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W SPÓŁDZIELNIklucze przekazane

- Pomyślałam, że to jest to, na co czekałam – opo-
wiadała reporterowi Telewizji Sudeckiej pani 

Zofia, mieszkanka nowego spółdzielczego budynku na 
Os. Różanym. – Któregoś dnia wstąpiłam do Spółdzielni 
Mieszkaniowej i dowiedziałam się, że jest jeszcze jedno 
wolne mieszkanie 50-metrowe. Uznałam, że to mieszka-
nie też czekało chyba właśnie na mnie.

Okazją do spotkania się 
mieszkańców nowego budynku 
na os. Różanym 46 była 
skromna uroczystość wręczenia 
kluczy, zorganizowana 16 lipca 
przed budynkiem przez naszą 
Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Prezes Daniel Kolinko przy-
witał wszystkich przybyłych 
tradycyjną już przy podobnych 
okazjach lampką szampana.

- Udało się te nowe miesz-
kania oddać o półtora mie-
siąca wcześniej, niż zakładały 
plany – powiedział po spo-
tkaniu prezes SM. – Dzisiaj 
rozpoczynamy przekazywanie 

kluczy mieszkańcom, żeby jak 
najwcześniej, już we własnym 
zakresie mogli dokonać prac 
wykończeniowych we wła-
snych mieszkaniach. Nam do 
wykonania pozostały już tylko 
drobne prace przy zagospo-
darowaniu terenu, takie jak 
przygotowanie zieleni, czy też 
ostatnie miejsca parkingowe. 
Chciałbym też przy tej okazji 
podziękować wszystkim, którzy 
zdecydowali się związać swoją 
przyszłość z naszą Spółdzielnią 
Mieszkaniową.

Nowy budynek jest już 
szóstym wzniesionym od roku 

RÓŻANE 46 – „TO JEST TO, 
NA CO CZEKAŁAM…”
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2009 przez SM w Dzierżonio-
wie budynkiem wielorodzin-
nym. Jak można dowiedzieć 
się w Spółdzielni, planowany 
jest już kolejny…

Co można powiedzieć o 
nowym spółdzielczym domu? 
Przede wszystkim to, że mieści 
się w nim 55 mieszkań o wiel-
kości od 42 do 100 metrów 
kwadratowych, 16 garaży 
jednostanowiskowych z bra-
mami otwieranymi na pilota, 
trzy klatki schodowe i trzy 
dźwigi osobowe komunikujące 
poziomy od piwnicy, aż do naj-
wyższej kondygnacji. Budynek 
został wykonany z materiałów 
najwyższej jakości…

- Zastosowaliśmy tu kilka 
nowych rozwiązań – opowiada 
kierownik budowy, Witold 
Jaskulski. – Mówię między 
innymi o logotermach, dzięki 
którym  lokator sam, w każdej 
chwili, w miarę potrzeb, będzie 
mógł w swoich mieszkaniu 
uruchomić ogrzewanie, nie 
czekając na kotłownię. 

- Od roku 2009 wybu-
dowaliśmy w naszej Spół-
dzielni Mieszkaniowej już 
ponad 300 nowych mieszkań 
– mówi prezes D. Kolinko. 
– To jest nasz duży, wspólny 
sukces. Nasza SM znajduje 
się w gronie zaledwie kilku 
procent spółdzielni w Polsce, 
które wznoszą nowe budynki. 
A o tym, że jakość naszego 
budowania jest wysoko oce-
niana najlepiej świadczy 
fakt, że zamieszkaniem w 
kolejnym budynku, jaki pla-
nujemy wznieść, zaintereso-
wanych jest już teraz blisko 
sto osób.

Mieszkańcom nowej „46” 
z Osiedla Różanego pozostaje 
nam życzyć teraz już tylko 
samych dobrych dni w nowym 
miejscu zamieszkania. 

Jarosław Kresa

•  R E K L A M A  •

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.
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O motywach przeprowadzki do nowego spółdziel-
czego budynku na Os. Różanym opowiada Jaro-

sław Rudnicki.

 „Już od pewnego czasu 
chcieliśmy zmienić miejsce 
zamieszkania, a że Spółdziel-
nia Mieszkaniowa buduje 
dobrze, co wiemy choćby od 
znajomych, którzy mieszkają 
na Os. Tęczowym i są bardzo 
zadowoleni, to zdecydowali-
śmy, że spróbujemy skorzy-
stać z faktu, że powstaje nowy 
budynek na Os. Różanym. 

Na osiedlu, na którym 
mieszkaliśmy do tej pory mie-
liśmy 47 metrów kwadrato-
wych, teraz będziemy mieli 26 
metrów kwadratowych więcej. 
Oczywiście zakup tego miesz-
kania wiązał się z długoter-

minowym kredytem, ale bez 
tego dzisiaj trudno byłoby coś 
zdziałać. Zmieniliśmy więc 
osiedle, ale nadal będziemy 
mieszkali w Dzierżoniowie i to 
jest dla mnie bardzo ważne… 
Teraz mam przepiękne widoki 
z okna i chociaż mieszkanie 
nie jest jeszcze wykończone, to 
już chodziłem do niego, żeby 
podziwiać zachód słońca. Żona 

i córka są bardzo zadowolo-
ne i z niecierpliwością wszy-
scy czekamy na dzień, kiedy 
będziemy mogli wprowadzić 
się już do nowego mieszkania 
w tym nowym domu.”

Notował: J. Kresa

PRZEPIĘKNE 
WIDOKI Z OKNA

Różane 46

O motywach przeprowadzki do nowego spółdziel-
czego budynku na Os. Różanym opowiada Bole-

sław Szczepański.

W SPÓŁDZIELNI

 „Mieszkam na tak zwanym 
„starym” Różanym, ale na 
czwartym piętrze i powoli staje 
się to uciążliwe. Do przepro-
wadzki namówiła mnie córka. 
Teraz nie dość, że będę miesz-
kał na drugim piętrze, to jesz-
cze w tym nowym budynku 
jest winda, więc naprawdę 
będzie to pełne udogodnie-
nie. W dodatku windą zjechać 
można aż do piwnicy.

Budynek bardzo mi się 
podoba, mieszkanie jest super, 
miejsce ładne... Czego jeszcze 
chcieć? Przyznam, że dodat-
kowo do tej przeprowadzki 
zmobilizował mnie trochę fakt, 
że tak naprawdę… zostaję w 
tym samym miejscu. Tutaj prze-
cież nadal będę spotykał tych 
samych sąsiadów, chodził do 
tego samego kościoła, do tego 
samego sklepu, do tej samej 
apteki. Zostaję w tym samym 
środowisku. Już nawet na 
Tęczowym byłoby to jednak coś 
innego. A tak, zostaję u siebie.

Bardzo podobał mi się 
także sposób przekazania 
kluczy, było kilka słów na 
powitanie, była lampka szam-
pana, była okazja do spotkania 
się z nowymi sąsiadami… było 
sympatycznie. Jestem bardzo 
zadowolony i chciałbym dodać, 
że w trakcie całej tej budowy 
wszyscy ludzie w Spółdzielni 
Mieszkaniowej, pani Krysia, 
pan Jurek, a także kierow-
nik budowy byli dla mnie 
bardzo życzliwi, uprzejmi i 
pomocni…” 

Notował: J. Kresa

Różane 46 – mieszkańcy nowego budynku

TEN SAM SKLEP, 
TEN SAM KOŚCIÓŁ 
– ZOSTAJĘ U SIEBIE!

Wszystko o dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w jednym miejscu. Zapraszamy na nową stronę 

internetową. Adres ten sam: smdzierzoniow.pl, ale układ i 
konstrukcja strony całkiem nowe.

Zainteresowani działal-
nością Spółdzielni, oprócz 
aktualności, znajdą na stronie 
między innymi akty prawne i 
regulaminy, skład władz SM 
w Dzierżoniowie – aktualny, a 
także nazwiska prawie wszyst-
kich członków rady nadzorczej 
i zarządu z minionych 61 lat. 

Na stronie łatwo odszukać też 
można relacje z posiedzeń rady 
nadzorczej, ostatnie numery 
miesięcznika „Twoja Spół-
dzielnia” oraz galerię zdjęć. 

Na nowej stronie nie 
zabraknie też informacji doty-
czących działalności Spół-
dzielczego Domu Kultury (w 

tym odsyłacza do fanpage-u 
SDK na facebooku), materia-
łów telewizyjnych na temat 
naszej Spółdzielni Mieszka-
niowej, wiadomości o dodat-
kach mieszkaniowych, czy też 
listy kontaktów do poszczegól-
nych działów SM.

Nowa strona jest bar-
dzo praktyczna w trakcie jej 
przeglądania nie tylko na 
komputerach, ale też na ekra-
nach smartfonów i telefonów 
komórkowych. Zapraszamy do 
odwiedzin!

kaj

SMDZIERZONIOW.PL 
W NOWEJ ODSŁONIE!

Spółdzielnia w Internecie
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W ostatnim okresie odbyły się trzy posiedzenia 
Rady. Dwa posiedzenia Rada przeprowadziła 

w czerwcu - 13 i 16 czerwca. 

Dzierżoniowscy policjanci zatrzymali sprawcę włamania 
dokonanego na terenie jednego z miejscowych marketów!

RADA NADZORCZA 
W CZERWCU I W LIPCU

WŁAMYWACZ ZATRZYMANY

Policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Dzierżo-
niowie zatrzymali na gorącym 
uczynku włamywacza, który 
ukradł z wiaty jednego z marke-
tów elementy metalowe wartości 
520 złotych. Całość zrabowane-
go mienia została odzyskana.

Wczoraj w trakcie pełnienia 
służby patrolowej, policjanci 

otrzymali informację o kra-
dzieży z włamaniem, na tere-
nie jednego z dzierżoniowskich 
marketów. Natychmiast udali 
się na miejsce, gdzie został 
zatrzymany 48 letni mężczy-
zna. Sprawca po pokonaniu 
zabezpieczenia dostał się do 
wnętrza wiaty, skąd ukradł ele-
menty metalowe wartości 520 

złotych. Jak się okazało, zło-
dziej działał z kobietą. Dalsze 
czynności pozwoliły na usta-
lenie jej danych i zatrzymanie.

Policjanci odzyskali skra-
dzione mienie w całości, a dziś 
mężczyzna i kobieta usłysze-
li zarzuty kradzieży z włama-
niem, za co grozi im kara nawet 
do 10 lat pozbawienia wolności.

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

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 sierpniu:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

8.08.2018 Środa 13:00 – 14:00 mł. asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego         
i Kolorowego

22.08.2018 Środa 13:00 – 14:00 asp.sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

28.08.2018 Wtorek 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

kryminałki

Jedno posiedzenie Rady w lipcu 
połączone było z oficjalnym przeka-
zaniem kluczy do mieszkań nowego 
spółdzielczego budynku wieloro-
dzinnego na Os. Różanym. Czerw-
cowe posiedzenia Rady Nadzorczej 
poświęcone były przede wszystkim 
omówieniu i podsumowaniu przebie-
gu Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni, które były przeprowadzo-
ne w czterech częściach w dniach od 
7 do 12 czerwca. Członkowie Rady 
Nadzorczej uczestniczyli w poszcze-
gólnych częściach Walnego Zgroma-
dzenia w zasobach, w których znajdują 
się ich mieszkania. Poszczególne czę-
ści Walnego Zgromadzenia otwierane 
były również zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami przez Przewodniczące-
go Rady Nadzorczej lub innego wyzna-
czonego członka Rady Nadzorczej. 
Jednym z najważniejszych punktów 
obrad Walnego Zgromadzenia było 

również przedstawienie sprawozdania 
Rady Nadzorczej z działalności w 2017 
r., które zostało przyjęte w tym roku jed-
nogłośnie przez członków Spółdzielni 
na Walnym Zgromadzeniu. Rada Nad-
zorcza bardzo pozytywnie oceniła cały 
przebieg tegorocznego Walnego Zgro-
madzenia przeprowadzonego w czerw-
cu począwszy od przygotowanych 
dokumentów, sprawozdań, protokołów 
z kontroli, zawiadomień, które były do 
wglądu dla członków Spółdzielni w 
siedzibie Spółdzielni zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, ale również 
dodatkowo zamieszczone były na stro-
nie internetowej Spółdzielni, w celu 
swobodnej możliwości zapoznania się 
z dokumentami, które były przedmio-
tem obrad Walnego Zgromadzenia.

Poprzez same obrady Walnego 
Zgromadzenia, które przeprowadzone 

były bardzo rzeczowo i merytorycz-
nie, a efektem finalnym było podjęcie 
wszystkich przygotowanych uchwał, 
w tym najważniejszej przyjętej jedno-
głośnie o zmianie statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w 
związku z nowelizacją Ustawy o Spół-
dzielniach Mieszkaniowych uchwalo-
ną przez polski Sejm. Rada Nadzorcza 
podsumowując całość obrad Walnego 
Zgromadzenia wyraziła podziękowania 
dla wszystkich Członków Spółdzielni, 
którzy poświęcili swój cenny wolny 
czas i wzięli udział w poszczególnych 
częściach Walnego Zgromadzenia.

Podczas czerwcowych posie-
dzeń Rada Nadzorcza zajmowała 
się również kluczowymi i najważ-
niejszymi dla rozwoju Spółdzielni 
sprawami następnych lokaliza-
cji budowy następnego nowego 
budynku wielorodzinnego.

Efektem finalnym przeprowadzo-
nych analiz, dyskusji i pracy wyko-
nanej w tym zakresie wspólnie Rady 
Nadzorczej i Zarządu, stało się naby-
cie nieruchomości gruntowej przy 
ulicy Lawendowej, na której powsta-
nie następny nowy spółdzielczy budy-
nek wielorodzinny. A jest to bardzo 
dobra informacja zarówno dla osób 

zainteresowanych kupnem nowych 
mieszkań, jak i wszystkich członków 
Spółdzielni mieszkających w istnie-
jących już zasobach spółdzielczych. 
Działania w zakresie następnej nowej 
inwestycji mieszkaniowej, to niewąt-
pliwie sukces Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie, ponieważ 
tylko kilka procent Spółdzielni w 
całym kraju buduje nowe budynki 
wielorodzinne, a po drugie stanowi to 
kolejny krok rozwoju Spółdzielni, jak 
również generowania dodatkowych 
środków finansowych, które wyko-
rzystywane są przede wszystkim na 
realizację robót remontowych i eks-
ploatacyjnych w istniejących budyn-
kach Spółdzielczych i ich otoczeniu.

Lipcowe posiedzenie Rady Nad-
zorczej, to bardzo dobry dla Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 
dzień, dzień 16 lipca. A był to przede 
wszystkim dzień oficjalnego i uroczy-
stego przekazania kluczy do nowych 
mieszkań w najnowszym zrealizowa-
nym budynku spółdzielczym na Osie-
dlu Różanym, w którym wzięła udział 
Rada Nadzorcza. O tym wydarzeniu 
szeroko informujemy w tym wydaniu 
miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”.

SM
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Poniżej prezentujemy listę remontów wykonanych przez 
naszą Spółdzielnię w lipcu 2018 roku.

W SPÓŁDZIELNI

Zakończono prace doty-
czące usunięcia korozji biolo-
gicznej na elewacji budynku 
Os. Różane 37 a, b, c. W 
chwili obecnej rozpoczęto 
wyżej wymienione prace na 
budynku Os. Różane 36.

Następnym budynkiem, w 
którym planujemy wykonać 
prace związane z usunięciem 
korozji biologicznej z elewacji 
będzie budynek Os. Jasne 15.

Rozpoczęte zostały prace 
związane z wykonaniem 
nowego zagospodarowania 
terenu przy głównym osiedlo-
wym chodniku wzdłuż budyn-
ków Os. Tęczowe 11 a, b, c 
oraz Tęczowe 10 a, b, c, d od 
strony klatek schodowych.

W ramach prac została usu-
nięta stara wierzchnia część 
ziemi i w to miejsce został 
wykonany podkład z piasku 
oraz nawieziony nowy humus. 
Nasadzenia zostaną wykonane 
w miesiącu wrześniu 2018 
roku.

W dalszym ciągu trwają 
prace związane z komplek-
sową wymianą zaworów i 
głowic termostatycznych na 
osiedlu Różanym.

gzm

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W LIPCU
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Wszystko rozpoczęło się w 
lipcu 2009 roku od ogłosze-
nia, jakie ukazało się na łamach 
miesięcznika „Twoja Spół-
dzielnia”, informującego o pla-
nach stworzenia Grupy i zachę-
cającego do zgłaszania się w 
jej szeregi. Wkrótce później, 1 
września, o godz. 4.45 odbyło 
się spotkanie przed Pomnikiem 
Pamięci Losów Ojczyzny, a 25 
września pierwsze, oficjalne 
zebranie założycielskie, na któ-
rym stawiło się 5 osób. Dwa 
lata później Grupa zyskała sta-
tut stowarzyszenia. Do dzisiaj 
przez jej szeregi przewinęły się 
32 osoby, nie tylko z Dzierżo-
niowa, ale też między innymi 
z: Płocka, Bydgoszczy, Pozna-

nia, Słupcy, Milicza, Wrocła-
wia. Do liczby tej należy dodać 
jeszcze 7 cywilnych członków 
stowarzyszenia.

W tym czasie członkowie 
Grupy zjechali prawie cała Pol-
skę, podążając śladami bitew, 
miejsc pamięci, a także zasłu-
żonych dla kraju ludzi. Na 
historycznych szlakach byli też 
na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 
Rocznie przemierzając od 10 
do 14 tysięcy kilometrów.

Działania GRH nie zwal-
niają tempa. W czerwcu człon-
kowie Grupy brali udział w 
trzydniowej inscenizacji histo-
rycznej w Łabiszynie, jednym 
z najbardziej prestiżowych 
wydarzeń tego typu w Polsce. 

Niedawno uczestniczyli też w 
turnieju piłki nożnej retro w 
Łowiczu. 1 sierpnia, w rocznicę 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, tradycyjnie (robią to od 
początku działalności) wysta-
wią posterunek honorowy przed 
dzierżoniowskim Pomnikiem 
Pamięci Losów Ojczyzny, a 15 
sierpnia wybierają się do Bie-
lawy na obchody Święta Woj-
ska Polskiego. Plany na kolejne 
miesiące też są bogate.

Warto przypomnieć, że 
członkowie GRH 58. pp przez 
lata swoją działalność finansu-
ją przede wszystkim własnymi 

pieniędzmi. Działalność Grupy 
wspierana jest także przez 
dotację z budżetu miasta Dzier-
żoniowa, z budżetu Powiatu, a 
w przeszłości także z budżetu 
Gminy wiejskiej Dzierżoniów. 

Chętni do wstąpnienia w 
szeregi historycznego wojska 
spod znaku GRH 58.pp cały 
czas są w Grupie mile widziani. 
Kontakt w tej sprawie nawiązać 
można zaglądając na interneto-
wą stronę grupy: www.58pp.
dobroni.pl lub odwiedzając 
Spółdzielczy Dom Kultury 
(pok. nr 15).

kaj

Dziesiąty rok funkcjonowania rozpoczęła działa-
jąca przy naszej Spółdzielni Mieszkaniowej Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej 58. pułku piechoty (4 psw).

GRH 58. PP – ROZPOCZĄŁ SIĘ 
10. ROK DZIAŁALNOŚCI

•  R E K L A M A  •

NaSZE SPraWy
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modelami samolotów przygoto-
wanych na festyn przez sekcję 
modelarską SDK „Orlik”. Chęt-
nie korzystały też  z okazji, żeby 

zaśpiewać i zatańczyć do muzy-
ki, granej przez zespół Ex-ces. 

Impreza była współfinan-
sowana ze środków z budżetu 
miasta Dzierżoniowa. A chyba 
wszyscy zgodnie podsumowali 
niedzielny festyn tak: to było 
bardzo udane popołudnie!

kaj

- Ja najbardziej lubię te 
konkurencje, te takie zabawy, 
które tutaj są organizowane – z 
uśmiechem zapewniała 10-let-
nia Julia. – To są takie te, pstry-
kacze, no i ringo, no i inne…

Działacze TKKF Ogni-
sko „Dzierżoniów”, którzy 
tradycyjnie współorganizują 
osiedlowe festyny, mogą mieć 
powody do satysfakcji, bo to o 
przygotowanych właśnie przez 
nich konkurencjach mówiła 
cytowana dziewczynka.

- Najbardziej to ja lubię 
rysować i ja zawsze rysuję 
kredą na boisku, u pani Ewy 
– stwierdziła natomiast 9-letnia 
Ania. – Rysujemy różne rzeczy, 

takie jak na przykład wakacje i 
gdzie chcielibyśmy pojechać…

To naturalnie nie wszyst-
kie atrakcje, jakie 1 lipca, na 
boiskach Osiedla Tęczowego, w 
ramach festynu „Powitanie waka-
cji”, cieszyły się powodzeniem 
wśród najmłodszych. Duża grupa 
dzieci uczestniczyła w konkuren-
cjach piłkarskich i aż zaskaku-
jące, że z kopaniem futbolówki 
tak dobrze radzi sobie tak wiele 
dziewczynek. Chłopcy tego dnia 
musieli mocno się nastarać, żeby 
pokonać swoje koleżanki. Dzieci 
chętnie zjeżdżały też z dmucha-
nych zjeżdżalni, uczestniczyły 
w turnieju rzutów osobistych 
do kosza, bawiły się prostymi 

Pięknie powitaliśmy wakacje! Na Osiedlu Tęczowym w ciągu kilku godzin zabawy 
pojawiło się ponad 300 osób. Większość z nich stanowiły oczywiście dzieci, bo to 

do nich głównie adresowany był festyn, zorganizowany przez Spółdzielcze Towarzy-
stwo Kulturalno-Sportowe i Spółdzielczy Dom Kultury.

NA TĘCZOWYM 
POWITALIŚMY WAKACJE

festyn W SPÓŁDZIELNI
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15 lipca odbył się festyn 
na os. Błękitnym. Organizato-
rem imprezy było Spółdzielcze 
Towarzystwo Kulturalno-Spor-
towe i Spółdzielczy Dom Kul-
tury, natomiast współorganiza-
torem TKKF Ognisko „Dzier-
żoniów”. 

Dla uczestników corocz-
nej osiedlowej zabawy przy-
gotowano wiele ciekawych i 
atrakcyjnych konkursów oraz 
gier rekreacyjnych: malowanie 

kredą po asfalcie, wyścig kap-
slowy, konkurs piosenki waka-
cyjnej, rzuty do kosza, pstry-
kacz, magiczna kratka. Orga-
nizator przygotował dla dzieci 
upominki, słodycze i nagrody. 
Festyn urozmaiciły dmucha-
ne zjeżdżalnie, cukrowa wata, 
kolorowe balony i zabawki. 
Tegoroczna impreza była doto-
wana z budżetu miasta Dzier-
żoniowa.

ek

Wspaniała atmosfera, słoneczna pogoda, duża fre-
kwencja i bardzo dużo dobrej zabawy. Tak wyglą-

dał tegoroczny Festyn Rodzinny na os. Błękitnym.

SŁONECZNY FESTYN RODZINNY 
NA BŁĘKITNYM

W SPÓŁDZIELNI

„Twoją Spółdzielnię” 
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl
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To bardzo dobra informa-
cja, bo blisko 100 osób zapi-
sanych jest w Spółdzielni w 
„kolejce” do nowych mieszkań.

Mnożą się pytania zainte-
resowanych nowymi miesz-
kaniami, którzy chcą związać 
swoją bardzo ważną mieszka-
niową osobistą przyszłość ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Dzierżoniowie. Jak będzie 
wyglądał następny nowy budy-

nek, jakiej wielkości będą 
mieszkania, czy również będą 
w nim będą windy, jaka będzie 
cena za mieszkanie i najważ-
niejsze, czy nie zabraknie 
dla zainteresowanych często 
wymarzonych mieszkań?

Spokojnie, odpowiadamy 
wszystkim zainteresowanym. 
Jeszcze chwila i wszystko 
będzie wiadome na 100 pro-
cent.

Więc prosimy o odrobinę 
cierpliwości. Już w sierpniu 
będziemy wiedzieć i informo-
wać o większej ilości szcze-
gółów, ponieważ na 9 sierpnia 
planowane jest złożenie ofert 
przez wykonawców, do ogło-
szonego przez Spółdzielnię 
przetargu na zaprojektowanie 
i wybudowanie nowego spół-
dzielczego budynku przy ulicy 
Lawendowej.

W obecnej chwili poprzez 
ogłoszenie o przetargu zamiesz-
czone w czerwcu w mediach i w 
portalach internetowych, zapra-
szamy wszystkich zainteresowa-
nych wykonawców do składania 
ofert na realizację tej inwestycji.

A po rozstrzygnięciu przetar-
gu będziemy mogli już precyzyj-
nie określić terminy i inne szcze-
góły realizacyjne. Wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców 
oczywiście zapraszamy w dru-
giej połowie sierpnia do zapo-
znania się z nową ofertą miesz-
kaniową Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie.

sm

To będzie nowa odsłona. To będzie nowy, „lawendowy” spółdzielczy budynek 
wielorodzinny! Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo tak jak informowaliśmy w 

ostatnim miesięczniku „Twoja Spółdzielnia”, to właśnie przy ulicy Lawendowej w 
Dzierżoniowie powstanie następny, już siódmy budynek zrealizowany po 2009 roku, 
w nowych realiach spółdzielczego budownictwa w Polsce.

W SPÓŁDZIELNI

KOLEJNY NOWY 
BUDYNEK SPÓŁDZIELCZY!

Akademia z okazji Święta Policji. W tym roku na sto-
pień młodszego inspektora awansuje Komendant 

Powiatowy Policji w Dzierżoniowie Przemysław Marut.

20 czerwca na sali Dzier-
żoniowskiego Ośrodka Kultu-
ry odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Święta Policji. 
W uroczystości uczestniczył 
insp. Dariusz Wesołowski - 
Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji we Wrocła-
wiu, Janusz Guzdek - Starosta 
Powiatu Dzierżoniowskiego 
oraz przedstawiciele władz 
samorządowych ze wszystkich 
gmin naszego powiatu, jak też 
wielu znamienitych gości.

W piątek, 20 czerwca z 
okazji 99 rocznicy powołania 
Policji Państwowej odbyła się 
uroczysta akademia z udziałem 
insp. Dariusza Wesołowskiego 
Zastępcy Komendanta Woje-
wódzkiego Policji we Wrocła-
wiu. Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Dzier-
żoniowie podinsp. Przemysław 
Marut w swoim przemówieniu 
przypomniał historię utworze-
nia Policji Państwowej, wkład 
policjantów w odbudowę pań-

stwowości polskiej oraz pod-
sumował stan bezpieczeństwa 
na terenie powiatu dzierżo-
niowskiego w ostatnim pół-
roczu. Podczas uroczystości 
Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji we Wrocła-
wiu insp. Dariusz Wesołow-
ski złożył życzenia dalszych 
sukcesów dla funkcjonariuszy 
dzierżoniowskiej komendy. 
Podkreślił wzrastające wśród 
mieszkańców naszego powiatu 
zaufanie do Policji oraz zaan-
gażowanie funkcjonariuszy i 
pracowników w wykonywanie 
swoich obowiązków służbo-
wych. Zaproszeni burmistrzo-
wie i wójtowie podziękowali 
policjantom za codzienny trud 
włożony w zapewnienie bez-
pieczeństwa obywateli. Życzyli 
funkcjonariuszom

i pracownikom cywilnym 
spokojnej i dającej satysfak-
cję służby i pracy, gratulując 
jednocześnie awansowanym i 
wyróżnionym. 

Starosta Dzierżoniowski 
podkreślił wzrastający poziom 
bezpieczeństwa na terenie nasze-
go powiatu i dziękował policjan-
tom za wzorowe wykonywanie 
obowiązków służbowych.

Awanse na wyższe stopnie 
policyjne otrzymała wyjąt-
kowo duża ilość policjantów, 
łącznie aż 61 funkcjonariuszy, 
wśród których był Komendant 
Powiatowy Policji w Dzier-
żoniowie Przemysław Marut 
awansujący na stopień młod-
szego inspektora.  Ponadto 
wśród oficerów jeden policjant 
otrzymał awans do stopnia 
nadkomisarza, a dwóch poli-
cjantów do stopnia komisarza. 

W korpusie aspirantów: 16- 
funkcjonariuszy awansowało 
do stopnia aspiranta sztabo-
wego, 6- aspiranta oraz 4- do 
młodszego aspiranta. W kor-
pusie podoficerów: 8- funkcjo-
nariuszy otrzymało awans do 
stopnia sierżanta sztabowego, 
5- starszego sierżanta i 14- do 
sierżanta. 4- najmłodszych sta-
żem policjantów awansowało 
do stopnia starszego posterun-
kowego. 

Wszystkim awansowanym 
i odznaczonym gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

KPP w Dzierżoniowie, 
podkom. Marcin Ząbek

ŚWIĘTO POLICJI 
– AWANS DLA KOMENDANTA
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Właścicielem wewnętrznej drogi dojazdowej jest Gmina Miej-
ska Dzierżoniów. Dla terenu sprzedawanych działek istnieje obo-
wiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, stosownie do 
którego teren sprzedawanych działek przeznaczony jest pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną. Wykaz działek.

L.p. Nr licytowanej 
działki

Powierzchnia 
ewid. działki ( m2 )

Cena wywoławcza 
(netto )

 Wymagane 
wadium

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 4.09.2018 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, I piętro, sala Spółdzielczego 
Domu Kultury.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetar-
gowym oraz kompletem materiałów, dotyczących stanu działek 
gruntu, będących przedmiotem postępowania przetargowego, w 
pokoju nr 5 lub 6 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na Os. 
Jasnym 20 w Dzierżoniowie,  w terminie od 06.08.2018 r. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z osobami zaintere-
sowanymi oraz do udzielania informacji jest Wiesław Kasprzyk 
tel. nr 74 831 44 73 wew. 12. lub Anna Broś tel. nr 74 831 44 73 
wew.17.

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 31.08.2018 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 for-
malności związanych z zawarciem aktu notarialnego  przeniesie-
nia  prawa wieczystego użytkowania działki gruntu. Zawierany 
akt notarialny sprzedaży działki jest umową warunkową z prawem 
pierwokupu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zwrot wadium, któ-
rych oferta nie zostanie wybrana, nastąpi na wskazane przez ofe-
renta konto.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie ma prawo 
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

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 roku 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.

OGŁOSZENIE
OSIEDLOWI OGRODNICY 
- DO KOńCA SIERPNIA
Już po raz piętnasty ogłaszamy rozpoczęcie spół-

dzielczego konkursu „Ładnie przed domem”.

konkursNaSZE SPraWy

Tak jak w minionych 
latach wszystkich założycie-
li ogródków przydomowych, 
opiekunów osiedlowych 
skwerów i ogrodników-ama-
torów namawiamy, żeby naj-
później do 31 sierpnia 2018 
roku zgłaszali swoje „zielone 
dzieła” do oceny. Tradycyj-
nie, tak jak w poprzednich 
latach, najładniejsze, najle-
piej utrzymane, najciekaw-
sze osiedlowe tereny zielone 
zostaną nagrodzone. 

Jeśli widzisz Szanowny 
Czytelniku, że Twój sąsiad 
stara się upiększać nasze 
wspólne otoczenie, poinformuj 
o tym naszą redakcję! Warto 
docenić bezinteresowną pracę. 

Zgłoszenie konkurso-
we powinno zawierać: imię i 
nazwisko opiekuna przydomo-
wego terenu zielonego, adres 
i krótkie uzasadnienie zgło-
szenia. Zgłosić można także 
ogrodniczy efekt swojej wła-
snej pracy. Zgłoszenia przyj-
mowane będą do 31 sierpnia, 
a rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi do końca listopada. Na 
najlepszych czekają nagrody. 

Tak jak w minionych latach 
organizatorami konkursu są: 
Spółdzielczy Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie, miesięcznik 
„Twoja Spółdzielnia” oraz por-
tal Doba.pl.

jk-ts

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ DZIERŻONIOWA 

 

ZAPRASZA 

NA UROCZYSTE ODDANIE HOŁDU POWSTAŃCOM WARSZAWY 

POD POMNIKIEM LOSÓW OJCZYZNY W DZIERŻONIOWIE 

 

1 SIERPNIA 2018 ROKU, GODZ. 17:00 

74. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

 

 

17:00 godzina „W” – „syreny milczenia” jako wyraz hołdu dla ofiar powstania 

i mieszkańców Warszawy 

◦ uroczyste wystawienie warty honorowej przez Grupę Rekonstrukcji 

Historycznej  

◦ odegranie hymnu państwowego 

◦ powitanie uczestników – Dariusz Kucharski - burmistrz Dzierżoniowa 

◦ słowo okolicznościowe - Henryk Smolny - dyrektor Muzeum  

◦ złożenie kwiatów 

◦ wspólne śpiewanie „Zakazanych piosenek”  

◦ zakończenie uroczystości patriotycznej  

 

Dariusz Kucharski 

 

Burmistrz Dzierżoniowa 

 

 

Dzierżoniów, 1. sierpnia 2018 
 

W roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości 
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Stara kronika Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżonio-
wie to znakomite źródło fotograficznych wspomnień.

W tym numerze naszego 
miesięcznika prezentujemy 
kilka czarno-białych fotogra-
fii z lat 1970-1974. Oto część 
podpisów pod zdjęciami: 
„Dla niewtajemniczonych 
– skomplikowane są ściegi 
szydełkowe i dziewiarskie”, 
„Rywalizacja – kto szybciej, 
kto wyżej?”, „Uwaga – strzał 
z rogu!”, „Pod opieką Pani 
– bezpiecznie się bawić”, 
„Dziecięcy zespół taneczny 
prezentuje swój dorobek arty-
styczny”, „Tu się mogą popi-
sać mali plastycy”.

Przyjemność dopasowania 
podpisów do fotografii zosta-

wiamy już Czytelnikom. A 
przy okazji dobrze powspo-
minać czasem – tak wakacyj-
nie - dawne lata, być może 
któreś z dzieci ze zdjęć rozpo-
znają siebie sprzed lat. Warto 
też zobaczyć, jak wyglądało 
nasze najbliższe otoczenie na 
Osiedlu Jasnym i Błękitnym. 
W czasie, gdy robione były te 
zdjęcia o Różanym i Tęczo-
wym jeszcze najprawdopo-
dobniej nawet nie myślano.

Miłej podróży w czasie 
życzy Redakcja „TS”. 

kaj

AKTYWNOŚĆ SPÓŁDZIELCÓW 
NA STAREJ FOTOGRAFII

SM rEtrofoto-wspomnienie
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1 Zajęcia plastyczne dla dzieci „1944”  godz. 10.00 
 Gry i zabawy integracyjne   godz. 11.00 
2  Gramy w rybę      godz. 10.00  
 Mini-turniej Warcabowy dla dzieci    godz. 11.00 
3   Gry i zabawy stolikowe „Ryba i inne…”  godz. 10.00  
 Zajęcia artystyczne    godz. 11.00 

  
      

 
6  Zajęcia wokalne – sierpień w SDK  godz. 10.00 

     Gramy w Rybę       godz. 11.00   
7      Wakacyjne zajęcia teatralne   godz. 10.00 

Nasze zajęcia plastyczne   godz. 11.00 
                                       8      Gry i zabawy stolikowe    godz. 10.00 
     Mini-wyścig kapslowy    godz. 11.00 

9  Gry i zabawy integracyjne   godz. 10.00  
Zajęcia plastyczne     godz. 11.00 

  
 
 
13 Zajęcia plastyczne     godz. 10.00   

Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci  godz. 11.00 
14 Wielki Osiedlowy Wyścig Kapslowy  godz. 10.00  

Gry i zabawy rekreacyjne   godz. 11.30 
 Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego  godz. 17.00 
19 Festyn w Piławie Górnej    godz. 17.00 

  
  

21 Gry zręcznościowe dla dzieci    godz. 10.00 
          Zajęcia artystyczne     godz. 11.00  

22 Konkurs plastyczny „100 lat temu…”  godz. 10.00
 Miniturniej szachowy    godz. 11.00 
23  Gry i zabawy stolikowe    godz. 10.00 
  X Osiedlowe Igrzyska Sportowe  godz. 11.00  
24  Turniej warcabowy dla dzieci   godz. 10.00 
 Tenis stołowy dla dzieci    godz. 11.00 

        
 
27  Gry i zabawy rekreacyjne    godz. 10.00   
 Turniej tenisa stołowego dla dzieci  godz. 11.00 
28  Wielki Osiedlowy Wyścig Kapslowy  godz. 10.00 
29 Konkurs plastyczny – czekamy na szkołę godz. 10.00 
30 Podsumowanie „Wakacje w SDK”  godz. 11.00   
  
inne zajęcia:  
Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza, filia SDK w Piławie Górnej – zajęcia w poniedziałki  
i czwartki 

 
ZAPISY – do 3 sierpnia w pok. nr 15 SDK. Os. Jasne 20 

Koszt udziału: 30 zł 
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Andrzej z Błękitnego (62 
lata): „Zawsze lubiłem jeździć 
nad nasze morze, ale od kilku lat 
wolę wakacje spędzać na dział-
ce. Jakoś nie chce mi się jeździć 

tak daleko, chociaż niby drogi 
lepsze i dojechać można szyb-
ciej. Ale gdybym miał wybie-
rać, to zdecydowanie morze.”

Anna z Jasnego (28 lat): 
„Morze, morze... nawet kiedy 
czasami nie ma pogody. Pobie-
rowo, to miejsce, które odwie-
dzam od lat i bardzo dobrze 
się tam czuję. Zachody słońca 
nad naszym morzem to jest coś 
wyjątkowego.”

Zuzia z Jasnego (lat 8): 
„Ja w górach byłam tylko tutaj 
u nas, w Sowich. Ale nad morze 
lubię jeździć bardziej. Byłam 
już trzy razy, tylko było bardzo 
zimne, ale i tak było bardzo 
fajnie.”

Andrzej z Różanego (37 
lat): „Dla mnie najpiękniejszym 
miejsce w Polsce są Bieszczady. 
Chętnie tam jeżdżę z rodziną, 
kiedy tylko mam trochę wolne-

go. Nasze Góry Sowie też mają 
swój urok. Jedzie się kilka kilo-
metrów od miasta i już jesteśmy 
w innym świecie. Smażenie się 
na plaży to nie dla mnie.”

Jolanta z Różanego (56 
lat): „Lubię i góry, i morze. Nad 
naszym zwykle jest trochę dla 
mnie za chłodno, ale z drugiej 
strony nawet w deszczu Bałtyk 
jest piękny. Ale też tak napraw-
dę, kiedy jeżdżę do Poronina, 
to widzę potęgę gór, oddycham 
innym powietrzem, to później 
mi żal wracać. W tym roku jed-
nak wybieram się nad morze, 
ale dopiero we wrześniu.”

jotka

Sezon wakacyjny w pełni, zapytaliśmy z tej okazji 
mieszkańców naszych osiedli, gdzie najbardziej 

lubią spędzać letni okres urlopowy. Pytanie padło 
dosyć tradycyjne – morze, czy góry?

W trakcie zajęć wakacyjnych prowadzone są m.in. 
zajęcia plastyczne.

To był już 14. turniej o Puchar Prezesa i tradycyjnie 
rozegrany został w pierwszy wtorek lipca. Podobnie, 

jak w ostatnich latach, również tym razem rywalizacja 
odbywała się w dwóch kategoriach.

Prezentujemy dwie 
czarno-białe grafiki autorstwa 
Laury Malawskiej i zachę-

camy do udziału w „Waka-
cjach z SDK”.

sdk

Wśród dzieci najlepsza 
przy tenisowym stole okazała 
się Klaudia Kwiatek, która 
wyprzedziła Zuzannę Grzesz-
czuk i Nikę Piróg. W rywa-
lizacji dorosłych zwyciężył 
Piotr Pawlus, za którym miej-
sca na podium zajęli Marcin 
Orliński i Andrzej Ciszewski.

Zwycięzcy otrzymali 
puchary i nagrody rzeczowe. 

W zmaganiach, które 3 lipca 
zorganizowano w dużej sali 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie uczestniczyło 
łącznie 12 zawodników.

Organizatorami turnieju 
były: SDK i TKKF Ogni-
sko „Dzierżoniów”. Impreza 
była dotowana ze środków 
budżetu miasta Dzierżoniów.   

kaj

NAD MORZE CZY W GÓRY? 
GDZIE NA WAKACJE?

RYSUNKOWE WAKACJE

PUCHAR PREZESA 
DLA KLAUDII I PIOTRA

sonda wakacyjna tenis stołowy rÓŻNE
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Już 4 sierpnia po raz dwu-
dziesty (!) na os. Jasnym w 
Dzierżoniowie odbędzie się 
kultowa impreza koszykarska. 
Będzie o co walczyć na B-Ball 
Jam 2018. Organizatorzy infor-
mują, że po raz pierwszy poza 
rozgrywkami 4 na 4 na dwa 
kosze, odbędą się także Indy-
widualne Mistrzostwa Polski. 
Uczestnicy grać będą na jeden 
kosz w dwóch kategoriach. 
Pierwsza kategoria – zawodnicy 
o wzroście do 185 centymetrów 
i druga - powyżej 185 cm.

„Jesteś kozakiem a nie masz 
ekipy? Wpadnij i zagraj o tytuł 
najlepszego indywidualnego 
koszykarza ulicznego w Polsce!”

W ramach tegorocznego 
Turnieju koszykówki ulicz-
nej (turniej drużynowy 4 na 4 
na dwa kosze, Indywidualne 
Mistrzostwa Polski - mecze 1 
na 1 na jeden kosz oraz konkurs 
wsadów) dla uczestników zapla-
nowano także grill, breakdance 
i after party.

Zapraszamy na 20-lecie naj-
bardziej legendarnego ulicznego 
basketu. Głównym organizato-
rem tego cyklicznego przedsię-
wzięcia jest Maciej Woźniak. 
Współorganizatorem już od 
wielu lat Spółdzielczy Dom 
Kultury Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie.

b-ball, sdk

Do Dzierżoniowa przyjadą naprawdę najlepsi w 
kraju. Niech każdy się dowie, że w Dzierżoniowie są 

Jedyne Indywidualne Mistrzostwa Polski – czytamy na 
fanpage-u dzierżoniowskiego B-Ball-u. - Zapraszamy 
najlepszych!

SPort

B-Ball Jam po raz 20

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 
POLSKI… NA JASNYM



Dla uczestników organi-
zator przygotował atrakcyjne 
zajęcia, na których można 
rozwijać swoje zainteresowa-
nia, umiejętności, ale przede 
wszystkim mile spędzić czas, 
świetnie się bawiąc. 

Dzieci mogą brać udział w: 
grach i zabawach rekreacyj-
nych, wyścigach kapslowych, 

turniejach warcabowych i sza-
chowych, rozgrywkach tenisa 
stołowego oraz zajęciach arty-
stycznych - plastycznych i 
wokalnych. Dla aktywnych i 
najlepszych uczestników przy-
znane zostały puchary i medale, 
upominki oraz łakocie. 

W programie lipcowych 
zajęć wakacyjnych znalazło się 

także wspólne wyjście na lody.
Trwają jeszcze (do piątku, 

3 sierpnia) zapisy na miesiąc 
sierpień. Wpisowe wynosi 30 
złotych od osoby za miesiąc. 
Zgłoszenia są przyjmowane w 
SDK Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Dzierżoniowie, w pok. 

nr 15 oraz telefonicznie pod 
numerem 74 831 44 73 wew. 
18 od poniedziałku do piątku w 
godz. 10.00-16.00. 

Wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy.

ek

Od 3 lipca odbywają się zajęcia wakacyjne w Spół-
dzielni Mieszkaniowej, zorganizowane przez Spół-

dzielczy Dom Kultury.

•  R E K L A M A  •

LIPCOWE ZAJĘCIA 
WAKACYJNE W SDK


