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NASI NA PODIUM FESTIWALU
PIŁKI RĘCZNEJ

W

dniach 21-23 września w hali Szkoły Podstawowej
nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Sikorskiego, rozgrywany był Festiwal Piłki Ręcznej Młodziczek i Młodzików.
Dwa
dzierżoniowskie
kluby UKS Jedynka oraz MKS
Żagiew organizowały turniej, w
którym udział wzięło 12 drużyn
z całej Polski.
W kategorii młodziczek –
rocznik 2004 i młodsze wystą-

pili: UKS Nowa Karczma,
Krakowiak Kraków, Victoria Świebodzice, Handball
Wrocław, Pabiks Pabianice
oraz gospodarz. W kategorii
młodzików - rocznik 2004 i
młodsi wystąpili: UKS Nowa

ZAPISY NA ZAJĘCIA
TAŃCA BREAK DANCE

Karczma, Zagłębie Lubin, Krakowiak Kraków, MKS Oława,
APR Świdnica oraz gospodarz.
39 meczy, prawie 200
zawodniczek i zawodników,
ogrom bramek i emocji i przede
wszystkim bogactwo doświadczeń młodych szczypiornistów.
To wszystko można było zobaczyć i poczuć w Dzierżoniowie.
Dzierżoniowskie drużyny
zajęły III miejsca. Indywidualnie dwóch zawodników MKS
Żagiew zostało wybranych
przez trenerów do najlepszej

siódemki turnieju - Wojciech
Kozłowski (najlepszy prawy
skrzydłowy) oraz Mateusz
Krukiewicz (najlepszy lewy
rozgrywający).
Zwyciężyły kluby z Nowej
Karczmy (dziewczęta) oraz
Lubina (chłopcy).
Impreza została zorganizowana dzięki wsparciu Urzędu
Miasta Dzierżoniów i Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie.
Ogromny wkład w tak duże
przedsięwzięcie mieli oczywiście rodzice dzieci z dzierżoniowskich klubów.

P

odczas zajęć kształtuje się poczucie rytmu, koordynację ruchu, odwagę, siłę charakteru i ogólną sprawność fizyczną.
Break dance jest tańcem
widowiskowym,
przez
co
podoba się odbiorcom. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia break dance
w poniedziałki i piątki w Spółdzielczym Domu Kultury na os.
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Jasnym 20. Zajęcia prowadzone
będą przez instruktora, doświadczonego tancerza i sędziego Krzysztofa „Futo” Futoma „Stylowa Spółka Społem”. Wiecej
informacji pod nr 502 478 140.
kf

nr 9 (165) | wrzesień 2018

nasze sprawy
Po rozegraniu meczów eliminacyjnych w grupach drużyny zmierzyły się ze sobą w
spotkaniach finałowych. Wśród
chłopców w meczu o 5. miejsce Świdnica pokonała Oławę
21-18, w meczu o 3. miejsce
Żagiew zwyciężyła Krakowiaka 18-11, a w spotkaniu o 1.
miejsce Nowa Karczma uległa
drużynie z Lubina 13-16.
Wśród dziewcząt w meczu
o 5. miejsce krakowianki
uległy UKS Handball 15-18,
w meczu o 3. miejsce dzierżoniowianki pokonały zespół z
Pabianic 10-9, a w finale Nowa
Karczma zwyciężyła Świebodzice 18-13.

Klasyfikacja końcowa
turnieju chłopców:
1. Zagłębie Lubin, UKS
Nowa Karczma, Żagiew Dzierżoniów, Krakowiak Kraków,
APR Świdnica, Moto-Jelcz
Oława.
Klasyfikacja końcowa
turnieju dziewcząt:
1. UKS Nowa Karczma, 2.
MKS Victoria Świebodzice,
3. UKS Jedynka Dzierżoniów,
4. Pabiks Pabianice, 5. UKS
Handball-28 Wrocław, 6. Krakowiak Kraków.
Przemysław Pancer
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Weź poŻyczkę
gotóWkoWą
• kwota do 200 tys. zł
na okres do 10 lat
• możliwość zamiany
kilku kredytów na 1 tani
Zapraszamy:
Dzierżoniów, ul. Wrocławska 22
(od ul. Piłsudskiego), 74 832 31 26, 797 354 222
RRSO 14,53%

RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pożyczki.
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INWESTYCYJNA OFENSYWA
MIASTA NA TERENACH
SPÓŁDZIELNI
P
rzebudowa dróg, remonty chodników, więcej miejsc
parkingowych, łatwiejszy dostęp do komunikacji
miejskiej oraz nowe miejsca odpoczynku i rekreacji.

To inwestycje, które w ciągu
czterech lat zrealizował Dzierżoniów na osiedlach. W latach
2015-2018 miasto zainwesto-

Przedszkola w stronę bloku nr
17 na Os. Jasnym).
Kolejny rok to oprócz
rozbudowy Alei Bajkowych

wało w infrastrukturę na terenach spółdzielczych ponad 13
milionów złotych.
- Innej drogi, jak współpraca, nie ma – tak burmistrz
Dzierżoniowa Dariusz Kucharski mówił tuż po podpisaniu
porozumienia z dzierżoniowską
Spółdzielnią Mieszkaniową w
2015 roku, dotyczącego wspólnych inwestycji.
Słowa niemal natychmiast
stały się czynami. Tylko w
roku podpisania dokumentu
miasto zainwestowało na terenach spółdzielczych ponad 1,6
mln zł. Największą z inwestycji
była budowa Alei Bajkowych
Gwiazd, ale zrealizowano też
przebudowę dróg na os. Tęczowym oraz remonty osiedlowych
chodników (Różane 16 i wzdłuż

Gwiazd m.in. budowa łącznika
na os. Błękitnym – od miejskiego żłobka do budynku nr 12
- oraz przebudowa ul. Korczaka
do Szkoły Podstawowej nr 5.
W 2016 roku przebudowano
również drogę wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia wzdłuż budynków nr
14,15,16,10,11 do budynku nr 17
na os. Tęczowym. Odwodniono
też za pieniądze samorządu parking na osiedlu Różanym.
W 2017 roku zakończyła
się przebudowa chodnika prowadzącego od ul. Sikorskiego,
wzdłuż budynków nr 1, 2 i 3
oraz dojścia do przystanku
autobusowego
(od
strony
wjazdu na os. Młodych) przy
ul. Korczaka, gdzie również
wyremontowano chodnik.
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Miasto zbudowało parking
sąsiadujący z Aleją Bajkowych
Gwiazd, który w dużej mierze
rozwiązuje problem z miejscem do parkowania dla tej
części osiedla oraz osób odwiedzających największy w mieście teren rekreacyjny. Na os.
Różanym zrealizowało w tym
samym roku jeszcze gruntowny
remont łącznika prowadzący
od ul. Sikorskiego, wzdłuż
budynków nr 4 i 5. Oprócz
nawierzchni wykonane zostało
nowe odwodnienie i oświetlenie. Przebudowana została
także ul. Akacjowa i chodniki
przy ul. Korczaka przylega-

także budowa chodnika łączącego ul. Rubinową z parkingiem
na os. Tęczowym, oraz przebudowa chodników na os. Błękitnym przy budynkach nr 6,
7, 8, 11, 12, 16, 17, 18. Tylko w
tym roku Dzierżoniów zainwestuje na terenach spółdzielczych
ponad 5,7 mln zł. W sumie, w
ciągu czterech lat Miasto Dzierżoniów wykonało inwestycje
warte ponad 13 milionów złotych. A na kolejne lata zaplanowana jest realizacja następnych
zadań, na które jest już przygotowana dokumentacja.
- Obiektywnie należy podsumować upływającą cztero-

jące do Osiedla Nowego Różanego. A na osiedlu Kolorowym
powstał nowy plac zabaw i
siłownia plenerowa.
Największe inwestycje na
osiedlach w bieżącym roku,
które zrealizuje miasto Dzierżoniów, to modernizacja infrastruktury drogowej na os.
Kolorowym, od ul. Piastowskiej (zakończy się w 2019 r.)
oraz przebudowa chodnika i
budowa nowych miejsc parkingowych na os. Jasnym (pomiędzy budynkami nr 1,2,3,16). To

letnią kadencję władz samorządowych Dzierżoniowa, że
są to najlepsze w historii lata
współpracy pomiędzy Miastem
a Spółdzielnią Mieszkaniową
w Dzierżoniowie, które dla
mieszkańców osiedli przyniosły rekordowo duże miejskie
inwestycje. Inne miasta takiej
współpracy i jej rzeczywistych efektów nam zazdroszczą
– powiedział prezes zarządu
Spółdzielni Daniel Kolinko.
sm
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W SPÓŁDZIELNI

ul. Lawendowa

RADA NADZORCZA
W SIERPNIU
O

kres wakacyjny w pełni, sierpień proponował ekstremalnie wysokie upalne temperatury, a pomimo tego
Rada Nadzorcza Spółdzielni spotkała się dwukrotnie.
Rada Nadzorcza w sierpniu
zajmowała się przede wszystkim
kolejnymi planami inwestycji
mieszkaniowych
Spółdzielni.
Realizowanie
podstawowego
celu statutowego Spółdzielni, czyli budowy następnych
nowych budynków wielorodzinnych, to efektywne działania dla
dobra mieszkańców Spółdzielni
zarówno z nowych jak i istniejących zasobów mieszkaniowych.
To również niewątpliwy
rozwój Spółdzielni pod względem zasobów mieszkaniowych i
bardzo ważnych dla Spółdzielni
zasobów ludzkich. Rada Nadzorcza omówiła przeprowadzony przetarg na przeprowadzenie
procesu inwestycyjnego budowy
nowych budynków wielorodzinnych w formule ,,zaprojektuj i

Miesięcznik Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”
Wydawca:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
Adres redakcji:
58-200 Dzierżoniów,
Os. Jasne 20, pok. 15
telefon: 74 831 44 73 w. 18
e-mail: ts@smdzierzoniow.pl
Redaktor naczelny:
Jarosław Kresa
Numer redagują:
Marian Charasimiuk,
Ewa Kuceła, Ewa Ciecierska
Druk: „IMAGE”
tel./fax 74 836 90 38
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam, ogłoszeń i listów.
Materiałów, które nie zostały zamówione nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do zmian w nadesłanych tekstach.
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wybuduj”. Duża ilość zainteresowanych osób nowymi mieszkaniami oraz wszechstronne i
kompleksowe plany Spółdzielni w zakresie budowy nowych
mieszkań znajdą swoje wspólne
miejsce przy ul. Lawendowej w
Dzierżoniowie. Rada Nadzorcza
podjęła również uchwały dotyczące wprowadzenia opłat w
nowym budynku wielorodzinnym wybudowanym na os. Różanym nr 46 w Dzierżoniowie.
Rada Nadzorcza zajmowała się również analizą i weryfikacją prowadzonych działań
windykacyjnych w okresie od
stycznia do lipca 2018 roku. Na
Posiedzeniu zostały omówione
działania mające na celu systematyczne obniżenie zadłużenia
osób zamieszkujących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dzierżoniowie. Omówiono
formy kontaktu oraz rożnego
rodzaju rozwiązania, jakie Spółdzielnia Mieszkaniowa proponuje osobom, które mają problemy
z bieżącym regulowaniem opłat
za zajmowany lokal mieszkalny.
Dokonano również weryfikacji i omówienia przygotowanej analizy zadłużenia za okres
od stycznia do lipca 2018 r.
Rada Nadzorcza pozytywnie
oceniła kompleksowo realizowane działania windykacyjne.
rn

PLANY MIESZKANIOWE
– REALIZACJA RUSZYŁA
P

lany budowy nowych spółdzielczych budynków wielorodzinnych przy ulicy Lawendowej, to już nie tylko
plany. Rozpoczęła się bowiem już faza realizacyjna.
Mamy już koncepcję architektoniczną. Mamy wizualizację elewacji i zagospodarowanie przyległego terenu.
Mamy rzuty poszczególnych
kondygnacji budynku. Mamy
w końcu to, co przy wyborze
mieszkań jest dla ich przyszłych właścicieli najważniejsze czyli karty lokalowe
poszczególnych mieszkań. Na
kartach tych można dokładnie
zapoznać się z funkcją wszystkich pomieszczeń składających
się na dane mieszkania, wielkość powierzchni poszczególnych pokoi i całego mieszkania. Usytuowanie w budynku
poszczególnego mieszkania,
jak również usytuowanie

w stosunku do stron świata.
Reasumując mamy już wszystko, co jest potrzebne do tego
żeby podjąć decyzję o wyborze
i kupnie danego mieszkania
przez zainteresowane osoby.
W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby Spółdzielni - Osiedle Jasne nr 20 w
Dzierżoniowie pokój nr 4, tel.
74 831- 44 – 73 lub 74 lub 75
do inspektora ds. członkowsko – mieszkaniowych Krystyny Świstak do zapoznania się
z nową ofertą mieszkaniową
Spółdzielni i wybrania swojego wymarzonego mieszkania.
budowlaniec

DYŻURY DZIELNICOWYCH
Terminy przyjęć dzielnicowych w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w październiku:
DATA

DZIEŃ

GODZ. PRZYJĘĆ

POLICJANT

FUNKCJA/REJON

9.10.2018

Wtorek

13:00 – 14:00

mł. asp. Adam Gulka

Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego
i Kolorowego

17.10.2018

Środa

13:00 – 14:00

asp.sztab. Marcin Armatys

Dzielnicowy os. Różanego

13:00 -14:00

st. asp. Paweł Szober

Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

29.10.2018 Poniedziałek

W w/wymienionych terminach policjanci będą do państwa dyspozycji i pomogą w rozwiązaniu
wszystkich waszych problemów.
kpp
5

w spółdzielni

„Ładnie przed domem”

WKRÓTCE ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU
O
grodowi jurorzy wyruszyli w teren. Dzięki temu już
wkrótce kolejna edycja konkursu osiedlowych ogrodników „Ładnie przed domem” zostanie rozstrzygnięta.

Do najnowszej edycji konkursu do 31 sierpnia zgłoszono
piętnaście ogródków i skwerków przydomowych z terenu
spółdzielczych osiedli. Jurorzy ze Spółdzielczego Domu
Kultury wszystkie wskazane
miejsca odwiedzili na początku
września. Było na co popatrzeć,

6

było się czym zachwycić, co
najlepiej potwierdzają zamieszczone obok fotografie.
Posiedzenie jury, w trakcie
którego nastąpi rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na
początek października.
jk
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kryminałki

policja

MARIHUANA
– ZATRZYMANO
DWIE OSOBY
18 września policjanci
zatrzymali dwie osoby, które
posiadały przy sobie narkotyki. Zabezpieczono ponad 200
porcji marihuany, a dodatkowo
jednej przedstawiono zarzut
handlu środkami odurzającymi.
We wtorek (18 września)
policjanci przejęli ponad 200
porcji marihuany, dzięki czemu
nie trafią one do obrotu. W ich
posiadaniu było dwóch mężczyzn, z których jeden posiadał znaczne ilości i dodatkowo przedstawiono mu zarzut
handlu narkotykami, drugi z
mężczyzn posiadał nieznaczną
ilość suszu.
Funkcjonariusze policji z
powiatu
dzierżoniowskiego
zatrzymali dwóch mężczyzn,
którzy posiadali narkotyki.

Pierwszy wpadł 23-latek,
który posiadał przy sobie blisko 15 porcji marihuany. To
był początek kłopotów młodego człowieka. Dalsze czynności wykazały, że mężczyzna jest posiadaczem jeszcze
ponad 212 porcji marihuany,
które przechowywał u swojego
26-letniego kolegi. Policjanci dodatkowo zebrali materiał
dowodowy, który pozwolił na
przedstawienie zarzutu handlu
narkotykami.
W trakcie czynności wykonywanych w miejscu zamieszkania u 26-letniego mężczyzny
ujawniono także marihuanę
należącą do niego. Nie była to
duża ilość, jednak mężczyzna
będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków.
•
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Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara
do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość,
nawet do 10 lat pozbawienia
wolności. Natomiast handel
narkotykami zagrożony jest
karą do 8, a gdy w grę wchodzi
ich znaczna ilość nawet do 12
lat pozbawienia wolności.
kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów
L

A

M
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„Twoją
Spółdzielnię”
czytaj też na:
smdzierzoniow.pl

•
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W SPÓŁDZIELNI

festyn

UDANE POŻEGNANIE WAKCJI
NA RÓŻANYM
B
ardzo dużym zainteresowaniem cieszył się festyn
„Pożegnanie wakacji”, jaki 9 września zorganizowany został na placu zielonym pomiędzy „starym” i
„nowym” Osiedlem Różanym.
W festynowej zabawie
udział wzięło ponad 250 dzieci, na które tego dnia czekało
naprawdę sporo atrakcji.
- Ja zawsze przychodzę
na te festyny – pochwalił się
7-letni Alan. – Bo tu zawsze jest
bardzo fajnie.
W programie niedzielnego
festynu znalazły się między
innymi animacje dla dzieci, gry
i zabawy rekreacyjne przygotowane przez TKKF Ognisko
„Dzierżoniów” i dmuchane
zjeżdżalnie. Tradycyjnie nie
zabrakło wyścigu kapslowego,
konkursu rzutów do kosza, a
także zawsze cieszącego się
popularnością konkursu rysowania kredą na asfalcie. W
trakcie festynu można było

8

także wziąć udział w konkursie piosenki oraz skorzystać z
uzdolnień młodej plastyczki,
ozdabiającej twarze chętnych
dzieci fantazyjnymi rysunkami.
Sporą atrakcją był też spacerujących wśród uczestników
zabawy duży pluszowy słoń.
Organizatorzy przygotowali
dla dzieci biorących udział w
konkursach nagrody w postaci
słodyczy i napojów.
Festyn „Pożegnanie wakacji” zorganizowany został
przy wsparciu budżetu Miasta
Dzierżoniowa przez Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe, Spółdzielczy Dom
Kultury oraz TKKF Ognisko
„Dzierżoniów”.
kj, foto: doba.pl
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SPÓŁDZIELcy

sylwetki

SPÓŁDZIELNIA? PO PROSTU
DOBRZE SIĘ TUTAJ MIESZKA

J

est osobą bardzo aktywną. Mocno zaangażowany w
działalność samorządową, spółdzielczą, sportową i
charytatywną. Na spółdzielczych osiedlach mieszka od
lutego 1981 roku, kiedy był jeszcze małym chłopcem.

- To było wtedy Osiedle
Złote, a ja mieszkałem tam do
roku 2005, kiedy to przeprowadziłem się na os. Jasne – wspomina Jarosław Rudnicki.
Od roku 2005 jest też pan
Jarosław szczęśliwym mężem
Marzeny. Cztery lata później
został ojcem, a Maja jest naturalnie oczkiem w głowie dumnego taty.
DUŻA ŁĄKA
I PLANTACJA CHMIELU
- Swoje „osiedlowe” dzieciństwo na Złotym wspominam
bardzo dobrze – opowiada.
– Było tutaj wówczas bardzo
dużo młodych ludzi. Świetnie
się razem bawiliśmy, dużo ze
sobą rozmawialiśmy, byliśmy
zintegrowani. Przyjaźnie z tamtego czasu trwają do dzisiaj.

Co pan Jarosław najchętniej
wspomina z tamtego czasu?
- Za moim blokiem była
wtedy duża łąka, gdzie rozgrywaliśmy mecze piłki nożnej,
obok
plantacja
chmielu,
gdzie także jako dzieci często
się bawiliśmy – wspomina z
uśmiechem. – Kiedy dzisiaj
w domu oglądamy wspólnie
zdjęcia sprzed 30 lat, to moja
córka nie może uwierzyć, że
tak to się wszystko teraz zmieniło.
Większość
zawodowego
życia pana Jarka związana była
z jego firmą, którą po 13 latach
zdecydował się niedawno
wygasić. Ta praca wiązała się z
koniecznością licznych wyjazdów, a on chciałby móc więcej
czasu spędzać w Dzierżoniowie
z najbliższymi.

- Także Lechia Dzierżoniów stanowiła spory kawałek
mojego życia – mówi o czasach,
kiedy mocno angażował się w
działania miejscowego klubu
piłkarskiego. – To było kilkanaście lat czynnej działalności.
Chyba najdłużej w historii, bo
przez 12 lat byłem szefem komisji rewizyjnej w klubie.
Również dzisiaj stara się
chodzić na mecze Lechii, kiedy
tylko czas mu na to pozwala.
Jak sam przyznaje, marzy
mu się nowoczesny obiekt
sportowy, bo dzisiaj stadion
wygląda już dosyć archaicznie.
W WIELKIEJ ORKIESTRZE
I SAMORZĄDZIE
Przez dziesięć lat mocno
związany był z organizacją finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dzierżoniowie. Dwa lata był zastępcą, a
przez osiem lat szefem dzierżoniowskiego sztabu WOŚP.
- Na początku zbieraliśmy
około 33 tysięcy złotych, a kiedy
odchodziłem około 216 tysięcy
– wspomina z satysfakcją. –
Dzisiaj najbardziej cieszę się z
tego, że następcy nadal świetnie radzą sobie z organizacją
WOŚP, a ja będą mógł zostać
po prostu wolontariuszem.
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Przez 12 lat jest radnym.
W tym czasie zasiadał zarówno
w Radzie Powiatu, jak i Radzie
Miejskiej Dzierżoniowa.
- Działalność samorządową
mam chyba we krwi – mówi. –
Dotyczy to również samorządności spółdzielczej. Od kiedy
tylko zostałem pełnoprawnym
członkiem naszej Spółdzielni
Mieszkaniowej, brałem udział
we wszystkich zebraniach
członkowskich, a od 2014 roku
jestem kimś w rodzaju łącznika
między burmistrzem i Spółdzielnią.
Jak dzisiaj, po latach mieszkania w tej części Dzierżoniowa, widzi i ocenia Spółdzielnię Mieszkaniową?
- Spółdzielni sprzed 30-40
lat i tej dzisiejszej chyba nie
da się porównać – mówi z
przekonaniem. – W ostatnich
latach zrobiono tu naprawdę
dużo. Powstają nowe budynki
(w jednym z nich planuję
zamieszkać), osiedla są ładne
i kolorowe, jest dużo zieleni,
bardzo sobie chwalę kulturalną
i sportową ofertę Spółdzielczego Domu Kultury. Po prostu
dobrze się tutaj mieszka.
Jotka
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różne

PIŁKARSKA RETRO LIGA
I DZIERŻONIOWIANIE
J
uż przyszłym roku, w 100. rocznicę powstania polskiego Związku Piłki Nożnej, ruszą rozgrywki piłkarskiej Retro Ligi. Jednym z założycieli Retro Ligi jest działające przy Spółdzielczym Domu Kultury stowarzyszenie
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58. pułku piechoty!

Już wkrótce w Warszawie,
w Muzeum Sportu, z udziałem
miedzy innymi dzierżoniowskich
rekonstruktorów odbędzie się
oficjalna prezentacja Retro Ligi.
Czym jest Retro Liga?
Projekt jest formą odtworzenia tego, co było i przeminęło,
próbą wskrzeszenia przedwojennych rozgrywek piłkarskich
opartych na przedwojennych

zespołach, przepisach, strojach i
klimacie tamtej epoki. Inauguracja rozgrywek nastąpi w 2019
czyli roku rocznicowym…w
1919 powstał PZPN, instytucja
która stworzyła ligę polską. 100lecie powstania PZPN i Reprezentacji Polski w piłce nożnej
będzie najwłaściwszym momentem na rozpoczęcie tego wyjątkowego projektu.
Inicjatorem projektu było
Stowarzyszenie Historyczne im.
10 Pułku Piechoty z Łowicza.
Początkiem był rok 2014 i odnalezienie przedwojennych przepisów (instrukcji technicznych) w
Centralnej Bibliotece Wojskowej
dotyczących wyglądu koszulki,
butów do piłki nożnej. Wszystko
zrealizowano z największą dbałością o szczegóły. (buty udało
się uszyć w 2017 roku). Na bazie
przedwojennej prasy ustalono
wygląd i kolorystykę strojów
piłkarskich WKS 10 Pułku Piechoty. Po uszyciu wyposażenia
dokonano rekonstrukcji pierwszego meczu retro WKS10PP
Łowicz vs Pogoń Lwów.

10

Retro Liga to ogólnopolskie
stowarzyszenie sportowo-historyczne skupiające zespoły sportowe tworzone na bazie grup
rekonstrukcji historycznej promujące przedwojenny sport.
Retro Liga, retro piłki,
retro przepisy
Retro liga to także piłka
nożna w nieco innej formie
niż np. futsal czy beach soccer.
Nasze główne motto działalności
to nauka przez sport.
Jakie zespoły będą tworzyć
Retro Ligę? Tylko kluby, jakie
przestały istnieć w 1939 roku.
Nie chcemy, by w rozgrywkach
występowały kluby istniejące
przed wojną i obecnie, gdyż staramy się unikać współczesnych
antagonizmów klubowych. Kto
będzie tworzył kluby?
Tylko grupy rekonstrukcji historycznej, dlatego że za
walorami sportowymi będą szły
elementy historii sportu. Rekonstruktorzy dadzą gwarancję dbałości o szczegóły i detale, a także
wszelakie odcięcie się od antagonizmów współczesnej, kibicowskiej piłki nożnej.
Jaki będzie system rozgrywek? Zespoły będą grały systemem mecz – rewanż cały rok
2019. Mecze będą odbywały
się w miastach, których zespoły tworzyć będą Retro Ligę: w
Kutnie, Łowiczu, Warszawaie,
Kozienicach, Dzierżoniowie.
Jakie warunki musi spełniać
zespół by przystąpić do rozgrywek?
Zespół muszą w większości
tworzyć członkowie grup rekonstrukcji historycznej. Każdy
zawodnik musi posiadać odtworzone, przedwojenne obuwie piłkarskie. Zespół musi mieć zarezerwowany stadion do rozgrywek, obsługę sędziowską oraz
zabezpieczenie medyczne.

Zespoły tworzące Retro Ligę
to: „Lechia Lwów” (odtwarzać ją
będą członkowie GRH 58. Pułku
Piechoty z Dzierżoniowa), Wojskowy Klub Sportowy Grodno
(odtwarzać go będą członkowie
Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej z Kozienic),
Wojskowy Klub Sportowy 37
Pułku Piechoty z Kutna (tworzą
go członkowie Stowarzyszenia
Historycznego Pułk37 z Kutna),
„Czarni Lwów” (klub będą

odtwarzali członkowie Stowarzyszenia Historycznego 40 Pułku
Piechoty im. Dzieci Lwowskich
z Warszawy), Wojskowy Klub
Sportowy 10 Pułk Piechoty z
Łowicza (odtwarzany przez
członków Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza), Wojskowy Klub
Sportowy Śmigły Wilno (będą
go odtwarzać członkowie Grupy
Rekonstrukcji historycznej WIN).
pm

KOLEJNY SEZON
KOŁA „ORLIK”
Z

modelarstwo

apraszamy na zajęcia koła modelarskiego „Orlik”,
działającego w Spółdzielczym Domu Kultury.

Koło modelarskie „Orlik”
to od wielu lat jedno ze sztandarowych kół zainteresowań,
działających przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Zajmuje się przede wszystkim modelarstwem lotniczym,
ale także budową modeli okrętów i łodzi. Koło „Orlik” ma za
sobą wiele sukcesów w konkursach modelarskich na terenie
powiatu, Dolnego Śląska, ale
też Polski. Jest organizatorem
licznych imprez modelarskich

– w tym roku były to choćby
zawody modeli latających,
zorganizowane w kwietniu w
Dzierżoniowie. Naszych modelarzy spotkać można także w
Piławie Górnej.
Zajęcia koła modelarskiego
„Orlik”, od lat znakomicie prowadzonego przez Krzysztofa
Książka, odbywają się w spółdzielczej pracowni modelarskiej we wtorki i czwartki, w
godzinach 17.00 – 19.00.
jk
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w spółdzielni

historia

TRZEJ WYBITNI
SPÓŁDZIELCY
H

istoria spółdzielczości, to także historia ludzi, którzy
na przestrzeni lat ją tworzyli. Do najwybitniejszych
polskich spółdzielców bez wątpienia zaliczyć można
Stanisława Staszica, Stanisława Wojciechowskiego, czy
też Franciszka Stefczyka.
Chcielibyśmy
przybliżyć
garść cytatów z tych wielkich
polskich spółdzielców, żeby przypomnieć i uświadomić, jak długą
i bogatą tradycję myśli i idei ma
rodzimy ruch spółdzielczy.
Stanisław Staszic
(1755 – 1826)
Polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości,
pisarz i publicysta, filozof i tłumacz, geograf i geolog. ksiądz
katolicki.

„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi i
wartość mu wielką nada.”
„Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą
ich cenić i za granicą.”
Stanisław Wojciechowski
(1869 – 1953)
Wybitny polityk i działacz
spółdzielczy, drugi prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.
„Ktoś złośliwy powiedział, że
jeden Polak to geniusz, dwóch to
kłótnia, a trzech to anarchia. Nie
uważam tej gadki za trafną ocenę
naszego charakteru narodowego.
Może ona odnosić się do inteligencji, obciążonej wadami zepsutej szlachty i anormalnymi warunkami życia, powodującymi rozwój
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piłka nożna

KOLEJNY SUKCES
MAŁYCH PIŁKARZY SKMP

M

łodzi futboliści Spółdzielczego Klubu Małego Piłkarza znowu zaprezentowali się z jak najlepszej
strony. Tym razem w trakcie turnieju, jaki 16 września
rozegrany został w Dobrocinie.

Nasi mali następcy Roberta Lewandowskiego wygrali
wszystkie mecze! W turnieju
oprócz drużyny SKMP udział
wzięli też rówieśnicy z Łagiewnik, Pieszyc i Niemczy.
- W naszym działaniu nie
wynik traktujemy jako najważniejszy – mówi trener Albert Płu-

rzy dostali się nawet do klubów
mocniejszych, takich jak Śląsk
Wrocław, czy Miedź Legnica.
O zainteresowaniu SKMP
najlepiej świadczy frekwencja
na zajęciach treningowych.
- Chętnych jest dużo –
mówi trener Połubiński – ale
można jeszcze od nas dołączyć.

biński. – Chcemy, żeby nasi mali
sportowcy rozwijali się fizycznie,
żeby bawili się sportem, ale też
oswajali się ze wspólną praca
na boisku, żeby próbowali się
doskonalić. Chociaż nie stawiamy tak bardzo na wyczyn, to od
dłuższego czasu także z wyników czysto sportowych możemy być wyłącznie zadowoleni.
Warto przypomnieć, że najlepsi
nasi wychowankowie trafiają do
Lechii Dzierżoniów, ale niektó-

Rozpoczyna się kolejny sezon
zajęć, więc zapraszamy kolejne
roczniki.
Zajęcia
Spółdzielczego
Klubu Małego Piłkarza odbywają się jeszcze na „Orliku” przy
ul. Sikorskiego (roczniki 20122014 we wtorki i czwartki od
godz. 17.00 do 18.00), natomiast
w miesiącach chłodnych w sali
Szkoły Podstawowej nr 5.
jak

neurastenii. W mojej działalności
nie miałem wypadku, żeby hasło
rozłamu wychodziło od dołu;
zawsze gorszący przykład dawała
elita, chorująca na egotyzm i doktrynerstwo, w niepodległej Polsce
i na karierowiczostwo.”
Franciszek Stefczyk
(1861 – 1924)
Nauczyciel,
ekonomista,
wybitny działacz spółdzielczy oraz
działacz ruchu ludowego. Inicjator zakładania spółdzielczych kas
oszczędnościowo-pożyczkowych.
„A jeśli miłością bliźniego
okiełzna się i umiarkuje własne
samolubstwo, jeżeli w pracy
gospodarczej i zarobkowej dbać
nauczy nie tylko o swój interes,
lecz o interes i potrzeby swego
sąsiada, to taka praca (…) nie
będzie dźwigać jednych a poniżać drugich, lecz podnosić ogół.”
opr. jk
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nasze sprawy

szachy

MISTRZOWSKA RADA: „NAUCZCIE
DZIECI GRAĆ W SZACHY”
11
września w Spółdzielczym Domu Kultury rozpoczął się kolejny sezon zajęć szachowych dla dzieci.

Zajęcia prowadzone są w
trzech grupach – we wtorki od
godz. 16.40 do 17.40 spotykają
się młodzi szachiści z grupy
podstawowej, w środy od godz.
16.00 do 17.00 z grupy początkujących, a we czwartki od
godz. 16.20 do 17.20 – zaawansowani.
Młodzi gracze zdobywają podstawową wiedzę na
temat zasad gry w szachy, a
także doskonalą już zdobyte
umiejętności. Dlaczego warto

umieć grać w szachy? Ponieważ ta królewska gra wspiera
rozwój logicznego myślenia, jest świetnym treningiem
pamięci, rozwija wyobraźnię
oraz abstrakcyjne myślenie,
doskonali umiejętność koncentracji, pomaga w nauce
przedmiotów ścisłych. Dodatkowo uczy: samodzielności
myślenia, odpowiedzialności
za podjęte decyzje, panowania
nad sobą oraz cierpliwości, a
także radzenia sobie ze stresem

i niepowodzeniami. „Nauczcie
dzieci grać w szachy, a o ich
przyszłość możecie być spokojni” – zapewniał przed laty
Paul Morphy, nieoficjalny szachowy mistrz świata w latach

1858 – 1884. To zdanie aktualne jest również dzisiaj.
Chętnych do rozpoczęcia
przygody z szachami zapraszamy na zajęcia do SDK.
kj

rocznica

1 WRZEŚNIA, 4.45 - PRZED
GROBEM PPŁK. TEWZADZE
W
79. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września o godzinie 4.45, w obecności Wicewojewody
Dolnośląskiego Kamila Krzysztofa Zielińskiego, przy
grobie podpułkownika Waleriana Tewzadze na cmentarzu
parafialnym w Dzierżoniowie, odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone bohaterom Września 1939 roku.
Kwiaty na grobie ppłk.
Waleriana Tewzadze (w 1939
roku dowódcy północnego
odcinka obrony Warszawy, a
po wojnie – w latach 1960-63
- drugiego w historii prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dzierżoniowie) oprócz Wicewojewody złożył także przedstawiciel Instytutu Pamięci
Narodowej z Wrocławia Maciej
Misiak,
delegacje
Grupy

12

Rekonstrukcji Historycznej 58.
pułku piechoty oraz stowarzyszenia „Pasjonat”.
Tego ranka zgromadzeni
odwiedzili również groby
dwóch innych żołnierzy Września 39, pochowanych na
cmentarzu w Dzierżoniowie
- porucznika Józefa Buczyłki
(uczestnika bitwy pod Mławą)
oraz sierżanta Stanisława Jana
Wójciaka (żołnierza Korpusu

Ochrony Pogranicza). Posterunki honorowe przy nagrobkach wystawili członkowie
głównego organizatora uroczystości - GRH 58. pułku piechoty (4. psw) oraz strzegomskiej jednostki Związku Strzeleckiego.
Na zakończenie uroczystości Kamil Krzysztof Zieliński
podziękował zgromadzonym
za obecność, a organizatorom

za przygotowanie spotkania, a
także za pamięć o bohaterach
oraz opiekę nad grobem podpułkownika Tewzadze.
O godzinie 10.30 członkowie GRH 58. pp wzięli również
udział w miejskich obchodach
rocznicy wybuchu II wojny
światowej przed Pomnikiem
Pamięci Losów Ojczyzny.
Jotka
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ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie
os. Jasne 20 ogłasza

przetarg ograniczony

na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu
mieszkalnego, który odbędzie się w dniu 18.10.2018 r.
o godzinie 9.00, w Spółdzielni na os. Jasnym 20.
W przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu, w dniu 18.10.2018
r. o godzinie 9.30 w Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym 20
odbędzie się nieograniczony przetarg zgodnie z Regulaminem
przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.
Przedmiotowy lokal znajduje się w Dzierżoniowie: osiedle
Jasne 15h/7 – 3 pok.+k. o powierzchni użytkowej 47,90 m2 w tym
powierzchni mieszkalnej 32,53 m2.
Cena wywoławcza 99 200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście zł).
Wadium w wysokości 4960 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł).

OGŁOSZENIE

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

ustny przetarg nieograniczony
w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania
uzbrojonych niezabudowanych działek gruntowych, położonych w Dzierżoniowie Os. Tęczowe, Obręb Dolny, dla której
Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą
nr SW1D/00013149/2.
Właścicielem wewnętrznej drogi dojazdowej jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Dla terenu sprzedawanych działek istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, stosownie do
którego teren sprzedawanych działek przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wykaz działek:
L.p.
2
3

Nr licytowanej Powierzchnia ewid.
Cena wywoławcza
Wymagane
działki
działki (m2)
licytowanej działki (netto)
wadium
132/244
598
79 534,00 zł
15 907,00 zł
132/245
508
67 564,00 zł
13 513,00 zł

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto bankowe BS o/Dzierżoniów 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001 w
terminie do 16.10.2018 r. włącznie. Zwrot wadium oferentów,
którzy nie wygrali przetargu nastąpi na wskazane przez oferenta
konto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz
podmioty nie posiadające osobowości prawnej .
Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2018 r. o godz. 10.00 w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro sala Spółdzielczego
Domu Kultury.
Mieszkanie można oglądać dnia 12.10.2018 r. Osoby chętne
Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetardo oglądania powinny zgłosić się w pok. nr 4 Spółdzielni Miesz- gowym oraz kompletem materiałów, dotyczących stanu działek
kaniowej w Dzierżoniowie na os. Jasnym 20 do dnia 12.10.2018 r. gruntu, będących przedmiotem postępowania przetargowego, w
do godziny 11.00 (telefonicznie lub osobiście ).
pokoju nr 4 lub 5 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na Os.
Jasnym 20 w Dzierżoniowie, w terminie od 08.10.2018 r. PracowWkład budowlany, stanowiący cenę wywoławczą, został usta- nikiem uprawnionym do kontaktu z osobami zainteresowanymi
lony na podstawie operatu szacunkowego wyceny lokalu wykona- oraz do udzielania informacji jest Pan Wiesław Kasprzyk tel. nr
nego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
74 831 44 73 wew. 12.
Wadium na działki w wysokości ustalonej powyżej, należy
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w pokoju nr 9 wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie 81
lub w pokoju nr 4 jak również na stronie internetowej Spółdzielni 9527 0007 0041 4979 2000 0001 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15.10.2018 r.
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie – www.smdzierzoniow.pl.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pieniężnych na rachunek Spółdzielni.
W czasie licytacji uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne wyższe
pod nr telefonu 74-831-44-73 do 75 lub w siedzibie Spółdzielni
kwoty – postęp (przebicie) kwoty licytacji nie może być niższe
Mieszkaniowej na osiedlu Jasnym 20 pokój nr 4.
niż 500 zł.
Wygrywający przetarg traci wadium , jeżeli w terminie do
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania
90 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu nie dopełni wszystkich
przyczyny.
formalności związanych z zawarciem aktu notarialnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu. Zawierany
akt notarialny sprzedaży działki jest umową warunkową z prawem
pierwokupu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zwrot wadium, których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi na wskazane przez oferenta konto.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie ma prawo
• Sprzedam dom w Dzierżoniowie na os. Zielonym I. W rozliczeniu odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
może być mieszkanie o pow. ok. 50 m2 na parterze, I lub II piętrze
w Dzierżoniowie lub Bielawie. Tel. 603 438 615.
Zarząd Spółdzielni

Ogłoszenia drobne
wrzesień 2018 | nr 9 (165)
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Informacja: Dzierżoniów, Osiedle Jasne 20,

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

ZAPRASZA:
Tenis stołowy
wtorki

Język angielski dla dorosłych

15.40 - 16.40 - dzieci
17.40 – 19.00 – Grand Prix

poniedziałek

Koło fotograficzne

poniedziałki
środy

Break dance
poniedziałki
piątki

Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza

17.00 – 20.00
17.00 – 20.00

wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00

17.00 – 18.30
17.00 – 18.30

piątki

Zespół „Troszeczkę słońca”

wtorki, czwartki

środy

16.00 – 20.00

Brydż

17.00 – 19.00

od października

Zajęcia plastyczne

17.00 -18.00
17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka

Studio wokalne „ACME”
poniedziałki, środy, piątki
zajęcia indywidualne

14.30 – 17.00

Klub Seniora „Złota Jesień”

Koło modelarskie „Orlik”

poniedziałek
piątek

18.00 – 20.00

terminy w trakcie ustalania

od 14.00

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
czwartki

Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”

16.00 – 20.00
17.00 – 20.00

wtorki

Szachy dla dzieci
wtorki
środy (początkujący)
czwartki (zaawansowani)

Osiedlowa Liga Futsalu
GRH 58 pp (4 psw)

Ostatni piątek miesiąca

Światowy Związek Żołnierzy AK

16.40 – 17.40
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00

od listopada

10.00 – 11.00

pierwszy poniedziałek miesiąca 13.00 – 15.00

SDK

Filia w Piławie Górnej

poniedziałki 14.00 – 17. 00,
wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

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!
14
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Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne,
przystępne
ceny), szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!

SPORT

szachy

tenis stołowy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
PIERWSZY LIDER
„ŚRODOWEGO BLITZA” W GRAND PRIX
O
S
ławomir Woszczyński okazał się najlepszy w dwóch
kolejnych turniejach szachowego „Środowego
blitza” sezonu 2018/2019, rozegranych we wrześniu.

Dwukrotnie na podium
turnieju szachów błyskawicznych wyprzedzał Damiana
Masalskiego, który w łącznej
klasyfikacji jest drugi. Trzecie
miejsce w tabeli zajmuje ubiegłoroczny zwycięzca całego
cyklu Romuald Dudek.

wrzesień 2018 | nr 9 (165)

Turnieje rozgrywane są
we środy od godziny 17.00,
w małej sali Spółdzielczego
Domu Kultury, na os. Jasnym
20. Chętnych zapraszamy do
gry.
kaj

śmiu zawodników wystartowało w XV Grand Prix
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w tenisie stołowym.

Po dwóch rozegranych
turniejach na czele tabeli
znajduje się Paweł Pośpiech,
który wyprzedza Arkadiusza
Ziemianina i Marcina Orlińskiego.
Do udziału w turniejach
Spółdzielczy Dom Kultury
zaprasza zarówno dzieci (w

każdy wtorek w godz. 15.40 –
16.40), jak i dorosłych (każdy
wtorek po godz. 17.40).
kj
Foto: pixabay
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wędkarstwo

WRZEŚNIOWE SUKCESY
WĘDKARZY KOŁA „DIORA”

N

asi wędkarze z Koła PZW „Diora” nie zwalniają tempa. We wrześniu dwa razy stawali na podium drużynowych zawodów wędkarskich.

Najpierw, 15 września,
uczestniczyli w drużynowych
zawodach spławikowych XV
Turnieju o Puchar Koła Srebrna
Góra i ze znakomitym wynikiem zajęli pierwsze miejsce.
Nasza drużyna wystąpiła w
składzie: Anna Błaszczyk, Wiesław Sielski i Józef Gurzęda.
Zwycięstwo było tam bardziej
cenne, że - jak stwierdził J.
Gurzęda - „jeszcze nigdy żadna
drużyna nie wygrała w Srebrnej
Górze z takim wynikiem… 12
tysięcy punktów!”.
Dzień później przyszedł
kolejny sukces dzierżoniowskich wędkarzy. Tym razem w
trakcie zawodów XXV Pucharu
Przechodniego Ziemi Świdnickiej w Świdnicy. Tutaj nasi
wędkarze, w składzie Anna
Błaszczyk, Irena Błaszczak
•

R

E

K

L

A

M

A

4,99/szt

•

i Józef Gurzęda wywalczyli
bardzo dobre trzecie miejsce.
Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.
kaj

