną i efektywną sztuką leczenia wywodzącą się
z Dalekiego Wschodu. Zabieg polega na nakłuwaniu cienkimi sterylnymi
igłami określonych punktów na ciele, znajdujących się wzdłuż kanałów
energetycznych ciała. Zaburzenie w jednym kanale
prowadzi do określonych patologii w całym organizmie.
Zajmujemy się leczeniem takich dolegliwości, jak:
• bezsenność
• depresja
• stres
• bóle kręgosłupa lędźwiowego
i krzyżowego
• bóle karku i barków
• rwa kulszowa
• łokieć tenisisty i golfisty

• bóle kolan
• migreny
• alergie
• brak miesiączek lub ich bolesność
• mięśniaki, torbiele
• guzy piersi
i wiele innych.

Cała sesja trwa około 30 minut. Zalecana jest seria 9 zabiegów,
które standardowo wykonuje się raz w tygodniu. Częstotliwość zabiegów
oraz ich ilość uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta.

Nowo otwarty gabinet,
prowadzony przez certyfikowanego akupunkturzystę:
ul. Kościuszki 2F w Dzierżoniowie

tel. 729 984 887
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prezesami, a także Jacek Falikowski, Marcin Głąbicki, Piotr Sroka
i Paweł Soczewski.
- Jak na początku nowego
roku, przed rozpoczęciem
rundy wiosennej, wyglądają
główne cele dzierżoniowskiej Lechii?
- Chciałbym zacząć
od tego, że musimy
mocniej postawić na
szkolenie w naszym
klubie. Potrzebne
jest nam ujednolicenie
całego
systemu
szkolenia młodych
piłkarzy i do
tego będziemy
zmierzać.
Temu poświęcone będzie spotkanie całej naszej kadry trenerskiej. W tej chwili nie wszystko jest
w tej kwestii poukładane. Historia
zatoczyła pewnego rodzaju koło,
ponieważ w gronie odpowiedzialnych za dzierżoniowską piłkę
nożną spotykamy się dzisiaj ze
Zbyszkiem Soczewskim, Józkiem
Kostkiem, z którymi kiedyś odnieśliśmy największy sukces w historii
Lechii, spotykamy się z innymi trenerami, żeby wspólnie obrać drogę
jednolitego procesu szkolenia.
- Co z finansami klubu? Czy
transfery Krzysztofa Piątka
do Cracovii i Jarosława
Jacha do angielskiego Crystal Palace wzmocniły lub
wzmocnią w jakiś sposób
budżet Lechii?
- Umowy obu zawodników
były tak skonstruowane, żeby
przy ich dalszych transferach

Lechia również pewne gratyfikacje otrzymała. Niektóre kwestie
regulują także przepisy UEFA.
Mam nadzieję, że ten rok pod
względem finansowym będzie
w klubie w miarę spokojny, chociaż wiadomo, że wydatków jest
bardzo dużo, mimo że Lechia w
III lidze jest w najlepszym razie
średniakiem i finansowo
nie może się
równać z
większością zespołów.
- A co z
pierwszym
zespołem
Lechii, na
jakiem etapie
przygotowań
się znajduje?
- W tej chwili
kadrę
pierwszej
drużyny mamy już w zasadzie
zamkniętą. Dbamy o to, żeby trenerzy mieli optymalne warunki
do pracy i szykujemy się do
pierwszego meczu, który rozegramy w ramach Pucharu Polski
już 3 marca z Ząbkowicami. No a
10 marca startuje III liga. Naszym
celem jest utrzymanie się na tym
szczeblu rozgrywek. Na razie o
awansach nie myślimy. Chcemy
utrzymać III ligę dla kibiców i
dla naszej młodzieży, która tutaj
ma stawiać pierwsze kroki na
boiskach piłki seniorskiej. Przy
tej okazji bardzo serdecznie
chciałem zaprosić kibiców na trybuny. Lechia Was potrzebuje!
- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Jarosław Kresa
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Informacja: DzLHUĪRQLów, Osiedle Jasne 20,

tel. 074 – 831 44 73 w. 18, pok. nrr 15

ZAPRASZA:
TeQLVVWRáRwy

-Ċ]\NDQJLHOVNLGODGRURVá\ch
\

.RáRIRtograficzne

6SyáG]LHOF]\
\ .OXE0DáHJR3LáNDrza

Taniec towarzyski

=HVSyáÄ7roszeczkĊVáRĔFD´

wtorki

SRQLHG]LDáNi
ĞUody

15.40 - 16.40 - dzieci
17.40 – 19.00 – Grand Prix

pRQLHG]LDáHk

17.00 – 20.00
17.00 – 20.00

wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00

dla dzieci – czwartki
17.00 – 18.30
GODQLHSHáQRVSUDwnych – czwartki 18.30 – 19.30
dla kobiet (latino) – czwartki 20.00 – 21.00

SLąWNL

Klub Seniora

ĞUody

.RáRPRGHlarskieÄ2UOLN´
wtorki, czwa
z rtki

14.30 – 17.00

16.00 – 20.00

BrydĪ

17.00 – 19.00

RGSDĨG]LHUQLka

=DMĊFLDSODVtyczne
SRQLHG]LDáHN
SLąWHN
N

16.00 – 17.00

17.00 -18.00
17.00 – 18.00

6SyáG] Akademia Szczypiorniaka

Studio wokalne Ä$CM(´

SRQLHG]LDáNL
czwartki 16.30

Gimnastyka dla paĔ

pon. 16.30 – 18.00 i ĞUody 17.00 – 18.30

TS]Ä'wiH:LHĪH´–
– szachy
y

pierZV
r zy czwartek miHVLąca
ą 18.00 - 19.00
lub tel. 600 740 306

ĞUody
czwartki

wtorki

codziennie
od 14.00
zaMĊFLDLQG\ZLGXDOQH
a

SRQLHG]LDáNL
SLąWNL

6SyáG]LHOF]D Akademia Koszykówki

17.00 – 18.00
17.00 – 18.00

TKKF OJQLVNR']LHUĪRniów

StowarzyV]HQLHÄ']LHFL:RMQ\´

16.00 – 20.00
17.00 – 20.00

Szachy
y dla dzieci
wtorki
ĞUody SRF]ąWNXMąF\
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SPORT

szachy

PIOTR TWORZYDŁO NAJLEPSZY
NA IX TEWZADZE OPEN
Z

wycięstwem wrocławianina Piotra Tworzydły zakończył się IX turniej szachowy
Tewzadze OPEN, rozegrany 10 lutego w sali Spółdzielczego Domu Kultury w
Dzierżoniowie.

Tegoroczny zwycięzca stracił
w całym turnieju tylko 0,5 punktu. Drugi na podium zamieldował się zwycięzca sprzed dwóch
lat, mistrz międzynarodowy
Piotr Sabuk, reprezentujący
WKS Kopernik Wrocław. Trze-

z Białego Króla Wisznia Mała (7.
w turnieju). Najlepszym seniorem
w wieku powyżej 60 lat - Jacek
Żurek z KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle (5. miejsce w turnieju). Najlepszym zawodnikiem z
Dzierżoniowa został Romuald

W IX Tewzadze OPEN
rywalizowano na dystansie 7
rund, grając tempem 15 minut
na partię dla zawodnika. W turnieju udział wzięło 33 graczy.
Rozegrane w sportowej atmosferze zawody bardzo sprawnie
sędziował Michał Wagiel.

Dzierżoniowski
turniej
poświęcony jest pamięci podpułkownika dyplomowanego Waleriana Tewzadze - grudzińskiego oficera kontraktowego w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej, w roku
1939 dowódcy obrony północnego odcinka obrony Warszawy. W
latach 1960-63 prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
Organizatorami turnieju były:
Towarzystwa szachowe Dwie
Wieże Dzierżoniów i Spółdzielczy
Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
JK
Foto: Jarosław Kresa

modelarstwo

PIERWSZY W TYM ROKU
SUKCES W CIEPŁOWODACH

K

oniec zimowej „drzemki” dla modelarzy. Rozpoczęto
rywalizacje modelami szybowców halowych w Ciepłowodach. Na dużej hali w super warunkach mogliśmy
sprawdzić swoje modele w rywalizacji z sześcioma klubami z rejonu Dolnego Śląska.

cie miejsce w turnieju wywalczył Jakub Pietraszko z Białego
Króla Wisznia Mała.
W kategorii zawodników do
lat 15 najlepszy okazał się Piotr
Madajczak z Polonii Wrocław
(6. miejsce w turnieju), drugi był
Aleksander Wilk z Debiutu Przed-

Dudek z Dwóch Wież Dzierżoniów (9. miejsce w turnieju), a
najlepszym juniorem z terenu
ziemi dzierżoniowskiej Radosław
Zawada, uczęszczający na zajęcia
do SDK i reprezentujący MUKS
MDK Śródmieście Wrocław (22.
miejsce).

IX TEWZADZE OPEN
- PIERWSZA „10” - TABELA

1. I++ Piotr Tworzydło 2175 Wrocław
2. IM Piotr Sabuk 2346 WKS Kopernik
3. I Jakub Pietraszko 1765 Biały Król
4. I+ Franciszek Sarnecki 2028 MUKS MDK Śródmiecie
5. I Jacek Żurek 1870 Szach Kędzierzyn Koźle
6. II+ Piotr Madajczak 1479 Polonia Wrocław
7. II Bartłomiej Rutkowski 1674 Biały Król
8. k+ Paweł Kowlaczyk 2442 Wieża Pegów
9. II+ Romuald Dudek 1828 Dwie Wieże Dzierżoniów
10. II Damian Masalski 1800 Dwie Wieże Dzierżoniów
wojów (11. miejsce w turnieju), a
trzeci Jakub Luberański z Polonii
Wrocław (17. miejsce w turnieju).
Najlepszym zawodnikiem o rankingu do 1800 punktów PZSzach
okazał się Bartłomiej Rutkowski

14

6,5
5,5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4

Na początku szło raczej
słabo aż do trzeciej kolejki,
kiedy to Adam Bałaszczykowski zadziwił wszystkich rekordowym lotem na ponad 30
metrów. W następnej kolejce
powtórzył wyczyn i już było
wiadomo, że zostanie zwycięzcą całych zawodów.
Równie dobrze radził sobie
debiutujący Jakub Król, który
wytrwale zdobywał małe punkty wskakując w ostatniej chwili
na III miejsce podium. Modela-

rze zostali uhonorowani medalami i nagrodami rzeczowymi
w postaci modeli do złożenia,
nad którymi w najbliższym
czasie będą pracować.
Oby takie sukcesy towarzyszyły nam przez cały rok. Tego
sobie życzmy!
Przypominamy, że działające w Spółdzielczym Domu Kultury koło modelarskie „Orlik”
prowadzi zajęcia we wtorki i
czwartki od godz. 17.00.
kk

Organizujący od dziewięciu lat turnieje Tewzadze Open
Jarosław Kresa zajął 13. miejsce
z dorobkiem 4 punktów, łącząc
role organizatora, fotografa i
zawodnika.
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SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DZIERŻONIOWIE

ZRB

SDK

GZM

KSIĘGOWOŚĆ

SEKRETARIAT

Nazwa
działu

godziny przyjęć

stanowisko

nr telefonu

pn

wt

śr

czw

pt

SEKRETARIAT
Sylwia Kłębek
info@smdzierzoniow.pl

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

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

PREZES ZARZĄDU
Daniel Kolinko
info@smdzierzoniow.pl

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

-

-

-

PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW
14.0016.00

-

ZASTĘPCA PREZESA
DS TECHNICZNYCH
Wojciech Skupień
info@smdzierzoniow.pl

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

-

PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW
14.0016.00

-

-

-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Sołek
ksiegowosc@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 15

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

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

74 831 44 73
wew. 13

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

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

74 831 44 73
wew. 30

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

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

74 831 44 73
wew. 30

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

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

74 831 44 73
wew. 23

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

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

74 831 44 73
wew. 40

7.3015.30

7.30 16.00

7.30 15.30

7.3016.00

7.30 14.30

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

74 831 44 73
wew. 34

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

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

74 831 44 73
wew. 38

7.3015.30

7.3016.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

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

74 831 44 73
wew. 21

7.3015.30

7.3016.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

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

74 831 44 73
wew. 39

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

Kierownik działu GZM
Wiesław Kasprzyk
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 12

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

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

74 831 44 73
wew. 22

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

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

74 831 44 73
wew. 33

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

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

74 831 44 73
wew. 17

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

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

74 831 44 73
wew. 29

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

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

74 831 44 73
wew. 16

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

administrator Os. Różanego
Kinga Rusznica
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 28

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

koordynator systemów
informatycznych
Robert Stachowiak
gzm@smdzierzoniow.pl

74 831 44 73
wew. 16

7.3015.30

7.30 16.00

7.3015.30

7.3016.00

7.3014.30

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

74 831 44 73
wew. 18

8.0016.00

12.00 20.00

8.0016.00

13.0021.00

8.0016.00

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

12.0020.00

8.0016.00

12.0020.00

8.0016.00

11.0019.00

74 831 52 64

7.0015.00

7.0015.00

7.0015.00

7.0015.00

7.0015.00

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
zrb@smdzierzoniow.pl
Kierownik ZRB
Zbigniew Szeptycki
zrb@smdzierzoniow.pl
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od godz. 15.00 do 22.00 na portierni pełniony jest dyżur
pod nr tel. 74 831 52 64
74 831 62 12

7.0015.00

7.00 15.00

7.0015.00

7.0015.00

7.0015.00

HURTOWNIA HOROŻANIECKI
NAJLEPSZA W XI OLF

22

stycznia zakończyła się już 11. edycja organizowanej przez Spółdzielczy Dom Kultury Osiedlowej Ligi Futsalu. Najlepszą drużyną rozgrywek - mimo
porażki w ostatnim meczu - została drużyna Hurtownia
Horożaniecki.

Trzy punkty mniej wywalczył drugi w tabeli zespół FILu. O trzecim miejscu w zestawieniu zdecydowała dopie-

ro dodatkowa mała tabelka,
w której przy równej liczbie
punktów o kolejności decydował stosunek bramek. Najlepiej
w tej dodatkowej klasyfikacji
wypadła drużyna Supa Strikas.

kolejki przed końcem rozgrywek... 8 stycznia 2018 roku, w
związku z czym nie zostały
doliczone do klasyfikacji.

WYNIKI OSTATNIEJ
KOLEJKI OLF

• Kamieniarstwo-abc.pl
– Hurtownia Horożaniecki 7-3 (3-2)
• Supra Strikas – Czwartacy 8-6 (5-3)
• DRG-AGRO Group – FIL 6-4 (3-1)

TABELA KOŃCOWA

1. Hurtownia Horożaniecki
10 24 80-32
2. FIL
10 21 58-45
3. Supa Strikas
10 15 49-44
4. DRG-Agro Group
10 15 57-47
5. Kamieniarstwo-abc.pl
10 15 41-51
6. Czwartacy 10 0 25-98
Najlepszym strzelcem rozgrywek został Kacper Wasilewski (FIL), który zdobył 27
bramek. Więcej bramek prawdopodobnie zdobył Hubert
Górski (HH), jednak brakującą informację o zdobytych
przez niego w drugiej kolejce
(rozegranej 13 listopada 2017)
golach przedstawiciel drużyny
HH dostarczył dopiero dwie

8-0-2
7-0-3
5-0-5
5-0-5
5-0-5
0-0-10

NAJLEPSI STRZELCY

• 27 bramek K. Wasilewski (FIL),
• 25 bramek - H. Górski (HH),
• 22 bramki - A. Zachilski (Supa
Strikas).

Hubert Górski został jednak
w głosowaniu przedstawicieli
drużyn uznany za najlepszego
zawodnika 11. edycji OLF.
jk

15

tenis stołowy

KOPROWSKI I ZIEMIANIN
Z PUCHARAMI ZIMY
14
zawodników wzięło udział 30 stycznia w kolejnym tenisowym turnieju „O Puchar Zimy”.

Wśród zawodników starszych
najlepszym graczem okazał się
Arkadiusz Ziemianin, który na
podium wyprzedził Marcina
Orlińskiego i Andrzeja Ciszewskiego. W gronie młodszych bezkonkurencyjny okazał się 9-letni
Miłosz Koprowski. Drugie miej-

sce wywalczył Maciej Pióra, a
trzeci był Olaf Sobczak-Szmal.
Turniej zorganizowany wspólnie przez Spółdzielczy Dom Kultury oraz TKKF Ognisko „Dzierżoniów” dotowany był z budżetu
Miasta Dzierżoniowa.
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