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sylwetki

- Kiedy się tu wprowadzaliśmy kilka bloków już 
tutaj stało – wspominają państwo Grubiakowie 

początki osiedla Jasnego. – Kilka budynków było, ale 
wokół prawdziwy plac budowy z tamtych czasów, błoto, 
wertepy…

pomoc bardzo jesteśmy mu 
wdzięczni.

Państwo Grubiakowie mał-
żeństwem są od roku 1967. 
Pan Maksymilian pochodzi z 
Warty w województwie łódz-
kim. Razem z rodzicami przy-
jechał do Rościszowa w roku 
1948. Całe zawodowe życie 
związany był z dzierżoniowską 
DFK, więc kiedy już zamiesz-
kał na Jasnym do pracy miał 
bardzo blisko. Pani Genowefa 
także pracowała w Dzierżonio-
wie - najpierw w „Silesianie”, a 
później również w DFK.

W Dzierżoniowie wycho-
wała się dwójka ich dzieci – 
Anna i Andrzej. Córka urodziła 
się co prawda kiedy mieszkali 
jeszcze w Rościszowie, ale syn 
Andrzej związany jest z Osie-
dlem Jasnym od urodzenia.

 DZIAŁKA OCZKIEM  
 W GŁOWIE 

- My mieszkamy naprawdę 
w bardzo dobrym miejscu – 
ocenia pan Maksymilian. – Żyje 
się tutaj wygodnie, a do tego 
wszędzie mamy blisko. Kiedyś 
zastanawialiśmy się nawet nad 

przeprowadzką na os. Tęczowe, 
ale ostatecznie stwierdziliśmy, 
że tutaj jest lepiej. I zostaliśmy 
na Jasnym.

Państwo Grubiakowie 
chwalą też zmianę wyglądu 
spółdzielczych osiedli, które 
w ciągu minionych lat stały się 
naprawdę kolorowe, „nie tylko 
z nazwy”.

- Co tu kryć, muszę powie-
dzieć, że osiedla wyładniały za 
prezesa Kolinki – chwali pan 
Maksymilian. - Budynki są 
ocieplone, kolorowe. Dużo zro-
biono.

Państwo Grubiakowie przy-
znają, że dużo czasu spędzają 
na działce, która jest ich praw-
dziwym oczkiem w głowie. 

- Na terenie ogródków 
„Jar” mamy bardzo fajną 
działkę – opowiadają z satys-
fakcją. – Wszystko na niej 
mamy – altankę, kwiaty, 
owoce, trochę warzyw. Jest tam 
wszystko, czego nam potrzeba. 
Jest gdzie odpocząć i napić się 
kawy…Jesteśmy emerytami i 
tylko, żeby jeszcze zdrowie było.

J. Kresa

Pan Maksymilian i pani 
Genowefa w „Jedynce” na 
Jasnym mieszkają od roku 1972. 
Do Dzierżoniowa przeprowa-
dzili się wtedy z Rościszowa, 
jak sami z uśmiechem mówią 
przenieśli się „z gór w doliny”.

 SPOKOJNIE i CICHO 
- Przez te wszystkie lata 

bardzo dobrze się nam tutaj 
mieszkało – opowiadają. – Dzi-
siaj sąsiedzi już się w więk-
szości pozmieniali, ale nadal 
jest to bardzo spokojna, cicha 
klatka.

Nasi rozmówcy zwracają 
jednak uwagę na fakt, który 
podkreśla wielu spółdzielców, 
którzy zasoby SM zamiesz-
kują już od kilkudziesięciu lat 
– kiedyś sąsiedzi byli ze sobą 
bliżej, „znali się, pomagali 
sobie i rozmawiali ze sobą, a 
dzisiaj każdy żyje własnym 
życiem”.

- Muszę przyznać, że wiel-
kim stopniu to nasze mieszka-
nie zawdzięczamy ówczesnemu 
prezesowi, panu Niemyjskiemu 
– wspomina pani Genowefa. 
– Bardzo nam pomógł i za te 

OSIEDLA NAM BARDZO 
WYŁADNIAŁY
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- W   łaśnie zaczęliśmy prace budowlane – dowie-
dzieliśmy się od zastępcy Zakładu Energetyki 

Cieplnej, Sławomir Kopcio. – Obecnie prowadzone są 
prace ziemne, uzbrajanie terenu w media, wylewanie 
fundamentów.

PRACE W CIEPŁOWNI 
ROZPOCZĘTE!

Wkrótce pierwsze efekty 
prac na terenie ciepłowni przy 
ul. Złotej będzie można zoba-
czyć także z zewnątrz. A już w 
przyszłym roku dzierżoniow-
ska ciepłownia stanie się nowo-
czesną i ekologiczną… elektro-
ciepłownią.

- Obecnie wylewamy funda-
menty pod halę i pod urządze-
nia do produkcji ciepła i prądu, 
które się w niej znajdą – tłuma-
czy S. Kopcio. – W przyszłym 
miesiącu rozpoczniemy wzno-
szenie samej hali, więc postępy 
prac będą widoczne także na 
zewnątrz. W październiku roz-
poczną się dostawy urządzeń do 
produkcji ciepła i energii elek-

trycznej, dostawa układu odpy-
lania, elektrofiltry oraz filtry 
workowe, a do końca roku pla-
nujemy tę nową halę zadaszyć.

Docelowo ciepłownia 
zmieni swój status i stanie się 
ekologiczną elektrociepłownią, 
która będzie opalana biomasą. 

- Elementem determinują-
cym harmonogram rozpoczę-
tych prac jest dostawa turbo-
zespołu do produkcji prądu 
– dowiadujemy się od zastępcy 
kierownika ZEC.

Zakontraktowany termin 
wspomnianej dostawy to 
połowa przyszłego roku. Wtedy 
też rozpoczną się pierwsze 
próby rozruchowe.

Oddanie całej instalacji do 
eksploatacji zaplanowano na 
początek sezonu grzewczego 
2019/2020. Jest to związane z 
planowanymi badaniami zgod-
ności emisji z normami przy 
pełnej mocy elektrociepłowni.

Warto dodać, że nowa 
hala, która wkrótce powsta-
nie wpłynie także na poprawę 
estetyki tego miejsca. Ozdobi 
ją nowoczesna elewacja. Nato-
miast starsza część zabudowań 
zostanie wyremontowana w 

taki sposób, żeby w efekcie 
stanowić jednolitą, estetyczną 
całość.

Przy realizacji całego 
przedsięwzięcia bardzo ważne 
są jego ekonomiczne cele. Ale 
nie tylko one.

- Wszystkie te prace podyk-
towane są troską o ekologię, 
o poprawę jakości powietrza 
w Dzierżoniowie – podkreśla 
zastępca kierownika ZEC, Sła-
womir Kopcio.

jak

•  R E K L A M A  •

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.

w trosce o ekologięnasze sprawy
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W SPÓŁDZIELNI

Na Os. Jasnym 15 usu-
wana jest ze ścian budynku 
korozja biologiczna z jedno-
czesnym malowaniem ele-
wacji farbą z nowoczesnymi 
środkami zabezpieczającymi 
tynki, wymieniane są okna 
w nadbudówkach w pomiesz-
czeniach suszarni na dachach 
wraz z ocieplaniem ścian nad-
budówek.

Przy budynkach na Os. Błę-
kitnym 16 i 17 wymieniana jest 
nawierzchnia chodnikowa – 
układana jest kostka betonowa, 

dzięki dodatkowym środkom 
finansowym uzyskanym w 
ramach współpracy z Urzędem 
Miasta Dzierżoniowa.

Na Os. Jasnym wymieniane 
są kompleksowo zawory i gło-
wice termostatyczne. 

W dalszym ciągu trwają 
prace związane z wykonaniem 
nowego zagospodarowania 
terenu na Os. Tęczowym 10, 11. 
W chwili obecnej rozpoczęto 
nasadzenia drzew i krzewów.

gzm

Trwają prace na Os. Jasnym 1, polegające na remon-
cie docieplenia ściany szczytu budynku od strony 

klatki A oraz ociepleniu ścian piwnic.

SPÓŁDZIELCZE 
REMONTY 
W SIERPNIU
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piłka ręczna

Już za trzy tygodnie czeka wszystkich sympatyków 
szczypiorniaka wielka uczta młodzieżowej piłki ręcznej.

HANDBALL FUTURE 2018

Podczas tych obrad omó-
wiono przebieg i rozstrzygnięcie 
przetargu na realizację w formule 
zaprojektuj i wybuduj nowej naj-
większej spółdzielczej inwestycji, 
czyli budowy nowych budynków 
wielorodzinnych przy ul. Lawen-
dowej w Dzierżoniowie. W całej 
przeprowadzonej procedurze prze-
targowej brali udział członkowie 

komisji inwestycyjno-remontowej 
Rady Nadzorczej. Więcej na temat 
nowej inwestycji budowy nowych 
mieszkań przy ul. Lawendowej 
można przeczytać w artykule temu 
poświęconym.

Rada zajmowała się również 
analizą zadłużenia w opłatach za 
mieszkania i lokale użytkowe za 
okres od stycznia do lipca 2018 r. 

Rada Nadzorcza poświęca kwe-
stiom zadłużenia bardzo dużą 
uwagę, ponieważ zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami są to rów-
nież kompetencje Rady, aby dbać 
o prawidłową kondycję finansową 
Spółdzielni, która umożliwia reali-
zowanie najważniejszych zadań 
dla członków Spółdzielni, którzy 
w zdecydowanej większości regu-
larnie wpłacają należne opłaty.

Rada Nadzorcza pozytywnie 
oceniła całość wielotorowo reali-
zowanych działań windykacyj-
nych. Zajęła się również rozpatrze-
niem pism kierowanych do Rady.

RN

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
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nasze sprawy

Kilkanaście zespołów mło-
dzików chłopców i młodziczek 
dziewcząt z całej Polski weź-
mie udział w festiwalu piłki 
ręcznej dziewcząt i chłopców 
o puchar Gór Sowich. Całość 
wydarzenia i wszystkie mecze 
odbędą się w dniach 21-23 
września w pełnowymiaro-
wej hali Szkoły Podstawowej 
nr 1 w samym centrum spół-
dzielczych osiedli pomiędzy 
Jasnym a Różanym. 

Dzierżoniowskie kluby 
piłki ręcznej szkolą najmłod-
szych adeptów piłki ręcznej w 
Spółdzielczej Akademii Szczy-
piorniaka. Efekty natomiast 
klubowej pracy ze starszymi 
młodzikami i młodziczkami z 
roczników 2004 i młodszych, 
będzie można zobaczyć pod-
czas turnieju, na który ser-
decznie zapraszamy w imieniu 
organizatorów wszystkich kibi-
ców i rodziców swoich pociech.

sm

RADA NADZORCZA W SIERPNIU
Sierpień to okres wakacji, ale nie dla Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, która w 
tym miesiącu spotkała się dwukrotnie 13 i 23 sierpnia.

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

Terminy przyjęć Dzielnicowych w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej we wrześniu:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

10.09.2018 Poniedziałek 13:00 – 14:00 mł. asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego         
i Kolorowego

19.09.2018 Środa 13:00 – 14:00 asp.sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

27.09.2018 Czwartek 13:00 -14:00 st. asp. Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

DYŻURY DZIELNICOWYCH
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Uczestnicy festynu spółdzielczego, jaki w niedzielę 
19 sierpnia odbył się w Piławie Górnej na placu 

zabaw przy ul. Staszica, mogli poczuć się jak polscy 
lekkoatleci po Mistrzostwach Europy - uśmiechnięci i 
uhonorowani efektownymi medalami.

A na dodatek nagrodzeni 
sympatycznymi nagrodami 
rzeczowymi, słodyczami i 
napojami. Wszystko to za 
sprawą udziału w konkuren-
cjach sportowych i rekreacyj-
nych, przygotowanych przez 
TKKF Ognisko „Dzierżo-
niów”, a także w konkursie 
rysowania kredą na asfalcie, 
w wyścigu kapslowym i w 

slalomie piłkarskim. Chętni 
mogli też opuścić plac zabaw 
z fantazyjnie pomalowanymi 
twarzami.

- Jeszcze nigdy nie zdoby-
łem tylu medali – mówił na 
zakończenie wspólnej zabawy 
szeroko uśmiechnięty Bartek. 
– Do Dzierżoniowa na festyn 
też przyjadę.

kaj

MEDALOWA NIEDZIELA 
W PIŁAWIE GÓRNEJ

22 sierpnia odbyło się spotkanie w Urzędzie 
Miasta Piławy Górnej pomiędzy panią burmistrz 

Zuzanną Bielawską, panią wiceburmistrz Izabelą Woro-
nowicz, a prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej Danielem Kolinko. 

Spotkanie poświęcone było 
omówieniu wspólnych działań 
Urzędu Miasta i Spółdzielni 
Mieszkaniowej w zakresie 
przygotowań do planowanej 
realizacji rozpoczęcia nowej 
inwestycji budowy nowych 
spółdzielczych budynków wie-
lorodzinnych. Po wielu latach 
zastoju w budowie nowych 
mieszkań w mieście Piława 
Górna, panuje bardzo dobry 
klimat do ponownego urucho-
mienia realizacji spółdziel-
czego budownictwa wielo-
rodzinnego. Zainteresowanie 
wśród mieszkańców Piławy 
Górnej nowymi mieszkaniami 
wzrasta, a budowa nowych 
mieszkań w budynkach wielo-
rodzinnych to zawsze bodziec 
i znak rozwoju miasta. Po tym 
jak z wielkim powodzeniem w 
Dzierżoniowie od 2009 roku 
wznowione zostało budowanie 
nowych budynków wieloro-
dzinnych i trwa cały czas nie-
przerwanie, przyszedł również 
czas na Piławę Górną.

Lokalizacja jest znana. To 
pięknie położony teren wznie-
sienia usytuowanego pomiędzy 
największym placem zabaw 
za budynkiem na ul. Staszica 
30-36 w stronę ogródków 
działkowych. Duża przestrzeń, 
śliczne zielone otoczenie i 
imponujące widoki ze wznie-
sienia to z pewnością niepod-
ważalne atrybuty tej lokalizacji. 
Aktualnie Urząd Miasta Piławy 
Górnej opracowuje plan zago-
spodarowania przestrzennego 

tego terenu, który po przejściu 
ścieżki legislacyjnej będzie 
przedmiotem Uchwały Rady 
Miejskiej Piławy Górnej. Do 
końca bieżącego roku uchwała 
dotycząca planu zagospodaro-
wania przestrzennego powinna 
się już uprawomocnić, jak pla-
nuje pani burmistrz Zuzanna 
Bielawska na podstawie już 
rozpoczętych i przebiegu 
zaawansowania związanych 
z tym prac. Z drugiej strony 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
na bazie zgłoszeń zaintereso-
wanych mieszkańców Piławy 
Górnej i okolic przygotowy-
wać będzie koncepcję realiza-
cyjną zadania inwestycyjnego. 
A początek przyszłego roku i 
wiosna powinna dać finalny 
efekt ostatecznych rozstrzy-
gnięć w tej sprawie.

W związku z tak konkret-
nymi i ambitnymi planami 
Urząd Miasta w Piławie Górnej 
i Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie serdecznie 
zapraszają wszystkich zainte-
resowanych nowymi spółdziel-
czymi mieszkaniami w Piławie 
Górnej do zgłaszania się do sie-
dziby Spółdzielni osobiście na 
Os. Jasne nr 20 - pokój nr 4 w 
Dzierżoniowie - lub telefonicz-
nie pod numerem telefonu 74 
– 831- 44 – 73 wew. 38, o bar-
dziej szczegółowe informacje 
oraz składanie swoich propozy-
cji co do wielkości oczekiwa-
nych mieszkań i innych spraw 
z tym związanych.

budowlaniec

PLANY BUDOWLANE 
DLA PIŁAWY GÓRNEJ

festyn PIŁaWa gÓrNa
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 Zniszczył terrarium – chciał…  
 pogłaskać jaszczurkę 

13 sierpnia 2018 roku, 
około 11.30, na terenie jedne-
go z dzierżoniowskich marke-
tów został zatrzymany sprawca 
zniszczenia terrarium.

Policjanci pełniący służbę 
patrolową udali się do jednego 
z dzierżoniowskich marketów, 
gdzie miało dojść do zniszcze-
nia terrarium.  Przybyłym na 
miejsce funkcjonariuszom pra-
cownik sklepu wskazał sprawcę 
wybicia szyb i uszkodzenia pro-
wadnic w pomieszczeniu, w któ-
rym znajdowały się zwierzęta. 
Policjanci natychmiast zatrzy-
mali osobę. Był to 24-latek, 
mieszkaniec naszego powiatu. 
Mundurowi niezwykle się zdzi-

wili, gdy na zadane pytanie, 
dlaczego mężczyzna zniszczył 
terrarium usłyszeli, iż chciał 
pogłaskać jaszczurkę. Spraw-
ca był trzeźwy, usłyszał zarzut 
zniszczenia mienia wartości 700 
złotych, za co grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

 Policjanci zatrzymali złodzieja  
 i odzyskali mienie! 

Dzierżoniowscy policjanci 
ustalili dane złodzieja i zatrzy-
mali go. Odzyskali także skra-
dziony telefon komórkowy 
wartości 535 złotych, który już 
został oddany właścicielowi.

21 lipca 2018r. w jednym 
z dzierżoniowskich marketów 
doszło do kradzieży telefonu 
komórkowego marki Sony Xpe-

ria, wartości 535 złotych. Funk-
cjonariusze dzierżoniowskiej 
jednostki policji ustalili amato-
ra cudzej własności. Okazał się 
nim 18 letni mieszkaniec Dzier-
żoniowa, który 14 sierpnia został 
zatrzymany. Policjanci odzyskali 
także skradzione mienie. 

Sprawca usłyszał zarzut i 
grozi mu kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności, a telefon wrócił do 
swojego właściciela.

 Mimo wielokrotnych apeli ciągle     
 zdarzają się pijani kierujący 

W miniony weekend policjan-
ci powiatu dzierżoniowskiego 
zatrzymali dwóch nietrzeźwych 
kierujących. Jeden miał ponad 2, 
a drugi ponad 3 promile alkoholu 
we krwi! Za jazdę na „podwój-
nym gazie” oprócz utraty prawa 
jazdy  i grzywny grozi kara do 2 
lat pozbawienia wolności.

Od 10 do 12 sierpnia na dro-
gach powiatu dzierżoniowskie-
go policjanci zatrzymali dwóch 
nietrzeźwych kierujących.

 Pierwszy został zatrzymany 
10 sierpnia, po godzinie 17.00 w 
Ligocie Wielkiej. 55- letni męż-

czyzna kierując pojazdem volks-
wagen uderzył w przydrożne 
bariery po czym odjechał z miej-
sca zdarzenia. Jak się okazało 
był kompletnie pijany, badanie 
na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu dało wynik 
ponad 3 promile. Mężczyzna tra-
fił do policyjnego aresztu.

Dwa dni później w Bielawie, 
tuż przed 14.00 funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego 
zatrzymali 31-letniego męż-
czyznę jadącego audi. Kierow-
ca prowadził bez wymaganych 
uprawnień. Dodatkowo badanie 
alkomatem wykazało, że był 
pijany i miał 2,22 promila.

Teraz za kierowanie w sta-
nie nietrzeźwym grozi im kara 
do 2 lat pozbawienia wolności, 
wysoka grzywna oraz zakaz 
prowadzenia pojazdów nawet 
do 15 lat.

Apelujemy o rozwagę, gdyż 
jazda w takim stanie stanowi 
realne zagrożenie dla życia, lub 
zdrowia samego kierującego, 
jak i innych uczestników ruchu.

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

W dwóch przypadkach sprawcom grozi 5 lat wię-
zienia, a w jednym przypadku kara może sięgnąć 

nawet 15 lat... bez prawa jazdy.

SIERPNIOWE 
KRYMINAŁKI

•  R E K L A M A  •

rÓŻNE
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Ulica Lawendowa w 
ramach tego przedsięwzię-
cia inwestycyjnego wzbogaci 
się o dwa bardzo nowoczesne 
budynki, które utworzą ze sobą 
literę L z pięknym terenem zie-
lonym w środku. Próbki tego 
rozwiązania prezentujemy w 
dwóch wizualizacjach. Każdy 

z budynków składał się będzie 
z 36 mieszkań, co łącznie daje 
72 mieszkania w dwóch budyn-
kach. Szpaler i wybór wielkości 
mieszkań jest imponujący, bo 
na każdej kondygnacji będzie 
po 9 różnej wielkości miesz-
kań. Najmniejsze to liczące 37 
metrów kwadratowych jedno-

Tak jak pisaliśmy w ostatnim 
numerze „Twojej Spółdzielni” 
po przeprowadzonym w sierp-
niu przetargu na wyłonienie 
wykonawcy procesu inwesty-

cyjnego w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” możemy podzielić 
się z zainteresowanymi nowy-
mi mieszkaniami już wieloma 
szczegółami realizacyjnymi.

Co słychać na ulicy Lawendowej? Dobrze słychać i 
coraz bardziej wyraźnie widać już podwaliny nowej 

spółdzielczej mieszkaniowej inwestycji. 

LAWENDOWE PLANY MIESZKANIOWE
dwa bardzo nowoczesne budynki W SPÓŁDZIELNI

Kolejna edycja szachowych rozgrywek w ramach cyklu 
„Środowego blitza” rozpocznie się 12 września.11 września rozegrany zostanie pierwszy turniej 

kolejnej edycji Grand Prix Spółdzielni Mieszka-
niowej w tenisie stołowym.

Właśnie wtedy, o godzi-
nie 17.00, rozegrany zostanie 
pierwszy turniej w ramach 
cyklu. Przypominamy, że roz-
grywki prowadzone są tem-
pem pięciu minut na rozegra-
nie partii przez zawodnika, 
w systemie każdy z każdym. 
Suma punktów uzyskana w 
ciągu całego sezonu (zakoń-
czenie planowane jest na 
czerwiec) decyduje o końco-
wym zwycięstwie. Organi-
zatorami „Środowego blitza” 
są: Spółdzielczy Dom Kultu-
ry i Towarzystwo szachowe 

„Dwie Wieże”. Wszystkich 
miłośników królewskiej gry 
zapraszamy!

kaj

O godz. 15.40 rozegrany 
zostanie turniej dla dzieci, nato-
miast o godz. 17.40 dla zawod-
ników zaawansowanych. Cykl 
potrwa do czerwca przyszłego 
roku, a turnieje rozgrywane 
będą już tradycyjnie we wtorki. 
Warto dodać, że będzie to już 15. 
edycja tenisowego Grand Prix. 

W poprzedniej edycji, w 
ramach której rozegrano 35 

turniejów, udział wzięło ponad 
20 graczy. Dodatkowo zorgani-
zowano cztery turnieje jednora-
zowe – o Puchar Zimy, Puchar 
Wiosny, Puchar Prezesa i 
Puchar Jesieni. Organizatorami 
zmagań przy tenisowym stole 
są: Spółdzielczy Dom Kultu-
ry i TKKF Ognisko „Dzierżo-
niów”. Zapraszamy!

kaj

„ŚRODOWY BLITZ” 
JUŻ 12 WRZEŚNIA

11 WRZEŚNIA RUSZA 
KOLEJNE GRAND PRIX

tenis stołowy szachy
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Spółdzielczy festyn „Pożegnanie wakacji” odbędzie się 
w niedzielę, 9 września, na boisku na os. Tęczowym.Książka Erica Blehma „Nieustraszony” trafiła w moje 

ręce ze sporym opóźnieniem. Ot, wakacyjny zakup 
w trakcie słonecznego urlopu.

Rozpoczęcie tej cyklicz-
nej osiedlowej imprezy zapla-
nowano na godzinę 16.00. W 
program festynu zaplanowano 
między innymi występ zespołu 
muzycznego, animacje dla dzie-
ci, chodzące maskotki, słodki 
poczęstunek. Nie zabraknie też 
konkursów sportowych i kul-

turalnych z nagrodami, a także 
gier i zabaw rekreacyjnych 
przygotowanych przez TKKF 
Ognisko „Dzierżoniów”.

Głównym organizatorem 
festynu będzie stowarzyszenie 
Spółdzielcze Towarzystwo Kul-
turalno-Sportowe.

kj

Opowieść o losach 
żołnierza elitarnej 
amerykańskiej jed-
nostki Navy SEALs 
Team SIX okazała 
się jednak lekturą 
zupełnie niewakacyj-
ną. Historia Adama 
Browna ma co praw-
da posmak dzienni-
karskiego reporta-
żu, co – choć zamierzone – nie 
zawsze spełniało oczekiwania 
fana dobrej powieści, ale z dru-
giej strony nadawało to tej praw-

dziwej opowieści 
charakter wyjąt-
kowy. „Nieustra-
szony” to książka 
niezwykła i poru-
szająca, opowiada-
jąca o człowieku, 
którego losy nie 
pozostawiają czy-
telnika obojętnym. 
Czasami drażni, 

czasem uczy, często głęboko 
wzrusza. Opowieść o upadku i 
o dźwiganiu się z niego, o wie-
rze, o bohaterstwie i poświęce-

niu. Czytając o Adamie Brow-
nie, jego bojowych misjach w 
Iraku czy Afganistanie, często 
na myśl przychodziła mi historia 
innego żołnierza sił specjalnych, 
noszącego na berecie polskiego 

orzełka. A ponieważ strasznie 
jestem sentymentalny, nie jedna 
łza spadła na nadmorski piasek.   

Eric Blehm, „Nieustraszo-
ny”, Wydawnictwo M, 2015

j-k 

„POŻEGNANIE WAKACJI” 
9 WRZEŚNIA

„NIEUSTRASZONY” 
NIE POZOSTAWI CIĘ OBOJĘTNYM

pokojowe mieszkanie, następ-
ne to mieszkania dwupokojowe 
43 i 48 metrów kwadratowych, 
potem mieszkania trzypokojo-
we - 62 i 72 metry kwadratowe 
i mieszkania czteropokojowe 
liczące 73 i 81 metrów kwa-
dratowych.

Cena też jest już znana, 
to średnio 3990 zł/m² brutto. 
Nowe budynki będą zgodnie z 
miejskim planem zagospodaro-
wania dla tego terenu o jedną 

kondygnację niższe i składać 
się będą z poziomu piwnic, z 
wygodnymi wejściami na duży 
teren zielony, a u góry parter 
i trzy piętra. Mimo tego, że 
budynek niższy od ostatniego 
na osiedlu Różanym, to też 
będzie wyposażony w windy. 

Garaże z bramą na pilota, 
trójszybowe okna, automatycz-
ne sterowanie inteligentnymi 
logotermami mieszkaniowymi 
oraz szereg różnego rodzaju 

nowoczesnych komfortowych 
rozwiązań to już znak rozpo-
znawczy nowych spółdziel-
czych mieszkań. Ta oferta 
nowych mieszkań cieszy się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem potencjalnych mieszkań-
ców, o czym świadczy blisko 
130 osób zapisanych na listach 
oczekujących na nowe spół-
dzielcze mieszkania.

W połowie września równo-
legle z przeprowadzanymi pra-

cami projektowymi rozpocznie 
się finalizowanie naboru zain-
teresowanych osób na kupno 
nowych mieszkań przy ulicy 
Lawendowej w Dzierżoniowie. 
Zainteresowanych zapraszamy 
do pokoju nr 4 w siedzibie Spół-
dzielni Mieszkaniowej lub pod 
numerem telefonu 74 831 44 
73 wew. 38 do zapoznania się z 
nową ofertą mieszkaniową.

budowlaniec

W SPÓŁDZIELNI

szachy festynksiążka
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nasze sprawy

1 sierpnia, w kolejną rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego, członkowie GRH 58. pułku pie-

choty (4. psw) tradycyjnie już wystawili posterunek 
honorowy przed Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny w 
Dzierżoniowie. 

W tym roku pamięć 
powstańców z 1944 roku 
uczczono także przed dzierżo-
niowskim Pomnikiem Żołnie-
rzy Wyklętych.

Dwa dni – 11 i 12 sierpnia 
– rekonstruktorzy z Dzierżo-
niowa spędzili także w Ksią-
żu, na Dolnośląskim Festiwa-
lu Tajemnic. W jego ramach 
wystawili dioramę oraz wzięli 
udział w dwóch inscenizacjach 
historycznych.

Członków działającej przy 
naszej Spółdzielni Grupy nie 
zabrakło także 15 sierpnia w 
trakcie obchodów Święta Woj-
ska Polskiego. Najpierw, na 
zaproszenie władz Bielawy, 
wystawili posterunek honoro-
wy przed pomnikiem na Placu 

Kombatantów, a później przed 
tablicą Józefa Piłsudskiego w 
Dzierżoniowie. 

kaj
Foto: Kazimierz Janeczko

SIERPNIOWE UROCZYSTOŚCI 
Z UDZIAŁEM NASZEJ GRH

W dniach 27-28 lipca w okolicach Dzierżoniowa 
odbyły się manewry strzeleckie zorganizo-

wane przez komendanta Jednostki Strzeleckiej nr 1919 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, 
działającej przy SM w Dzierżoniowie, pod kryptonimem 
„Salamandra 2018”. 

Strzelcy wymaszerowali z 
miasta pieszo, zorganizowali 
obozowisko i nocleg w tere-
nie. Odbyły się szkolenia z 
zakresu taktyki zielonej oraz 
podstaw działań inżynieryj-
nych. Poza strzelcami Jed-
nostki nr 1919 w manewrach 

wzięli udział także strzelcy 
innych jednostek oraz orlęta 
strzeleckie.

JS nr 1919 poszukuje 
nowych rekrutów. Więcej 
informacji pod numerem tel. 
510861032.

S. Banaś

MANEWRY 
DZIERŻONIOWSKICH 
STRZELCÓW
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STOWARZYSZENIE 
JAZZOWY 
PEGAZZ 
W DZIERŻONIOWIE

Tradycje popularyzacji 
jazzu w Dzierżoniowie 

sięgają lat 50-ych. Działał 
w tym czasie Jazz-Klub 
Dzierżoniów, kierowany 
przez Mariana Zdobylaka.

rÓŻNE

Jazz-Klub był członkiem 
Polekiej Federacji Klubów 
Jazzowych. W Latach 1979-
1981 działął Klub Miłośni-
ków Jazzu „Revival’79”, 
który współpracował z Wał-
brzyskim Stowarzyszeniem 
Jazzowym. W latach 80. dzia-
łał klub jazzowy w ramach 
dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury.

Po długiej przerwie kolej-
ne działania na rzecz popu-
laryzacji muzyki jazzowej w 
Dzierżoniowie zostały pod-
jęte w ramach działalności 
Dzierżoniowskiego Ośrodka 
Kultury jesienią 2014 roku. 
Dzieki otwartości dyrektora 
DOK Krzysztofa Tokarskie-
go zaproszono na koncerty 
zespoły: Krzysztof Ścierański 
& Yankel band oraz Jazzpo-
spolita. W 2015 roku koncer-
towały zespoły NSI Quartet 
oraz New Bone.

W styczniu 2016 roku 
powołane zostało Stowarzy-
szenie Jazzowe Pegazz, któ-
rego prezesem został Mateusz 
Cegiełka. Zadaniem Stowa-
rzyszenia jest popularyzacja 
jazzu oraz integracja sym-
patyków. W każdy ostatni 
czwartek miesiąca spotykają 
się w Klubie Pegaz sympaty-
cy jazzu. Prezentowana jest 
muzyka z płyt winylowych i 
CD, a także prezentowane są 
filmy dokumentalne przedsta-
wiające wydarzenia i postaci 
jazzu.

Na spotkaniach członków 
i sympatyków Stowarzysze-
nia grany jest także jazz przez 
zespoły i muzyków nasze-

go regionu, m.in. Jarosława 
Rasia, Dixilend Retro Band, 
Zespół Saksofonowy Stowa-
rzyszenia Harfa czy Miejską 
Orkiestrę Dętą.

Niewątpliwie najważniej-
sza jest możliwość posłu-
chania muzyki jazzowej na 
koncertach. Ważnym wyda-
rzeniem był niewątpliwie 
koncert zespołu Włodek Paw-
lik Trio z programem płyty 
„America”, który odbył się 12 
marca 2016 roku. W sumie w 
ciagu niespełna 4 lat odbyło 

się blisko 20 koncertów. Jazz 
wpisał się na stałe w dzia-
łalność dzierżoniowskiego 
Ośrodka Kultury, wspiera on 
Stowarzyszenie w podajmo-
wanych działaniach na rzecz 
popularyzacji tego gatunku 
muzyki.

Od września zaprasza-
my wszystkich chętnych na 
kolejne spotkania Stowarzy-
szenia w ostatni czwartek 
miesiąca.

Andrzej Łodej 

Praca 
w John cotton EuroPE

Międzynarodowa marka z ponad stuletnią tradycją w branży tekstylnej, 
specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości poduszek, kołder 

oraz nakładek na materace, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

SZwacZ
PIKowacZ

Miejsce pracy:
Głuszyca, ul. Leśna 3

Godziny pracy:
Praca od poniedziałku do piątku 
w systemie trzyzmianowym 
+ możliwość nadgodzin

Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

• stabilność zatrudnienia (umowa o pracę)
• przeszkolenie wraz z dodatkiem szkoleniowym

• atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe 
lub premiowane akordowe

• możliwość awansu
• transport do pracy

Prosimy o załączenie klauzuli w CV: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego  
jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez John Cotton Europe Sp. z o. o. zgodnie z postanowieniami 

ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.)

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel. 74 845 66 30

e-mail: rekrutacja@jce.eu.com 
Facebook: fb.com/JohnCottonEurope
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nasze sprawy

W trakcie zawodów mieli-
śmy zaszczyt gościć wicepre-
zesa Zarządu Okręgu w Wał-
brzychu – Henryka Pokrzywę 
oraz dyrektor biura Okręgu 
– Katarzynę Tęczę. W zawo-
dach udział wzięło osiem trzy-
osobowych drużyn. Po trzy-
godzinnych zmaganiach we 
wspaniałych warunkach pogo-
dowych, komisja sędziowska 
ustaliła, że najlepszą drużyną 
została trójka z Wałbrzycha. Na 
drugim miejscu sklasyfikowano 
drużynę Koła Miejskiego z Pie-
szyc, natomiast trzecie miej-
sce wywalczyła drużyna Koła 
Miejskiego z Dzierżoniowa. 
Ustalono też, że najwięcej ryb 
złowił kolega Patryk Strzelec z 
Bielawy, uzyskując 2225 punk-
tów. Drugie miejsce przypadło 
koledze Janowi Błaszczakowi z 
Dzierżoniowa (2045 punktów), 
a trzecie wywalczył kolega 
Andrzej Bajdała z Koła Diora 
Dzierżoniów (2010 punktów).

Puchar za największą zło-
wioną rybę zdobył kolega Jan 
Błaszczak z Dzierżoniowa 
(karp, 33 cm). Sędzią głównym 
zawodów była koleżanka Anna 
Błaszczyk.

Drużynom oraz kolegom 
wędkarzom, którzy uzyskali 
najlepsze wyniki w zawodach, 
dyplomy, medale i puchary wrę-
czyli – przewodniczący Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie 
Andrzej Błaszkiewicz i prezes 
SM w Dzierżoniowie Daniel 
Kolinko. Obaj pogratulowali 
zwycięzcom wspaniałych wyni-
ków i złożyli życzenia dalszych 
sukcesów wędkarskich.

Na zakończenie prezes Koła 
Diora PZW podziękowała Radzie 
Nadzorczej i Zarządowi Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Dzier-
żoniowie za stworzenie wspania-
łych warunków do prowadzenia 
działalności statutowej PZW.

„Karaś”

Drużynowe spławikowe zawody wędkarskie zaprzy-
jaźnionych drużyn Okręgu Wałbrzyskiego PZW „O 

Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżo-
niowie”, zorganizowane przez Koło Diora PZW Dzier-
żoniów, odbyły się 19 sierpnia 2018 roku na zbiorniku 
wodnym w Dobrocinie.

RYWALIZOWALI O WĘDKARSKI 
PUCHAR PREZESA SM
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Informacja: Dzierżoniów, Osiedle Jasne 20, 

                                      tel. 074 – 831 44 73 w. 18, pok. nr 12

            ZAPRASZA:

Tenis stołowy Język angielski dla dorosłych
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci poniedziałek 18.00 – 20.00

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

Break dance Zespół „Troszeczkę słońca”
poniedziałki 17.00 – 18.30 piątki 14.30 – 17.00
piątki 17.00 – 18.30

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00 Brydż

od października
Zajęcia plastyczne
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
Studio wokalne „ACME” terminy w trakcie ustalania
poniedziałki, środy, piątki od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”     
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30 środy 15.00 – 17.00

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 poniedziałki 14.00 – 17. 00,

wtorki i czwartki 15.30 – 18.15
GRH 58 pp (4 psw)
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00       

Zapraszamy od 10 września!

                                                              

Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne, przystępne     
ceny), szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!
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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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Dla Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Dzierżoniowie nowy rok 
szkolny to kolejne wyzwania – 
czeka nas wiele niespodzianek, 

imprez, wycieczek, zielonych 
szkół, uroczystych dni a także 
cyklicznych wydarzeń tema-
tycznych. Pierwsza niespo-
dzianka czeka naszych uczniów 
już w pierwszym dniu nauki: 
są to nowoczesne pracownie 
matematyczne, cyfrowa i przy-
rodnicza, które pozwolą na 
zdobywanie wiedzy metodami 
innowacyjnymi i aktywnymi. 
Nowoczesne gabinety powstały 
w ramach realizacji projektu 
„Nowoczesna szkoła - inwesty-
cją w przyszłość - rozwój infra-
struktury edukacyjnej szkół 
w Powiecie Dzierżoniowskim 
poprzez adaptację i wyposaże-
nie pracowni matematyczno-
-przyrodniczych i informatycz-
nych w sprzęt oraz pomoce 
dydaktyczne”.

Pracownie matematyczne 
zyskały nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny, natomiast w 
bogato wyposażonej pracowni 

przyrodniczej przeprowadzony 
został remont polegający na 
utworzeniu kompleksu składa-
jącego się z laboratorium, sali 
wykładowej i zaplecza. Wypo-
sażenie sali przyrodniczej w 
nowoczesny sprzęt laborato-
ryjny pozwoli na prowadze-
nie lekcji metodą obserwacji a 
uczniowie będą mogli doskona-
lić tak ważne umiejętności jak: 
wnioskowanie  i argumentowa-
nie. Nowoczesny, interaktywny 
sprzęt w pracowniach matema-
tycznych i cyfrowej pozwoli 
oprzeć proces nauczania na 
innowacyjnych metodach 
badawczych. Nowe pracownie 
zaprojektowano tak, by mogły 
ze sobą współpracować, służąc 
nauczycielom do prowadzenia 
zajęć z wielu przedmiotów. 

Minął radosny czas wakacji i rozpoczyna się nowy 
rok szkolny. Choć na dworze jeszcze iście waka-

cyjna pogoda, my powoli powracamy do szkoły. Po 
dwumiesięcznym odpoczynku ponownie nadchodzi 
czas nauki i obowiązków.

Nowoczesna szkoła to szkoła 
wykorzystująca ciekawe, inte-
resujące, nowoczesne, metody 
nauczania oraz wspierająca 
metodykę technologią informa-
cyjną.  W ramach rządowego 
programu „Aktywna Tablica” 
na lata 2017-2019 Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Dzierżoniowie 
została wyposażona w interak-
tywne pomoce dydaktyczne. 
Nowoczesny sprzęt umożliwia 
dzieciom rozwijanie własnych 
umiejętności  oraz  przygotuje 
młodzież do życia w społeczeń-
stwie informacyjnym. 

W Szkole Podstawowej nr 
1 wspieramy wszelkie talenty 

- duże i małe. Przygotowali-
śmy dla naszych uczniów cie-
kawą ofertę zajęć pozalekcyj-
nych: „Mały tenisista”, „Oko i 
szkiełko”, „Artystyczni sprycia-
rze”, „Fauna i flora okolicy”, 
„Młodzi regionaliści”, „Szachy 
w szkole”, „Matematyczne 
historie”, „Przedsiębiorczość”.

W szkole wiele uwagi 
poświęcamy rozwojowi sportu. 
Poza tradycyjnymi zajęciami 
wychowania fizycznego ucznio-
wie naszej szkoły korzystają 
także z pozalekcyjnych zajęć: 

„Sprawny Dolnoślązaczek”, 
„Młody Posejdon”, „Siłow-
nia”, „Tenis stołowy”, „Piłka 
nożna”, „Umiem pływać”, 
”Akrobatyka sportowa”. Do 
ich dyspozycji jest nowocze-
sna sala sportowa oraz boisko 
Orlik. Prowadzimy klasy spor-
towe: dla chłopców o profilu 
piłka nożna i piłka ręczna, a 
dla dziewczynek akrobatyka 
sportowa i aerobik. Zajęcia są 
prowadzone przez wykwalifi-
kowaną i zaangażowaną kadrę 
pedagogiczno-trenerską. W 
ramach oferty przewidziany jest 
również udział w rozgrywkach 
sportowych, turniejach oraz 

wyjazdy na obozy sportowe. 
Młodzież zainteresowaną spor-
tem zapraszamy do SP 1!

Wszystkim życzymy 
wytrwałości w dążeniu do 
osiągania zamierzonych 
celów oraz wielu sukcesów! 
Pracujcie nad sobą i dosko-
nalcie się, pamiętając, że 
wiedzę możemy zdobywać od 
innych, ale mądrości musimy 
nauczyć się sami! 

mgr Elwira Chamczyńska
mgr Marta Sawic

KOLOROWY ŚWIAT 
NAUKI I ZABAWY

nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 nasze sprawy
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Od rana do godziny 20.00 trwał w tym roku turniej 
koszykówki, który 4 sierpnia rozegrano na boisku 

na os. Jasnym. 

B-BALL JAM ODBYŁ SIĘ 
JUŻ PO RAZ DWUDZIESTY

W tegorocznej edycji 
B-ball do gry zgłosiło się aż 19 
drużyn: Kangoo Team Gorzów 
Wlkp., Beware Dzierżoniów 
(gospodarze), Słabszych Nie 
Będzie Wrocław, Black Team 
Piława Górna, Green Go 
Kościan, Lubin, OLK Opole, 
Inni Niż Wszyscy Dzierżoniów, 
Alkatraz Wałbrzych, Flamingo 

Lubin, ZGC Zgorzelec, Sparta 
Legnica, 4Ball Szczecin, Lucek 
z Ekipą Świdnica, ALL Black 
Dzierżoniów, NJB Gorzów 
Wlkp, Golden X Wrocław.

System pucharowy sprawił 
ze od pierwszego meczu rywali-
zacja była bardzo zacięta. Wiele 
emocji i niespodzianek. Niestety, 
około godziny 13 spadł deszcz i 
wstrzymał rozgrywki na około 
dwie godziny. Jednak słonce 
powróciło i udało się kontynu-
ować zawody. 

Około godziny 15.00 odbył 
się B-ball Jam Kids czyli mecze 
koszykówki dla dzieci i poje-
dynki taneczne breakdance dla 
najmłodszych. W zawodach 
koszykarskich wystąpiły dzieci 
ze Spółdzielczej Akademii 
Koszykówki B-Ball Dzierżoniów 
oraz PG Crew Piława Górna. 
Wybrano najbardziej wyróżnia-
jących się zawodników – Mikołaj 
Potaczek z SAK B-Ball oraz Jula 
Pestka z PG Crew Piława Górna. 

Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
zawieszki za udział.

W pojedynkach tanecznych 
rywalizowały dzieci ze Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Dzier-
żoniowie i z drużyny BWA Bre-
akers. Wyróżniono dwie osoby 
pamiątkowymi pucharami.

Po występach dzieci powró-
cono do rozgrywek dorosłych. 

Ostatecznie w finale znalazły 
się drużyny Kangoo Basket 
Team Gorzów Wielkopolski 
oraz Lucek z Ekipą Świdnica. 
Wygrała drużyna gorzowian i to 
oni zostali Mistrzami Ogólno-
polskiego Turnieju B-ball Jam w 
2018 roku.

Po pojedynkach drużyno-
wych nadeszła kolej na popisy 
indywidualne.

Do konkursu wsadów zapi-
sało się 8 zawodników, którzy 
reprezentowali dosłownie cała 
Polskę. Do finału dostali się 
Miki i Skuriat i to ten pierwszy 
popisał się najefektowniejszymi 
wsadami i zabrał ze sobą piękną 
szklaną statuetkę grawerowaną 
za tytuł Mistrza Wsadów B-Ball 
Jam 2018 (relacja na https://www.
youtube.com/watch?v=Uow2d-
FueuUk  - konkurs wsadów).

Kolejną atrakcją były rozgry-
wane pierwszy raz Indywidualne 
Mistrzostwa Polski w koszy-
kówce, czyli mecze jeden na jed-

nego. Zawodników podzielono 
na dwie kategorie, do 185 cm 
wzrostu i powyżej 185 cm wzro-
stu. W tej pierwszej po zaciętym 
finale wygrał Michał Budzyński 
(Szczecin), wygrał z Bartkiem 
Kielarem (Piława Górna), a w 
kategorii wyższych mistrzem 
okazał się Tomasz Kosmala 
(Świdnica). Obydwaj otrzymali 
ogromne puchary i wielkie okla-
ski od publiczności.

Poza koszykówką jak co roku 
na boisku była muzyka na żywo 
dzięki DJ Markowemu, był grill 
dla każdego z poczęstunkiem, 
pajda ze smalcem i ogórkiem. 
Nie zabrakło także artystów 
graffiti, którzy na specjalnie 
przygotowanej folii namalowali 
piękny obraz B-Ball Jam.

Tegoroczny turniej był jubi-
leuszowym bo już 20. Trwa 
nieprzerwanie od 1998 roku. 

W 1998 roku Andrzej Woźniak 
(ojciec obecnego organizatora 
Macieja Woźniaka) zorganizo-
wał turniej pod hasłem ”Lepiej 
grać niż Ćpać”. W nawiązaniu 
do tej historii edycja 2018 roku 
miała hasło ”Lepiej grać niż 
ćpać dopalacze”. Jak widać więc 
historia kołem się toczy.

Organizator Maciej „Perła” 
Woźniak chciał serdecznie 
podziękować wszystkim tym, 
którzy pomagali przy całym 
przedsięwzięciu czyli: Arek, 
Loku, Dominik, Żurek , Erni, 
Kostkek, Irek, Romek, Futo, 
Grzesiek,  Andrzej i Wanda Woź-
niak, żona Marta i dzieci – Jasio 
i Kubuś, Regina Wójcik, Pan Sta-
szek z warzywniaka na Jasnym.  
Za wspieranie inicjatywy  -  bur-
mistrzowi Dariuszowi Kuchar-
skiemu i Andrzejowi Bolisędze, 
OSiR Dzierżoniów, prezesom 
Spółdzielni Mieszkaniowej – 
Danielowi Kolinko i Wojcie-
chowi Skupieniowi, a także 
Jarkowi Kresie i Markowi Heb-
dowskiemu. Dzięki pomocy tych 
osób turniej miał szansę  odbyć  
się już po raz dwudziecy i na 
pewno nie ostatni.

mpw

Wszystkich mieszkańców 
osiedla Jasnego przepraszamy za 
całodzienny hałas i muzykę  ale 
to dzięki temu turniejowi to osie-
dle jest sławne  na całą Polskę. 
Wybaczcie nam ten jeden dzień 
w roku za takie zamieszanie  i 
hałas.

spOrt Święto koszykówki na Jasnym



W programie zajęć znalazły 
się tym razem: zajęcia i kon-
kursy plastyczne, gry i zabawy 
rekreacyjne – w tym gra w rybę, 
„polowanie na rekina”, „żywy 
Chińczyk”, wielki osiedlowy 
wyścig kapslowy. Nie zabra-

kło także zajęć rozwijających 
zdolności manualne, takich jak 
przygotowywanie papierowych 
modeli latających. Popularno-
ścią cieszyły się także turnieje 
warcabowe oraz zajęcia przy 
szachach plenerowych. 

Dzieci w trakcie tegorocz-
nych zajęć wakacyjnych przy-
gotowały też przedstawienie 
teatralne pod tytułem „Przy-
jaciel”, w którym dla każ-
dego z obecnych znalazła się 
odpowiednia do wieku rola do 
odtworzenia. Mali spółdzielcy 
mieli też okazję pogłębić swoją 
wiedzę historyczną, a to za 
sprawą dwóch konkursów pla-
stycznych, których tematyka 
nawiązywała do wydarzeń 
sprzed lat – odzyskanej przez 
Polskę w roku 1918 niepod-
ległości oraz Powstania War-
szawskiego.

Podczas tegorocznych 
upałów większość zajęć odby-
wała się w klimatyzowanej sali 
Spółdzielni Mieszkaniowej, ale 
był także czas na wyjście na 
lody oraz na Aleję Bajkowych 
Gwiazd.

- Szkoda, że te wakacje już 
się tak szybko kończą – oceniła 
pod koniec sierpnia 7-letnia 
Zuzia. – Fajnie było na naszych 
zajęciach…

jk
foto: J. Kresa

20-osobowa grupa dzieci w wieku od 7 do 14 lat 
wzięła w tym roku udział w wakacyjnych zaję-

ciach przygotowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury.

•  R E K L A M A  •

UDANE WAKACJE 
ZE SPÓŁDZIELCZYM 
DOMEM KULTURY


