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Po niedawnych odwiedzinach w Dzierżoniowie przed-
stawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej z Kluczborka, z 

wizytą w naszej Spółdzielni była tym razem (13 kwiet-
nia) delegacja SM z Pleszewa, na czele z panią prezes 
Moniką Falk-Filipowicz.

W SPÓŁDZIELNI

Goście z Pleszewa oglądali 
nowy spółdzielczy budynek na 
os. Różanym i zapoznawali się 
z całym procesem inwestycyj-
nym związanym z budową.

- Bardzo cieszymy się, że 
możemy kolejny raz wymieniać 
się doświadczeniami ze spół-
dzielniami mieszkaniowymi z 
całego kraju – mówi prezes 
Daniel Kolinko. - Z chęcią dzie-
limy się naszymi doświadcze-
niami, co już w kilku miejscach 
przekłada się na konkretne roz-
wiązania. Bo na przykład spół-
dzielnie ze Świebodzic, czy też 
z Kluczborka, których przed-
stawicieli u siebie gościliśmy, 

podjęły już decyzje w sprawie 
rozpoczęcia procesów inwesty-
cyjnych związanych z budową 
nowych budynków spółdziel-
czych. I tak na przykład w Świe-
bodzicach budowa rozpoczęta 
zostanie za niespełna dwa mie-
siące, a w Kluczborku nastąpi 
to wiosną przyszłego roku.

Przykład dzierżoniowskiej 
Spółdzielni, w której nowe 
budynki wznoszone są już od 
kilku lat, działa bardzo inspi-
rująco na inne spółdzielnie w 
kraju.

- Chcielibyśmy, żeby oferta 
mieszkań spółdzielczych w 
całej Polsce, czy to własnościo-

wych, czy też lokatorskich, była 
powszechnie dostępna – dodaje 
prezes Kolinko. - Żeby uzyska-
nie bardzo dobrych, wysokiej 
jakości mieszkań i do tego za 
bardzo dobrą cenę wszędzie 
było naprawdę realne.

Prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Pleszewie - 
Monika Falk-Filipowicz, która 
do Dzierżoniowa przyjechała w 
towarzystwie pani wiceprezes 
oraz przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, tak wyjaśniała cel 
wizyty w Dzierżoniowie:

Chcielibyśmy zobaczyć 
jak wygląda proces inwesty-
cyjny związany z wznoszeniem 
nowych budynków. Zastana-
wiamy się nad podobną for-
mułą, jaką od lat z powodze-
niem realizuje Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Dzierżonio-
wie, czyli „zaprojektuj i wybu-
duj”. W tej chwili, chociaż u 
nas cały proces jest dopiero 

•  R E K L A M A  •

Zapraszamy do naszych sklepów w Dzierżoniowie, Świdnicy i Jeleniej Górze.  
Oferujemy najwyższej jakości produkty oryginalne renomowanych producentów, 
przeznaczone dla zwierząt domowych i akwarystyki. 

Stawiamy na jakość i komfort zwierząt oraz wysoką jakość naszego towaru  
w jak najbardziej konkurencyjnej cenie.

W branży zoologicznej jesteśmy już od bardzo dawna.  
Najważniejsza dla nas jest fachowa obsługa i dobro naszych pupili.

Nasze sklepy:

ul. Świdnicka 71 (Tesco) 
Dzierżoniów 

tel. 690 886 706

ul. Strzegomska 2 (Tesco)
Świdnica 

tel. 796 801 406

 
Al. Jana Pawła II 17

Jelenia Góra 
tel. 690 816 700

KUPON RABATOWY
do okazania w sklepie
ważny do 15 maja 10%

GOŚCIE Z PLESZEWA 
I PLANY INWESTYCYJNE
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•  R E K L A M A  •

na początku, mamy już kilkaset 
złożonych wniosków. Jestem 
przekonana, że z potencjalnymi 
nabywcami także u nas nie 
będzie żadnego problemu.

Dobre wiadomości mamy 
także dla osób, które czekają 
na nowe mieszkania w naszym 
mieście. Władze Spółdzielni 
Mieszkaniowej Dzierżonio-
wie, po rozmowach z Urzędem 
Miasta Dzierżoniowa oraz po 
konsultacjach z mieszkańcami, 
zdecydowały, że dokonana 
zostanie zmiana lokalizacji 
planowanej budowy nowego 
budynku spółdzielczego w 
Dzierżoniowie.

- Jesteśmy już na etapie 
finalizowania innych lokali-
zacji inwestycji, która reali-

zowana będzie poza obszarem 
Osiedla Różanego – tłumaczy 
prezes Daniel Kolinko. - Myślę, 
że jest to bardzo dobra infor-

macja dla około stu osób, które 
czekają na nowe mieszkanie, 
że nasza Spółdzielnia Miesz-
kaniowa już w listopadzie roz-

pocznie wznoszenie nowego 
budynku. Chciałbym dodać, 
że prawdopodobnie ruszymy z 
budową nawet dwóch budyn-
ków. Jeden wzniesiony zostanie 
w Dzierżoniowie, a drugi praw-
dopodobnie w Piławie Górnej, 

gdzie nasza Spółdzielnia rów-
nież posiada swoje zasoby 
Mieszkaniowe.

Więcej informacji już 
wkrótce.

Kaj
Foto: TV Sudecka

W SPÓŁDZIELNI

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.

Od smyka do lotnika
- lot szybowcem w nagrodę
- str. 8-9
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- Przez te ostatnie 22 lata sporo się tutaj zmieniło – opowiada miesz-
kająca na Osiedlu Jasnym Danuta Tarniewicz. – Budynki mają 

nowe, estetyczne, kolorowe elewacje. Pojawiły się nowe sklepy. Fajnie się 
tu mieszka.

SyLWEtkI

Z KOLOROWEGO, 
PRZEZ BŁĘKITNE… 
NA JASNE

Pani Danuta na os. Jasnym 
mieszka nie tak długo, bo 
od roku 1996. Wcześniej też 
jednak była związana z tere-
nami spółdzielczymi, ponieważ 
od roku 1974 mieszkała na os. 

Błękitnym. Tam urodziła się jej 
córka Renata. 

 RYSUJE I DUŻO CZYTA
- Jeszcze wcześniej miesz-

kałam na Os. Kolorowym. Tam 

na świat przyszedł mój syn, 
Mariusz… Gdzie mieszka się 

najlepiej? Wszystkie te osiedla 
są do siebie trochę podobne, ale 
najlepiej chyba tutaj, na Jasnym.

Poproszona o porówna-
nie Błękitnego i Jasnego pani 
Danuta chwilę się zastanawia, 

ale przypomina sobie w zasa-
dzie same dobre strony miesz-
kania na obu spółdzielczych 
osiedlach.

- Kiedy się wprowadza-
łam na Błękitne, to były wtedy 

najlepsze budynki, z mieszka-
niami już wytapetowanymi, w 

tamtych czasach 
to było naprawdę 
coś, osobno 
łazienka, osobno 
ubikacja, wyższy 
standard. Tutaj 
na Jasnym jest 
wszędzie bliżej, 
więcej atrakcji – 
szczególnie dla 
dzieci – bliskość 
Spółdzielni, która 
w wielu spra-
wach bardzo mi 
pomaga. Naprawili mi dach, 
zwrócili pieniądze za wymie-
nione okna. Dobrze mi się tu 
żyje, tylko… smutno.

Siedem lat temu zmarł 
mąż pani Danuty – Zbigniew 
i od tego czasu  życie biegnie 
innym, smutniejszym  rytmem. 
Razem byli przez prawie 40 
lat. Pani Danuta jednak nie 
ma zbyt wiele wolnego czasu, 
ponieważ bardzo sprawnie go 
sobie wypełnia: wnuczkami, 
rysowaniem – własne prace 
ozdabiają ściany jej mieszka-
nia – i czytaniem….

- Dużo czytam, bardzo lubię 
książki historyczne, na przykład 
o wojnie – opowiada. - Często są 
to książki smutne. Bardzo inte-
resuje mnie, jak ludzie radzili 
sobie w takich ciężkich cza-
sach. Jedną z moich ulubionych 
książek jest powieść „Nadzy 
wśród wilków” Bruno Apitza. 
Polecam… Sama czytam ją już 
chyba po raz trzeci.

 ZWIĄZANA Z DIORĄ
Zawodowo pani Danuta 

związana była przede wszyst-
kim z Diorą. Tutaj pracował 
także jej mąż. Sama przed 
laty była przekonana, że z tym 

zakładem związana 
będzie przez całe życie.

- Pracowałam na wydziale 
wojskowym, a także na W-5 
przy radioodbiornikach, ale też 
przy radiostacjach i na koniec 
w księgowości. Kiedy Diora 
chyliła się ku upadkowi, to było 
i smutno, i był też strach, bo nie 
wiadomo było, co dalej. Dzisiaj 
ludzie już się przyzwyczaili do 
zmiany miejsca pracy, czy miej-
sca zamieszkania. Wtedy było 
inaczej. Wydawało nam się, że 
Diora będzie zawsze.

Rodzice pani Danuty pocho-
dzili z Kieleckiego, z jednej 
wioski. Jej mama zmarła młodo. 
Na nastoletnią Danusię spadły 
wtedy dorosłe obowiązki…

- Przypomniała mi się jedna 
ważna różnica między dawniej-
szymi czasami na Kolorowym, 
Błękitnym i dzisiejszym rytmem 
życia – pod koniec naszej roz-
mowy odpowiada z uśmiechem 
na zadane wcześniej pytanie. – 
Kiedyś ludzie byli bliżej siebie, 
sąsiedzi się odwiedzali, więcej 
ze sobą rozmawiali, byli razem. 
Dzisiaj prawie wszyscy są 
pozamykani w domach.

J. Kresa
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wycieczka

5 maja wyruszy z Dzierżoniowa do Budziszyna oraz 
do Drezna wycieczka, której współorganizatorem 

jest Spółdzielczy Dom Kultury, a głównym organizato-
rem biuro podróży „Śnieżka podróże małe i duże”.

WYRUSZĄ 
DO BUDZISZYNA 
I DREZNA

W planie majówkowej 
wycieczki zaplanowano spacer 
po Budziszynie (mury obron-
ne, ruiny kościoła św. Mikoła-
ja z unikatowym cmentarzem i 
nagrobkami w języku serbołu-
życkim, zamek Ortenburg, kate-
dra, rynek z ratuszem oraz krzy-
wa wieża Reichenturm.

Później uczestnicy wycieczki 
pojadą do Drezna, gdzie zaplano-

wano między innymi zwiedzanie: 
Zwingera – dumy barokowego 
Drezna - wejście na dziedziniec, 
Opera Sempera - dawnego Teatru 
Dworskiego, Zamku – rezyden-
cji królewskiej wraz kościołem 
katolickim Hoffkirche, Augu-
stusstrasse – 102-metrowego 
orszaku królewskiego Wettynów 
wykonanego z miśnieńskiej por-
celany. W planie są także Tarasy 

nad Łabą, Frauenkirche – kościół 
odbudowany po zniszczeniach 
spowodowanych nalotami dywa-
nowymi w 1945 r. oraz czas 
do dyspozycji grupy w okolicy 
rynku i galerii handlowej.

Jeśli nasi spółdzielcy będą 
zainteresowani ofertą wycieczko-
wą, w trakcie wakacji zapropo-
nujemy kolejny wyjazd. Może do 
Pragi, a może do Krakowa? Pra-
cownicy Spółdzielczego Domu 
Kultury czekają na sugestie.

ts, jk, foto: pixabay

Pierwsze z nich miało miej-
sce w dniu  16.04.2018 roku, 
w którym omówiono szczegó-
łowo bieżącą działalność Spół-
dzielni oraz  plany inwestycyj-
no-remontowe.

Przedstawiono m.in. prze-
bieg prac związanych z zago-
spodarowaniem terenu wokół 
nowo wybudowanego budynku 

na os. Różanym oraz kolej-
ne zamierzenia inwestycyjne  
związanez kontynuacją budo-
wy nowych budynków wielo-
rodzinnych w zasobach spół-
dzielczych.  

Rada podjęła również 
uchwałę dotycząca uchwalenia 
regulaminu zawierania umów 
o użytkowanie dodatkowych 
pomieszczeń w budynkach 
mieszkalnych.

Drugie posiedzenie Rady 
Nadzorczej przeprowadzone w 
dniu 17.04.2018 r. poświęcone 
było przede wszystkim przed-

stawieniu i omówieniu działań 
windykacyjnych oraz szcze-
gółowej analizie zadłużenia w 
opłatach za 2017 rok. Na przed-
miotowe posiedzenie zaproszo-
no 10 osób, które posiadają 
zadłużenie, celem wytłumacze-
nia przyczyn powstałego zadłu-
żenia i ustalenia sposobu spłaty 
należności. Dwie osoby spła-

ciły zadłużenie przed dniem 
posiedzenia, dwie osoby wsta-
wiły się na spotkanie i zde-
klarowały spłatę zadłużenia w 
ratach oraz wpłynęły trzy poda-
nia o rozłożenie zadłużenia na 
raty, które zostały pozytywnie 
rozpatrzone przez Radę Nad-
zorczą. W stosunku 

do pozostałych osób zosta-
ły wyznaczone dodatkowe, 
ostateczne terminy na spłatę 
posiadanego zadłużenia pod 
rygorem wszczęcia egzekucji z 
nieruchomości.

rn

Kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 
w dwóch częściach.

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

Terminy przyjęć Dzielnicowych w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w maju:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

8.05.2018 Wtorek 13:00 – 14:00 mł. asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego         
i Kolorowego

16.05.2018 Środa 13:00 – 14:00 asp.sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

24.05.2018 Czwartek 13:00 -14:00 st. asp. Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

DYŻURY DZIELNICOWYCH

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

W SPÓŁDZIELNI

KWIETNIOWE 
POSIEDZENIE 
RADY NADZORCZEJ
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W Spółdzielczym Domu Kultury od lat prowadzone 
są zajęcia plastyczne dla dzieci. Nie inaczej jest 

w tym roku.

Również w tym sezonie 
najmłodsi uzdolnienie pla-
stycznie mieszkańcy zaso-
bów Spółdzielni Mieszkanio-
wej, ale też nie tylko oni, pod 
okiem Ewy Kucały uczestni-
czyć mogą w zajęciach rozwi-
jających i doskonalących ich 
umiejętności.

W sezonie artystycznym 
2017/2018 na zajęcia uczęsz-
czają dzieci w wieku 6-9 lat. 
Na Jasnym 20 spotykają się 
dwa razy w tygodniu, żeby 
razem rozwijać umiejętności 
twórcze i manualne.

- Dzieci wykonują prace 
stosując różne techniki – mówi 
Ewa Kuceła. – Wykorzystują 
kredki, farby, pastele, ale też 
na przykład plastelinę. Tworzą 
rozmaite kompozycje o zróżni-
cowanej tematyce.

W trakcie zajęć dzieci 
wzbogacają też swoją wiedzę 
i świetnie się bawią. Zajęcia 
odbywają się w każdy ponie-
działek i piątek, w godzinach 
od 17.00 do 18.00 w sali Spół-
dzielczego Domu Kultury. 

Wszystkich małych artystów 
chętnych do udziału w zaję-
ciach sekcji plastycznej SDK 
serdecznie zapraszamy.  

sdk

TUTAJ DZIECI ROZWIJAJĄ 
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

sekcja plastyczna

Szybko to minęło. Filia Spółdzielczego Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie działa w 

Piławie Górnej już prawie od dziesięciu lat. Swoją działal-
ność rozpoczęła 22 września 2008 roku.

W SDk

PRAWIE 10 LAT 
- ZMIANY W FILII SDK 
W PIŁAWIE GÓRNEJ

I już od początku istnienia 
filii zajęcia dla dzieci w świe-
tlicy przy ul. Staszica prowa-
dziła Bogusława Stożek. Po 
prawie dziesięciu latach owoc-
nej pracy przyszedł czas na 
odpoczynek. Przez te wszystkie 
lata filia SDK oferowała bogaty 
program zajęć dla młodych 
spółdzielców z Piławy Górnej, 

zarówno w ciągu roku szkol-
nego, jak i w trakcie wakacji. 
W jednej z rozmów pani Bogu-
sia, która po latach postanowiła 
odpocząć od codziennych zajęć, 
tak opowiadała jakiś czas temu 
o swojej pracy:

- W ciągu roku realizowali-
śmy tutaj wspólnie zajęcia pla-
styczne, wokalne, rekreacyjno-
-sportowe, stolikowe, a nawet 
taneczne. Na zajęciach plastycz-
nych dzieci wykonywały między 
innymi rysunki kredkami, wykle-
janki z kolorowego papieru, 
tkanin, roślin i koronek, malo-
wały różnymi rodzajami farb. 
Tworzyliśmy też figurki z masy 
solnej, z gipsu czy gliny.

Czasami, po odpowied-
nim przygotowaniu niewielkiej 
salki, udawało się tam zrealizo-
wać również zajęcia taneczne.

- W trakcie tych zajęć dzieci 
tworzyły własną choreografię 

do wybranych utworów muzycz-
nych. Później prezentowały te 
opracowania, czasami bardzo 
ciekawe, indywidualnie lub też 
zespołowo.

Warto przypomnieć, że w 
ciągu minionych lat filia SDK 
była też znakomitą bazą spo-
tkań dla dorosłych spółdzielców 
z Piławy Górnej. Działała tu 

nawet grupa uprawiająca nordic 
walking, spotykali się miłośnicy 
wędkarstwa, odbywały się zebra-
nia spółdzielcze, a filia aktywnie 
uczestniczyła w przygotowy-
wanych w Piławie Górnej spół-
dzielczych festynach.

- Pani Bogusi za te minione 
prawie dziesięć lat bardzo ser-
decznie dziękujemy – mówi 
koordynator Spółdzielczego 
Domu Kultury, Jarosław Kresa. 
– To były dla filii bardzo dobre 
lata, a praca, jaką pani Bogusia 
włożyła w jej rozwój naprawdę 
nieoceniona. Jeszcze raz bardzo 
dziękujemy!

Wkrótce Spółdzielczy Dom 
Kultury zaproponuje młodym 
spółdzielcom z Piławy Górnej 
nową ofertę zajęć z nowymi 
prowadzącymi. Na szczegóły 
jednak trzeba jeszcze trochę 
poczekać.

sdk

podziękowanie dla Bogusławy Stożek
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65. ROCZNICA ŚMIERCI 
STANISŁĄWA WOJCIECHOWSKIEGO
Dosyć niepostrzeżenie 9 kwietnia minęła 65. rocz-

nica śmierci jednego z najwybitniejszych działaczy 
w historii polskiej spółdzielczości, w latach 1922-1926 
drugiego prezydenta RP, Stanisława Wojciechowskiego.

•  R E K L A M A  •

zasłużeni spółdzielcyHIStORIA

Ten urodzony w roku 1869 
zasłużony działacz niepod-
ległościowy miał też wielkie 
zasługi w tworzeniu ruchu 
spółdzielczego na ziemiach 
polskich, o czym stosunkowo 
niewielu dzisiaj pamięta. 

Był Wojciechowski między 
innymi inicjatorem powsta-
nia tygodnika „Społem”, któ-
rego redakcja mieściła się w 
jego mieszkaniu, a także dzia-
łał aktywnie w Towarzystwie 
Kooperatystów. Starał się bronić 
rozwijającego się ruchu spół-
dzielczego przed wpływami 
polityki. Jak pisał w roku 1908: 
„Kooperacja nie może być grun-

tem pod żadne hasła bojowe ani 
antysemickie, ani narodowe. 
Da nam ona wszystko, ale pod 
warunkiem, że nie będziemy je 
j traktowali jako narzędzia dla 
celów czy wpływów jakiejkol-
wiek partii, wyznania czy klasy.” 

Działając w zarządzie 
Towarzystwa zajmował się 
działalnością prasy, banku, 
kółek rolniczych oraz sklepów 
robotniczych. W tym okresie 
opublikował książkę pt. „Ruch 
spółdzielczy i rozwój jego w 
Anglii.” W 1908 roku był orga-
nizatorem pierwszego zjazdu 
ruchu spółdzielczego spożyw-
ców. W roku 1913, podczas 

uroczystości otwarcia spół-
dzielczej hurtowni na warszaw-
skim Mokotowie, Wojciechow-
ski mówił: „Mamy wśród siebie 
ludzi różnych warstw i partii 
(...) – i to jest nasz największy 
triumf. Polacy jednak mogą i 
umieją pracować społem.”

Po 1926 r. przez pewien czas 
był dyrektorem Spółdzielczego 
Instytutu Naukowego, a następ-
nie członkiem Rady Naukowej 
Instytutu. Wykładał też dzieje 
spółdzielczości w Wyższej 
Szkole Handlowej. W roku 1939 
opublikował „Historię spół-
dzielczości polskiej do 1914 r.” 
Drugi prezydent Rzeczpospoli-
tej Polskiej, zasłużony działacz 
ruchu spółdzielczego, zmarł 9 
kwietnia 1953 roku w Gołąbkach.

Opr. Jotka
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Zawody dzięki uprzejmości 
kierownika OSIR-u odbyły się na 
hali dawnej szkoły nr 3 przy ulicy 
Szkolnej. Zawody wpisały się w 
ogólnopolska akcję związaną z 
obchodami 100-lecia odrodzo-
nej Polski i 100-lecia polskiego 

lotnictwa. Przyjechały do nas 
niemalże wszystkie liczące się 
modelarnie od Jeleniej Góry aż 
po Ząbkowice Śląskie, przez Cie-
płowodny, Pilawę Górną, Biela-
wę, Oławę, Bystrzycę Górną i 
Jeżów Sudecki. W imprezie 

Wśród nagrodzonych 
znalazł się zasłużony trener 
pływania Andrzej Wojtal. 
Wręczono także puchary za 
„Całokształt działalności 
na rzecz kultury fizycznej 
i sportu”, które otrzymali 
czołowi przez lata trene-
rzy oraz działacze dzierżo-
niowskiego sportu: Konrad 
Schneider, Mateusz Cegieł-
ka, Leszek Bajda, Wiesław 
Piskarski, Bolesław Cha-
rendarz, Janusz Moskalski i 
Mieczysław Winiarski.

Dzisiaj w telegraficz-
nym skrócie postaramy 
się przybliżyć wszystkie 
wymienione wyżej sylwet-
ki, natomiast w kolejnych 
numerach „Twojej Spół-
dzielni” będziemy starali 
się zamieszczać rozmowy 
z zasłużonymi postaciami 
dzierżoniowskiego sportu… 
czasami związanym też z 
naszą Spółdzielnią.

Andrzej Wojtal – zasłu-
żony trener sportu pływac-
kiego, od 32 lat opiekun i 
wychowawca pokoleń pły-
waków, w tym wielu wybit-
nych mistrzów, medalistów i 
reprezentantów. W pływaniu 
ekspert i człowiek instytu-
cja.

Konrad Schneider – to 
trener nazywany „ojcem 
założycielem” dzierżo-
niowskiego szczypiorniaka. 
Wśród wielu innych sukce-
sów miał na koncie jedy-
ny w historii dzierżoniow-
skiego sportu zespołowego 
wywalczony awans i pro-
wadzenie na najwyższym 
szczeblu rozgrywek kobie-
cego zespołu piłki ręcznej 
Lechii Dzierżoniów.

Mateusz Cegiełka – 
współzałożyciel, działacz 
młodzieżowej piłki noż-
nej, pierwszy prezes UKS 
Lechia Dzierżoniów.

Leszek Bajda – zasłużo-
ny trener związany z piłką 
ręczną i kolarstwem, zało-
życiel klubu sportowego 
„Ogniwo” Dzierżoniów. 
Wychowawca kilkunastu 
medalistów na kolarskich 
mistrzostwach Polski. Ini-
cjator budowy dzierżoniow-
skiego toru BMX.

Wiesław Pisarski – zasłu-
żony trener piłkarski, jako 
szkoleniowiec autor naj-
większego sukcesu w histo-
rii sekcji piłkarskiej MZKS 
Lechia Dzierżoniów – awan-
su do II ligi (obecnie odpo-
wiednik I ligi). 

Bolesław Charendarz – 
od 60 lat związany z dzierżo-
niowskim sportem, wycho-
wawca wielu znakomitych 
pięściarzy, spod jego ręki 
wyszło ponad 100 medali-
stów mistrzostw Polski w 
różnych kategoriach wieko-
wych. Jako trener Polonii 
Świdnica wywalczył druży-
nowe Mistrzostwo Polski.

Janusz Moskalski – 
zasłużony trener piłki ręcz-
nej, wśród jego osiągnięć 
jednym z najważniejszych 
było wprowadzenie szczy-
piornistów dzierżoniowskiej 
Żagwi do I ligi.

Mieczysław Winiarski 
– wieloletni działacz i pre-
zes TKKF Ognisko „Dzier-
żoniów”, organizator wielu 
przedsięwzięć w dziedzinie 
sportu masowego i rekreacji.

jk

W trakcie III Dzierżoniowskiej Gali Sportu, jaka w 
lutym zorganizowana została w Dzierżoniowskim 

Ośrodku Kultury, wyróżniono wielu przedstawicieli 
lokalnego świata sportu.

NASZE SPRAWy

WYBITNI TRENERZY 
I ZASŁUŻENI DZIAŁACZE

OD SMYKA DO LOTNIKA 
– LOT SZYBOWCEM W NAGRODĘ
Pod takim hasłem odbyły się w Dzierżoniowie zawody 

modeli halowych szybowców puszczanych z ręki.

wstęp do cyklu rozmów
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udział wzięło łącznie ponad 60 
osób – zawodników, trenerów i 
rodziców. Wszyscy zostali na tę 

okoliczność oznakowani specjal-
nymi znaczkami.

Były to zawody modelarskie 
jedyne w swoim rodzaju, były 
po prostu sprawdzianem i kon-
frontacją dla spotykających się 
modelarzy. My, jako gospodarz, 
czyli modelarnia przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, 
przygotowaliśmy zestawy, jedna-

kowe dla wszystkich, a zawod-
nicy mieli szybko zmontować 
modele z pomocą swoich instruk-
torów i wystartować w konkursie 
lotów polegający na rzucie mode-
lu tak, aby poleciał jak najdalej w 
linii prostej. Kolejek było pięć, a 
suma odległości składała się na 
wynik końcowy zawodnika.

I zaczęła się rywalizacja, ilu 
zawodników, tyle pomysłów na 

zwycięstwo, ponieważ wszystkie 
modele były białe, momentami 
trudno było przejść między nimi. 
Rywalizacja odbywała się w 5 
grupach wiekowych - od 7-latka 
do 18-latka.

Emocje sięgały zenitu, a naj-
lepsze loty były długo oklaski-

wane. Tym bardziej, że najlepsze 
loty wcale nie były udziałem naj-
starszych zawodników.

Jeden nasz zawodnik - w 
grupie najmłodszej – cieszył się 
końcowym zwycięstwem. To 
Stanisław Olszewski, począt-
kujący dobrze zapowiadający 
się modelarz. Pozostałe miejsca 
podzielili między siebie goście z 

Bystrzycy, Piławy Górnej, Biela-
wy i Jeżowa.

W przerwie zawodów 
zawodnicy zostali poczęstowani 
zestawem obiadowym w pobli-
skiej stołówce, który był bar-
dzo smaczny. Najprzyjemniejszy 
moment to wręczenie medali w 
każdej grupie wiekowej zostało 
nagrodzonych trzech pierwszych 
zawodników.

Oprócz medali otrzymali 
dyplom okolicznościowy i nagro-
dę rzeczową w postaci modelu do 
złożenia.

Dodatkową niespodzianka 
było ufundowanie przez Towa-
rzystwo Lotnicze ze Świebodzic 
wszystkim pięciu zwycięzcom 
przelotu szybowcem na lotnisku 
w Świebodzicach. Taka nagroda 
to prawdziwa rzadkość na zawo-
dach modelarskich.

Pozostali zwycięscy to: 
Maciej Makanek z Jeżowa, Igor 
Kormos z Bielawy, Tomasz Opie-
la z Piławy Górnej, Dawid Grze-
nia z Bystrzycy.

Zwycięzcą Grand Prix za naj-
dłuższy lot okazał się zawodnik 

z Piławy Górnej Szymon Junka. 
Jego wynik to 19 metrów i 12 cm.

Cieszy również przykład 
kilku rodzin zupełnie niezrzeszo-
nych, które w ten sposób posta-
nowiły spędzić czas ze swoimi 
dziećmi. Były nawet deklaracje 
zapisów do sekcji modelarskiej.

Zawody został dofinansowa-
ne ze środków budżetu miasta 
Dzierżoniowa, a ich realizacja 
możliwa dzięki członkom Spół-

dzielczegoTowarzystwa Kultu-
ralno-Sportowego oraz Spółdziel-
czego Domu Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.

kk, sdk
foto: M. Charasimiuk

OD SMYKA DO LOTNIKA 
– LOT SZYBOWCEM W NAGRODĘ

NASZE SPRAWy
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W programie Majówki 
zaplanowano między innymi: 
loty balonem na uwięzi dla 
publiczności, „Pogoń za lisem” 
– starty balonów ze Stadionu 
Miejskiego, koncert zespołu 
MIG. 6 maja, 
wcześnie rano 
odbędą się loty 
na celność nad 
wieżą ratuszo-
wą, TRAKT 
2018 i koncert 
zespołu Power 
Play.  

W ramach 
p r o g r a m u 
„ M a j ó w k i ” 
przewidziano 
też otwarcie 
„Traktu Diory” 
(zbiórka przed 
ratuszem przy 
„Pionierze” oraz 
M i s t r z o s t w a 
Polski BMX. 
Organizatora-
mi „Majówki 
dz ie rżon iow -
skiej” są Miasto 
Dzierżoniów, 
Dzierżoniow-

ski Ośrodek Kultury i Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Wszystkich 
spółdzielców namawiamy do 
licznego udziału.

kaj

Koszykarska zabawa dla 
najmłodszych zorganizowa-
na zostanie przez Spółdziel-
cze Towarzystwo Kulturalno-
-Sportowe oraz Spółdzielczy 
Dom Kultury. Początek zaba-
wy zaplanowano na sobotnie 
przedpołudnie, na godz. 10.00. 

Wszystkich chętnych zaprasza-
my do udziału. Będzie działo 
się dużo i do tego ciekawie, 
czego gwarantem jest koordy-
nator wszelkich koszykarskich 
przedsięwzięć w naszym mie-
ście – Marciej Woźniak.

jk

Sympozjum, w którym 
wezmą udział przedstawicie-
le Klubu Szkół Westerplatte 
z całej Polski, odbędzie się w 
dniach 22-25 maja, ale najważ-
niejszą jego część zaplanowano 
na środę, 23 maja.

W programie na ten dzień 
znalazły się między inny-
mi: 8.30 – otwarcie XXXV 
Ogólnopolskiego Sympozjum 
Klubu Szkół Westerplatte na 
boisku szkolnym - pokaz Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 58. 
Pułku Piechoty, 8.45 – powi-
tanie gości oraz uczestników 
Sympozjum przez Dyrektora 
Szkoły i otwarcie Sympozjum, 
8.50 – przekazanie sztanda-

ru Klubu szkół Westerplatte 
Szkole - gospodarzowi Sym-
pozjum i odśpiewanie hymnu 
Szkoły, 8.55 – złożenie kwia-
tów pod tablicą pamiątko-
wą ku czci Patrona Szkoły - 
Bohaterów Westerplatte, 9.00 
– przemarsz do Kościoła pw. 
Królowej Różańca Święte-
go, 9.15 – Msza św. z udzia-
łem młodzieży SP 5, delega-
cji szkół, zaproszonych gości, 
10.15 - przemarsz pod pomnik 
„Pamięci Losów Ojczyzny” 
z udziałem Miejskiej Orkie-
stry Dętej, 10.45 – oficjalne 
uroczystości pod pomnikiem 

„Pamięci Losów Ojczyzny”, 
Odśpiewanie hymnu Polski 
z towarzyszeniem Miejskiej 
Orkiestry Dętej, okolicznościo-
wy referat wygłoszony przez 
przedstawiciela Szkoły Pod-
stawowej nr 5, Apel Pamięci, 
złożenie kwiatów pod  pomni-
kiem, 12.00 – przemarsz do 
Kina Zbyszek. Uroczystość w 
Kinie Zbyszek: 12.00 – wpro-
wadzenie sztandarów, odśpie-
wanie hymnu Klubu Szkół 
Westerplatte: „Pieśń o chwa-
le”, 12.05 – powitanie gości i 
wystąpienie Dyrektora Szkoły 
oraz Burmistrza Miasta, 12.25 
– wręczenie Medali Honoro-
wych Klubu Szkół Westerplat-

te przez władze Klubu, 12.35 
– wyprowadzenie sztandarów, 
przemówienia zaproszonych 
gości, wykład, 12.40 – podsu-
mowanie konkursów, 13.00 – 
część artystyczna i zakończenie 
części oficjalnej.

Związane z kultywowaniem 
pamięci o polskich bohaterach 
przedsięwzięcie, którego pod-
jęła się od lat zaprzyjaźniona 
ze Spółdzielnią „Piątka”, jest 
niezwykle cenne społecznie. W 
imieniu społeczności spółdziel-
ców trzymamy kciuki za orga-
nizacyjny sukces sympozjum.

kaj

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Bohaterów Westerplatte podjęła się w maju 

organizacji niezwykle ważnego przedsięwzięcia – XXXV 
Sympozjum Ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte. 

NASZE SPRAWy

Z CAŁEJ POLSKI 
PRZYJADĄ NA BŁĘKITNE

MAJÓWKA DZIERŻONIOWSKA 
– WARTO SIĘ WYBRAĆ

WKRÓTCE TURNIEJ 
KOSZYKÓWKI DLA DZIECI

Targowisko miejskie oraz stadion Lechii mają być 
głównymi miejscami, w których 5 i 6 maja odbę-

dzie się - zapowiadająca się niezwykle atrakcyjnie – 
„Majówka dzierżoniowska”.

Puchary i medale czekają na uczestników turnieju 
koszykówki dla dzieci, jaki 19 maja zorganizowany 

zostanie przy Alei Bajkowych Gwiazd.

Ogólnopolskie Sympozjum 
Klubu Szkół Westerplatte
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BLOKOWANIE NUME-
RÓW ALARMOWYCH

Tylko jednego dnia kobieta 
wykonała około 500 połączeń na 
numer alarmowy 112! Działając 
w ten sposób osoba naprawdę 
potrzebująca pomocy, miała 
znacznie utrudnioną możliwość 
jej wezwania. Na wniosek poli-
cji sprawą zajmie się sąd.

16 kwietnia na numer alar-
mowy 112 wielokrotnie były 
wykonywane połączenia z tego 
samego numeru telefonu. W 
większości wypadków były to 
tak zwane „głuche telefony”, 
a słychać było jedynie odgłosy 
rozmów, świadczące o tym, że 
nikt tak naprawdę nie potrze-
buje pomocy. Dzierżoniowscy 
policjanci udali się do użyt-
kownika telefonu, z którego 

były nawiązywane połączenia, 
Tylko w ciągu jednego dnia 
było ich około 500! Okazała 
się nim 31 letnia mieszkanka 
Dzierżoniowa. Kobieta znana 
była już wcześniej policji z 
bezpodstawnego zgłaszania 
interwencji, czy wzywania 
pogotowia. To było podstawą 
aby skierować wniosek o uka-
ranie do Sądu Rejonowego w 
Dzierżoniowie.

Za blokowanie telefonicz-
nego numeru alarmowego 
grozi kara aresztu, ogranicze-
nia wolności albo grzywny do 
1.500 zł.

Dzielnicowy wraz z poli-
cjantem Ogniwa Patrolowo-
-Interwencyjnego dzierżoniow-
skiej policji odzyskali skra-
dziony motorower.

ODZYSKANY 
MOTOROWER

17 kwietnia, dzielnicowy 
wraz z policjantem Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyjnego 
dzierżoniowskiej policji odzy-
skali skradziony trzy dni wcze-
śniej motorower wartości 900 
złotych. 14 kwietnia na terenie 
Dzierżoniowa doszło do włama-
nia, gdzie z komórki skradzio-
no między innymi motorower 
simson, wartości 900 złotych. 
Wiedzący o tym policjanci z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Dzierżoniowie, 17 kwietnia 
spostrzegli rzadko już widziany 
na naszych ulicach pojazd. Pod-

jęli interwencję wobec dwóch 
nastolatków, którzy się nim 
poruszali. Przeczucie ich nie 
myliło. Dalsze czynności wyka-
zały, że to ten sam motorower, 
który został skradziony i wrócił 
on już do swojego właściciela.

Siedemnastolatek usłyszał 
zarzut krótkotrwałego użycia 
cudzego pojazdu, za co grozi 
kara nawet do 5 lat pozbawie-
nia wolności. Szesnastolatkiem 
zajmie się Sąd Rodzinny i Nie-
letnich. 

podkom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

KWIETNIOWE 
KRYMINAŁKI

POMNIK I TABLICA 
PAMIĄTKOWA

Mieszkanka powiatu dzierżoniowskiego odpowie za 
blokowanie numerów alarmowych i… odzyskany 

motorower.

Na zaproszenie Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie 
oraz władz miasta członkowie Grupy Rekonstruk-

cji Historycznej 58 pułku piechoty, działającej przy 
Spółdzielczym Domu Kultury, wzięli udział w miejskich 
obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej.

Uroczystości odbyły się 
13 kwietnia przed Pomnikiem 
Pamięci Losów Ojczyzny, 
w obecności władz powiatu 
dzierżoniowskiego, miasta, a 

także delegacji dzierżoniow-
skich szkół. GRH 58 pp wysta-
wiła pododdział honorowy, a 
także część posterunku hono-
rowego. Niespełna tydzień później, 

19 kwietnia, członkowie naszej 
GRH wystawili historyczny 
posterunek honorowy pod-
czas uroczystości odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej poświę-
conej Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu. Uroczystość 
miała miejsce przed kamienicą 
w Rynku 55. W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele 
lokalnych organizacji społecz-
nych, burmistrz Dzierżoniowa 
Dariusz Kucharski, wójt gminy 
Łagiewniki Janusz Szpot, a 

także członkowie Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa 
Piłsudskiego.

Uroczystość zorganizowa-
na była w ramach społecznych 
obchodów 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości.

Warto dodać, że w kwietniu 
członkowie GRH 58 pp uczest-
niczyli też w pracach na planie 
filmowym nowego serialu tele-
wizyjnego „Drogi wolności”, 
którego premiera zaplanowana 
jest na jesień tego roku.

kaj, foto: K. Janeczko

NASZE SPRAWy

Ogłoszenia drobne
•  Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piławie Górnej, przy ul. 

Budowlanych, 30 m2, w ocieplonym budynku Spółdzielni Miesz-
kaniowej, na 2 piętrze, niski czynsz. Tel. 662 247 594

•  Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe, 3-pokojowe, 
52 m2, na 1. piętrze na os. Różanym, na większe. Z możliwością 
dopłaty. Tel. 692 337 006.

•  Sprzedam garaż przy ul. Korczaka w Dzierżoniowie, zlokalizo-
wany za kotłownią, po remoncie. Atrakcyjna cena - 30 tys. zł. Tel. 
694 507 601.

pamiętali
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Arkadiusz Ziemianin wśród dorosłych i Maciej Pióra 
wśród dzieci nadal prowadzą w cyklu rozgrywek Grand 

Prix Spółdzielni Mieszkaniowej w Tenisie Stołowym.

W gali konkursowej udział 
wzięło siedem szkół: cztery szko-
ły podstawowe i trzy szkoły śred-
nie. Wśród szkła podstawowych 
jurorzy najwyżej ocenili śpiewa-
jąca reprezentację Szkoły Pod-

stawowej nr 9, natomiast wśród 
szkół średnich bezkonkurencyjne 
były trzy reprezentantki II Liceum 
Ogólnokształcącego, które dodat-

kowo otrzymały też nagrodę 
publiczności. My z satysfakcją 
przypominamy, że wszystkie trzy 
młode artystki: Patrycja Czy-
żewska, Weronika Makowska i 
Karina Warzycha były przed laty 

laureatkami konkursów piosenki, 
organizowanych przez Spółdziel-
czy Dom Kultury.

kaj

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepod-
ległości w Dzierżoniowskim Domu Kultury 23 

kwietnia odbył się finał konkursu piosenki patriotycznej 
„Uczcimy Ciebie piosenką”, adresowany dla śpiewają-
cych uczniów dzierżoniowskich szkół.

DZIERŻONIOWSKIE 
ŚPIEWANIE NA 100-LECIE

Naniesione zostały na niej 
wszelkie zmiany, jakie poja-
wiły w obszarze Gór Sowich w 
ciągu dwóch lat.

W okresie tym nastąpił 
dynamiczny rozwój sieci pie-
szych szlaków turystycznych, 
wytyczanych głównie stara-
niem PTTK Strzelin. Duże 
zmiany na plus w obszarze 
nowych inwestycji 
można zaobserwować 
ostatnio w okolicach 
Jeziora Bystrzyckiego, 
Przełęczy Sokolej czy 
Srebrnej Góry. Zastój w 
tej materii zapanował 
natomiast w środko-
wej części gór, czego 
symbolem jest nie-
czynny Hotel Czarny 
Rycerz I, dawny pen-
sjonat Muchomo-
rek (Kamionki), czy 
„zapowiadany” od 
lat, a nie budowany 
wyciąg kanapowy na 
Wielką Sowę. Być 
może rok 2018 przy-
niesie tu zmianę.

Mapa Gór Sowich 
poza uaktualnioną 
częścią kartogra-
ficzną zawiera także 
bogatą treść krajo-
znawczą, interesu-

jące zdjęcia oraz informator 
dotyczący najważniejszych 
atrakcji turytycznych oraz 
wybór kontaktów do bazy noc-
legowej w obszarze gór i poza 
nimi.

Góry Sowie. Mapa tury-
styczna, 1:35 000, Compass 
– Kraków 2018 rok

Tomasz Śnieżek

W XIV edycji tenisowej 
rywalizacji, po 30 rozegra-
nych turniejach, A. Ziemianin 
wyprzedza Marcina Orlińskiego 
i Andrzeja Ciszewskiego, nato-

miast M. Pióra prowadzi w 
tabeli przed Oskarem Wdowia-
kiem i Miłoszem Koprowskim.

Grupa dziecięca swoje tur-
nieje rozgrywa we wtorki o godz. 

15.40, dorośli rywalizują rów-
nież we wtorki od godz. 17.40.

O wynikach Turnieju o 
Puchar Wiosny, którego roze-

granie zaplanowano na 24 
kwietnia, poinformujemy w 
kolejnym numerze „TS”.

kj

W połowie kwietnia na rynku wydawnictw turystycz-
nych pojawiła się kolejna, szósta już, edycja mapy 

Gór Sowich renomowanej krakowskiej firmy Compass.

GÓRY SOWIE 
– NOWE WYDANIE MAPY

GRAND PRIX 
PO TRZYDZIESTU TURNIEJACH

RÓżNE

tenis stołowy

książka
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W połowie miesiąca drzewa 
szybko się zazieleniły, kwiaty 
obsypały nasze skwery oraz 
wszystkie drzewa owocowe. 
Temperatura sięgała cza-
sami nawet 25 stopni Celsju-
sza i zanim oswoiliśmy się z 
wiosną, można było poczuć 
prawie letnią atmosferę. Jeśli 
maj będzie równie piękny, to 

i w miesiącach letnich będzie 
można spodziewać się pięknej 
pogody. Warto więc już teraz 
zaplanować sobie urlopy i nie 
szukać daleko, ponieważ to lato 
w polskich kurortach i ośrod-
kach wypoczynkowych zapo-
wiada się upalnie.

ts

Wiosna w kwietniu zaskoczyła nas bardzo pozy-
tywnie. Po niespodziewanie mroźnym marcu i 

chłodno-wilgotnym przełomie miesięcy, kwiecień ura-
czył nas pięknym słońcem.

Temat nieprzyjemnych, drażniących zapachów, jakie 
dochodzą od czasu do czasu nad osiedla powraca z 

dużą regularnością. Największe ich stężenie pojawia się 
na terenie strefy ekonomicznej. Odór bywa tak dokucz-
liwy, że drapie w gardle.

- Ostatnio te zapachy poja-
wiają się jakby trochę rzadziej, 
ale ja na wszelki wypadek już 
jakiś czas temu zrezygnowałem 
z jeżdżenia na rowerze po tym 
terenie, bo czasami nie 
dało się normalnie 
oddychać – opo-
wiadał nam 
pod koniec 
marca jeden 
z mieszkań-
ców osiedli 
domków jednorodzin-
nych w Dzierżoniowie.

O tym, że wcale 
nie trzeba organizo-
wać specjalnej prze-
jażdżki na teren strefy, 
żeby zapoznać się z 
dokuczliwymi zapa-
chami, zapewniają 
mieszkańcy osiedla 
Tęczowego. 

- Czasami wieczo-
rem, szczególnie gdy jest ciepło, 
nie da się wyjść na balkon, 
bo tak śmierdzi – mówi jeden 
z nich. – Jak dla mnie to jest 
zapach – jeśli można się wyra-
zić, że to zapach – jakby palo-
nej gumy. Zamykamy wtedy 
szczelnie okna i czekamy, aż ten 
smród się jakoś rozejdzie.

Znajomi lekarze alarmują, 
że na naszym terenie zwiększa 
się dynamicznie liczba zacho-
rowań, które mogą być bezpo-
średnio związane z tym niepo-
kojącym zjawiskiem. Wydaje 
się, że coś z tym problemem 
zrobić trzeba, jednak urzędnicy 
zajmujący się tematem bezpo-
średnio twierdzą, że norm na 
zapachy nie ma, więc sprawa 
jest trudna do rozwiązania.

Pani dyrektor jednego z 
zakładów z terenu dzierżo-
niowskiej strefy ekonomicznej 
zapewniała jakiś czas temu, że 
jej firma intensywnie od kilku 

lat pracuje nad rozwiązaniem 
problemu „podejmując wiele 
działań i inwestycji mających 
na celu poprawę sytuacji” 
oraz że „nie ma mowy o emisji 

szkodliwych, zagra-
żających zdrowiu 

związków do 
atmosfery”. 

Z infor-
macji, jakie 
do nas docie-
rają wynika, 

że w firmie 
i n s t a l o w a n e 

były nawet spe-
cjalne filtry, które 

powinny problem roz-
wiązać. Cóż, kiedy bez-
pośrednio od pragnących 
zachować anonimowość 
pracowników dowia-
dujemy się, że czasami 
powietrze z hal produk-

cyjnych wypuszczane jest 
do atmosfery… poza filtrami. 
Czy to prawda? Postaramy się 
te doniesienia zweryfikować. 
Na razie tylko sygnalizujemy 
temat, a w kolejnych numerach 
naszego miesięcznika posta-
ramy się u źródła znaleźć kilka 
odpowiedzi na nasuwające się 
wątpliwości. Wtedy też anoni-
mowe sformułowania: miesz-
kaniec, pracownik, lekarze, 
dyrektor… postaramy się uzu-
pełnić o nazwiska. Będziemy 
pytać o konkrety i postaramy 
się wpłynąć na to, żeby kłopot 
z odorem rozwiązać. Choć 
wiemy, że być może nie będzie 
to łatwe.

Wszystkich, którzy chcie-
liby podzielić się informacjami 
związanymi z opisywanym 
problemem zachęcamy do kon-
taktu z redakcją „Twojej Spół-
dzielni”.

kajot

DRAŻNIĄCY ODÓR, 
WSTĘP DO TEMATUNAGŁY ATAK WIOSNY! 

CIEPŁO I SŁONECZNIE

w kwietniuNASZE SPRAWy
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Informacja: Dzierżoniów, Osiedle Jasne 20, 

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

            ZAPRASZA:

Tenis stołowy Język angielski dla dzieci
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci poniedziałek 16.00 – 17.00

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
poniedziałki 17.00 – 20.00 wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00
środy 17.00 – 20.00

Taniec towarzyski Zespół „Troszeczkę słońca”
dla dzieci – czwartki 17.00 – 18.30 piątki 14.30 – 17.00
dla niepełnosprawnych – czwartki 18.30 – 19.30
dla kobiet (latino) – czwartki 20.00 – 21.00 Klub Seniora

środy 16.00 – 20.00
Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00 Break dance

piątek godz. 17.00 19.00
Zajęcia plastyczne
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
Studio wokalne „ACME” terminy do ustalenia
codziennie od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki
Gimnastyka dla pań pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30
poniedziałki 17.00 – 18.00
piątki 17.00 – 18.00

TKKF Ognisko Dzierżoniów
pierwszy poniedziałek miesiąca 17.00 - 20.00

TSz „Dwie Wieże” – szachy
środy 16.00 – 20.00 Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”
czwartki 17.00 – 20.00                                 wtorki 10.00 – 11.00

Szachy  dla dzieci
wtorki 16.40 – 17.40 Światowy Związek Żołnierzy AK
środy (początkujący) 16.00 – 17.00 pierwszy poniedziałek miesiąca 13.00 – 15.00
czwartki (zaawansowani) 16.00 – 17.00

Osiedlowa Liga Futsalu         SDK Filia w Piławie Górnej
od listopada codziennie 13.45 – 16.10

GRH 58 pp (4 psw) Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”     
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00 środy 15.00 – 17.00
                                                        

                                                              

Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne, przystępne     
ceny), szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!
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„Twoją Spółdzielnię” 
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl

Po siedmiu miesiącach gry 
na czele tabeli łącznej znaj-

duje się Romuald Dudek, który 
zgromadził 54 punkty, drugi w 
stawce jest Mariusz Janduła (49 
punktów), a trzeci Sławomir 
Woszczyński (41 punktów). 
Romuald Dudek prowadzi też 
w tabeli kwietnia. Tutaj jednak 
na drugim miejscu znajduje 
się Sławomir Woszczyński, a 
na trzecim Mariusz Janduła. 
Wydaje się, że już tylko ci trzej 
szachiści liczyć się będą w koń-
cowej klasyfikacji rozgrywek, 
których finał przewidziany jest 
na czerwiec.

Organizatorami „Środowego 
blitza” są: Spółdzielczy Dom 
Kultury i Towarzystwo Sza-

chowe Ziemi Dzierżoniowskiej 
„Dwie Wieże”. Turnieje rozpo-

czynają się w każdą środę o godz. 
17.00. Chętnych zapraszamy.

jk

TABELA 
PIERWSZEJ „10”

1. Romuald Dudek 54 (173,5)
2. Mariusz Janduła 49 (162)
3. Sławomir Woszczyński 41 (125,5)
4. Dariusz Imbór 34 (128)
5. Sławomir Masło 27 (85)
6. Jarosław Kresa 24 (92)
7. Zbigniew Gaj 16 (42,5)
8. Paweł Gulik 14 (33)
9. Damian Masalski 8 (20)
10. Radosław Szandurski 7 (17,5)

 Janina z Błękitnego:
„Strasznie brudzą te ptaki i 

jest ich coraz więcej, nie wiem 
dlaczego jest ich tak dużo. Może 
ludzie za bardzo je karmią, to 
one tu przylatują. Moim zda-
niem to duży kłopot i coś trzeba 
by było z nimi zrobić.”

 Anna z Jasnego:
„Może i jest ich dużo, ale dla 

mnie to i tak za mało. Powinno 
być w około jak najwięcej zie-
leni i jak najwięcej ptaków. Nie 

wiem, komu mogą przeszkadzać 
gołębie, bo to piękne ptaki. Z 
resztą wszystkie ptaki są piękne. 
Dla mnie nie stanowią żadnego 
problemu, a niektórzy chcieliby, 
żeby wszystko wybetonować, a 
wszystkie zwierzęta przepędzić.”

 Andrzej z Błękitnego:
„Oczywiście, że przeszka-

dzają i oczywiście, że to jest 
problem. Gnieżdżą się gdzie 

popadnie, odchodami, gałąz-
kami i czym tam jeszcze zapy-
chają przewody wentylacyjne 
i normalnie są szkodliwe dla 
naszych budynków. To przecież 
są takie latające szkodniki.”

 Janusz z Różanego:
„Może i trochę przeszka-

dzają, może i trochę ich za dużo, 
ale to chyba dlatego, że bra-
kuje ich naturalnych wrogów, 
czyli na przykład ptaków dra-
pieżnych. A soją drogą ludzie 

je dokarmiają, to trzymają się 
bliżej człowieka. Dla mnie to 
jednak wielki problem nie jest.”

 Anna z Błękitnego:
„Bardzo lubię ptaki, wszyst-

kie. Bez ich śpiewu, bez ich 
pięknego gruchania byłoby 
smutno. Tak, ja tam czasami coś 
im nawet rzucę do jedzenia.”

notował: jk, foto: pixabay

Czy przeszkadzają nam gołębie? Z takim pytaniem 
zwróciliśmy się do spotkanych na osiedlach osób. 

Ptasi temat, choć wydaje się lekki, wcale takim nie jest 
i budzi całkiem spore emocje…

Piętnastu zawodników uczestniczyło do tej pory w 
bieżącej edycji „Środowego Blitza” – zmagań w 

szachach błyskawicznych, jakie w każdą środę mają 
miejsce w Spółdzielczym Domu Kultury.

MINI-SONDA: GOŁĘBIE 
NA OSIEDLACH

RÓżNE szachy
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Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne, przystępne     
ceny), szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!
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ceny), szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!

DUDEK LIDEREM 
„ŚRODOWEGO BLITZA”



Młodzi gracze bardzo emo-
cjonalnie przeżywają każde 
zwycięstwo, ale też każdą 
porażkę. W turnieju rywalizo-
wali ze sobą szachiści w wieku 
od 7 do 13 lat i szczególnie ci 
najmłodsi nie potrafili pogo-

dzić się z przegraną. Ostatecz-
nie w tabeli łącznej rozgrywek 
zwyciężył faworyt – Rado-
sław Zawada, który na podium 
wyprzedził Antoniego Chorą-
życzewskiego i Macieja Piórę. 
Najlepszym zawodnikiem w 

kategorii szachistów młod-
szych został Barosz Łajczak, a 
najlepszą zawodniczką Hanna 
Chorążyczewska. Wszyscy 
wymienieni gracze wyróżnieni 
zostali pucharami. 

Zajęcia szachowe dla dzieci 

odbywają się w Spółdzielczym 
Domu Kultury we wtorki od 
godz. 16.40 (grupa starsza) i 
we środy od godz. 16.00 (grupa 
młodsza). Chętnych do udziału 
w zajęciach zapraszamy.

jk

Była radość, nie zabrakło też łez. Jedenastu młodych 
zawodników z sekcji szachowej Spółdzielczego 

Domu Kultury wzięło udział w rozegranym 17 kwietnia 
Wiosennym Turnieju Szachowym dla Dzieci.

•  R E K L A M A  •

szachy

RADOŚĆ I ŁZY PRZY 
SZACHOWNICACH


