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nasze sprawy

Wybory samorządowe w Dzierżoniowie już za 
nami. Wiemy, że burmistrzem ponownie wybrany 

został  Dariusz Kucharski, znamy też nazwiska rad-
nych VIII kadencji.

 BURMISTRZ 
W wyborach na burmistrza 

oddano w 9 omawianych obwo-
dach 5642 ważne głosy (czyli 
o ponad 150 więcej, niż w 
wyborach do Rady Miejskiej). 
Zdecydowanym zwycięzcą 
wyborczej rywalizacji został 
urzędujący burmistrz - Dariusz 
Kucharski, na którego głos 
oddały tutaj aż 4023 osoby (w 
całym mieście 8851). Kandy-

daturę Jarosława Kresy z Prawa 
i Sprawiedliwości poparło 1245 
wyborców (w całym mieście 
2843), a na Pawła Kowalskiego 
z Obywatelskiego Bloku Samo-
rządowego zagłosowały 374 
osoby (w całym mieście 1167).

Taki wynik świadczy o 
wysokiej ocenie dotychcza-
sowej pracy burmistrza, daje 

mu też bardzo mocny mandat 
społeczny, ale stanowi również 
bardzo duże wobec wyborców 
zobowiązanie.

 CIEKAWOSTKI 
W ośmiu z dziewięciu 

„osiedlowych” obwodów zwy-
ciężał Nowoczesny Dzierżo-
niów, ale w jednym – nr 4 na os. 
Błękitnym – najwięcej głosów 
zdobyli kandydaci Obywatel-
skiego Bloku Samorządowego.

W pierwszych powybor-
czych doniesieniach informo-
wano, że mandat radnej trafi 
też do Małgorzaty Mamełki 
z Prawa i Sprawiedliwości. 
Po dokładnym przeliczeniu 
głosów okazało się jednak, że 
liście PiS w okręgu nr 2 (łącz-
nie 1035 głosów) zabrakło do 
drugiego mandatu głosów 56.

Najwięcej, bo aż 655 
głosów, w wyborach na burmi-
strza, uzyskał Dariusz Kuchar-
ski w obwodzie nr 2, obejmują-
cym Os. Tęczowe. 

Warto przypomnieć, że 
drugiej tury w wyborach na 
burmistrza nie było w Dzierżo-
niowie od roku 2002, kiedy to 
do wzięcia udziału w decydują-
cym głosowaniu wystarczyło w 
skali całego miasta otrzymanie 
3012 głosów.

kaj

Jak głosowali mieszkańcy 
spółdzielczych osiedli? Komu 
zaufali w trakcie głosowania? 
Na to pytanie dosyć dokład-
nie odpowiada zestawienie 
danych z okręgów miejskich nr 
1 i 2, a bardziej precyzyjnie - z 
dziewięciu obwodów „osiedlo-
wych”.  Zestawienie to nie jest 
całkowicie dokładne, ponieważ 
w części z podsumowanych 
obwodów głosowały też osoby 
z terenów do Spółdzielni przy-
ległych. Z zestawienia nato-
miast całkowicie wykluczyli-
śmy obwody nr 1 i 11, całko-
wicie „nieosiedlowe”, chociaż 
przynależne odpowiednio do 
okręgów nr 1 i 2.

 RADNI 
Nasze osiedla w kadencji 

2018 – 2023 reprezentowane 
będą przez dziesięciu radnych, 
wywodzących się z trzech 
komitetów wyborczych – 6 rad-
nych z Nowoczesnego Dzier-
żoniowa i po dwóch z Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Obywa-
telskiego Bloku Samorządo-
wego (warto przypomnieć, że 
przed czterema laty to właśnie 
OBS cieszył się największym 
poparciem dzierżoniowian). 
Swoich kandydatów do Rady 
Miejskich nie wprowadziły 
komitety wyborcze Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej (jesz-
cze w roku 2002 zdecydowa-
nych dominatorów lokalnej 
sceny samorządowej) i Ruchu 
Narodowego.

W tym roku mieszkańcy 
osiedli (oraz kilku przyległych 
ulic) w wyborach do Rady 
Miejskiej oddali 5486 głosów. 
Najwięcej głosów, bo aż 2794 
otrzymali kandydaci Nowocze-
snego Dzierżoniowa (stanowi 
to 50,1 procenta „osiedlowych” 
głosów). Na Prawo i Sprawie-
dliwość zagłosowało 1493 

wyborców (27,2%), na Oby-
watelski Blok Samorządowy 
głos oddało 908 wyborców 
(16,5%), natomiast na Sojusz 
Lewicy Demokratycznej – 228 
(4,1%), a na Ruch Narodowy – 
63 (1,1%).

Na radnych Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa z okręgów nr 1 i 
2 wybrano 10 osób. Przedsta-
wiamy ich w kolejności opar-
tej na łącznej liczbie głosów, 
jakie otrzymali w 9 „osie-
dlowych” obwodach wybor-
czych: 1. Jarosław Rudnicki 
(Nowoczesny Dzierżoniów) 
– 884 głosy, 2. Jarosław Kresa 
(Prawo i Sprawiedliwość) – 
499 głosów, 3. Dorota Piesz-
czuch (ND) - 421 głosów, 4. 
Bolesław Wilkos (Obywatel-
ski Blok Samorządowy) – 320 
głosów, 5. Radosław Drabczyk 
(ND) – 278 głosów, 6. Roman 
Kowalczyk (PiS) – 256 głosów, 
7. Maciej Woźniak (ND) – 250 
głosów, 8. Mirosław Piorun 
(OBS) – 193 głosy, 9. Irene-
usz Żygadło (ND) – 163 głosy 
i 10. Sebastian Maniak (ND) 
– 127 głosów. To do tej przede 
wszystkim dziesiątki w trakcie 
rozpoczynającej się wkrótce 
5-letniej kadencji powinni 
zwracać się spółdzielcy w waż-
nych dla siebie sprawach. 

WYBORY 2018 – JAK GŁOSOWANO 
NA OSIEDLACH?
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Przed nami bardzo atrakcyjny i pełen wydarzeń miesiąc 
w SDK. Od 7 listopada do 7 grudnia Spółdzielczy Dom 

Kultury wspólnie ze Spółdzielczym Towarzystwem Kultu-
ralno-Sportowym zorganizuje pięć imprez adresowanych 
do najmłodszych oraz najstarszych mieszkańców osiedli.

ZAPOWIEDZI - ATRAKCYJNY 
MIESIĄC W SDK

Działo się będzie naprawdę 
sporo.

 TURNIEJ NA 100-LECIE  
 I KONKURS TAŃCA 

Na 7 listopada w jednej 
z sal SDK na Os. Jasnym 20 
zaplanowano organizację Tur-
nieju Szachów Szybkich z 
okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości. W turnieju 
wziąć będą mogli udział wszy-
scy miłośnicy królewskiej gry, 
bez względu na posiadaną 
kategorię szachową oraz wiek. 
Na najlepszych czekać będą 
puchary i nagrody rzeczowe. 
Współorganizatorem turnieju 

będzie Towarzystwo Szachowe 
„Dwie Wieże”. Początek tur-
nieju zaplanowano na godzinę 
16.45.

Kolejną imprezę zapla-
nowano na 15 listopada, przy 
okazji 61. rocznicy powstania 
SM. W tym dniu w dużej sali 
SDK, odbędzie się Konkurs 
Tańca dla Dzieci. Dla wszyst-
kich uczestników konkursu 
zaplanowano upominki, a dla 
najlepszych atrakcyjne nagro-
dy. Dla młodych tancerzy 
planowany jest także słodki 
poczęstunek. Konkurs współfi-
nansowany będzie ze środków 
budżetu Miasta Dzierżoniowa.

 WYSTAWA, DZIEŃ  
 SENIORA, MIKOŁAJKI 

Na 16 listopada w SDK 
zaplanowano otwarcie wysta-
wy fotograficznej poświęconej 
100-leciu odzyskania Niepod-
ległości. Warto w tym dniu 
będzie odwiedzić Spółdzielnię 
Mieszkaniową i przy specjal-
nie przygotowanym okoliczno-
ściowym poczęstunku razem 
podziwiać przygotowane foto-
gramy oraz wspólnie święto-
wać tak ważny dla naszego 
Kraju jubileusz. Również ta 
impreza jest współfinansowa-
ne ze środków miejskich.

W środę, 21 listopada, Spół-
dzielcze Towarzystwo Kultural-
no-Sportowe wspólnie z SDK 
oraz Klubem Seniora „Złota 
Jesień”, przygotowuje coś spe-
cjalnie dla naszych seniorów. 
Tego dnia naprawdę warto 
będzie przyjść do SDK. W 
tym roku Ogólnopolski Dzień 
Seniora w naszej Spółdzielni 
zapowiada się naprawdę atrak-
cyjnie. Miasto wspiera finanso-
wo również to przedsięwzięcie.

Kolejna planowana impre-
za ma już w naszej Spół-
dzielni wieloletnią tradycję i 
każdego roku cieszy bardzo 
dużym zainteresowaniem. 
Tym razem „Mikołaj w Spół-
dzielni” zaplanowany został na 
piątek, 7 grudnia. Spotkanie, 
które w tym roku będzie czę-
ściowo płatne (zakup paczek), 
podobnie jak w poprzednich 
latach podzielone zostanie na 
dwie części – dla dzieci młod-
szych oraz dzieci starszych. 
Głównym organizatorem tej 
imprezy będzie stowarzysze-
nie Spółdzielcze Towarzystwo 
Kulturalno-Sportowe.

Więcej informacji na temat 
wszystkich zapowiadanych 
przedsięwzięć uzyskać będzie 
można w Spółdzielczym Domu 
Kultury na os. Jasnym 20, w 
pokoju nr 12 lub telefonicznie, 
pod numerem telefonu 74 831 
44 73 wew. 18.

Zapraszamy do udziału.

sdk

•  R E K L A M A  ••  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.

nasze sprawy
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W SPÓŁDZIELNI

Kontynuowane są w 
budynku na Os. Jasnym 15 
prace dotyczące usuwania ze 
ścian budynku korozji bio-
logicznej z jednoczesnym 
malowaniem elewacji farbą 
z nowoczesnymi środkami 
zabezpieczającymi tynki, 
wymieniane są okna w nadbu-
dówkach w pomieszczeniach 
suszarni wraz z ociepleniem 
nadbudówek.

Na Os. Błękitnym została 
wymieniona nawierzchnia 
chodnikowa – ułożona została 
kostka betonowa przy budyn-
kach 11, 12, 16, 17, 18, 6, 7 i 8.

W chwili obecnej w/w 
prace trwają przy budynkach 
Os. Tęczowe 9.

W Piławie Górnej zostały 
kompleksowo wymienione 
zawory i głowice termosta-
tyczne oraz w Dzierżonio-

wie na Ul. Andersa. W chwili 
obecnej w/w prace są kontynu-
owane na Os. Różanym.

Rozpoczęte zostały prace 
związane z aranżacją terenu 
między budynkami Os. Jasne 
2 – 4. Prace będą polegać na 
kompleksowym zagospdaro-
waniu terenu poprzez usunię-
cie istniejącej zieleni tj. krze-
wów, żywopłotów, usunięcia 
piaskownicy oraz metalowej 
przeplotni, zebraniu warstwy 
ziemi, wyrównaniu terenu 
i nawiezieniu nowej ziemi, 
częściowe obsadzenie terenu 
trawą, częściowo uzupełnie-
nie kamieniami ozdobnymi. 
Zostanie również wykonane 
nasadzenie krzewów ozdob-
nych i drzew niskopiennych 
oraz zostaną wkopane ławki.

gzm

Zakończone zostały prace związane z remontem 
docieplenia ściany szczytowej budynku Os. Jasne 1 

od strony klatki A. Natomiast w dalszym ciągu trwają 
prace dotyczące ocieplenia ścian piwnic w wyżej wymie-
nionym budynku.

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W PAŹDZIERNIKU
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rekordowe zainteresowanie

Za sprawą Marty Machowskiej zajęcia fitness przebo-
jem weszły do Spółdzielni Mieszkaniowej. Już pierw-

sze, promocyjne zajęcia, jakie odbyły się 16 października, 
przyciągnęły na salę Spółdzielczego Domu Kultury bardzo 
liczną grupę pań.

Mieszkania w planowanym nowym budynku spół-
dzielczym przy ulicy Lawendowej rozeszły się bły-

skawicznie, jak przysłowiowe „świeże bułeczki”.

FITNESS W SPÓŁDZIELNI 
HITEM JESIENI

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
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Materiałów, które nie zostały zamó-
wione nie zwracamy. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian w nadesłanych tekstach.

W SPÓŁDZIELNI

Na kolejnych, mimo 
kiepskiej pogody, frekwen-
cja utrzymała się. To świet-
ne potwierdzenie faktu, że 
nowe zajęcia przy SDK z 
pewnością uznać można za 
prawdziwy hit tej jesieni. 
Panie z zajęć wychodziły 
zmęczone, ale bardzo zado-
wolone.

- Pierwsze zajęcia fitness 
w Spółdzielni w Dzierżonio-
wie świetnie zdały egzamin 
– potwierdza instruktorka, 
Marta Machowska. - Ser-
decznie zapraszam tych, 
którzy jeszcze się zasta-
nawiają oraz tych, którzy 
zobaczyli jak to u mnie 

wygląda. Zapraszam we 
wtorki na godzinę 19.00, a 
wkrótce najprawdopodob-
niej także we czwartki.

Prowadząca zajęcia fit-
ness Marta Machowska 
jest absolwentką Akademii 
Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu, instruktor-
ką fitness (tytuł zdobyty 
w Akademii Mistrzostwa 
Sportowego), jest też utytu-
łowaną uczestniczką zawo-
dów tanecznych oraz wie-
loletnią instruktorką tańca 
dla dzieci.

Kaj
Foto: Lampy Błysk

Po tym jak w poprzednim 
numerze „Twojej Spółdzielni” 
pisaliśmy po raz pierwszy o 
rozpoczęciu fazy realizacyj-
nej związanej z możliwością 
dokonania wyboru do zakupu 
mieszkania w nowym spół-
dzielczym budynku przy ulicy 
Lawendowej, w kilka tygodni 
wszystkie 36 mieszkań znala-
zło swoich właścicieli.

Tak dużego zainteresowa-
nia i tak dużego sukcesu w 
naborze chętnych osób do 
mieszkań jeszcze do tej pory 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie nie miała w 
nowych budynkach realizowa-
nych od 2009 roku.

To jest swoisty rekord, 
bo dopiero będziemy skła-
dać wnioski o pozwolenie na 

budowę. A roboty budowlane 
rozpoczną się w zależności od 
intensywności zimowej aury, 
prawdopodobnie w marcu lub 
kwietniu 2019 roku.

Tak wiele zainteresowa-
nych osób, których bardzo 
dużo zostało zapisanych na 
listę rezerwową po nowe spół-
dzielcze mieszkania, czeka z 
niecierpliwością i nadzieją na 
przyspieszenie budowy następ-
nego już ósmego budynku i 
drugiego, który ma powstać 
przy ulicy Lawendowej.

Więcej konkretów w tej 
sprawie poznamy już nieba-
wem, o czym napiszemy w 
następnym numerze „Twojej 
Spółdzielni”.

Budowlaniec

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 listopadzie:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

8.11.2018 Czwartek 13:00 – 14:00 mł. asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego         
i Kolorowego

19.11.2018 Poniedziałek 13:00 – 14:00 asp.sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

28.11.2018 Środa 13:00 -14:00 st. asp. Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

DYŻURY DZIELNICOWYCH

NOWY LAWENDOWY 
BUDYNEK SPÓŁDZIELCZY
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Wkrótce mija 61. rocznica powstania naszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Pierwsze, założycielskie Walne Zgro-

madzenie SM zwołano na 15 listopada 1957 roku.

Wzięło w nim udział 26 
członków założycieli. W tam-
tych premierowych obradach 
uczestniczyli: Tadeusz Micha-
lak, Zenon Niemyjski, Jan 
Zabłotny, Janusz Tracz, Stani-
sław Zrałko, Jan Minczakow-
ski, Aleksander Reinecki, Bole-
sław Ostrowski, Józef Woźniak, 
Eugeniusz Bury, Zygmunt Błuś, 
Bolesław Popławski, Maria 
Ingrand, Stefan Mucha, Janina 
Baczkowska, Marian Bedna-
rek, Józef Horożaniecki, Bole-
sław Źrebiec, Jerzy Gajewski, 
Władysław Miniewski, Janina 
Sputo, Adam Woroszczak, 
Franciszek Rypel, Adam Pitaś, 
Roman Radko i Kazimierz 
Tersa.

„Zgromadzenie otworzył w 
imieniu Komitetu Organizacyj-
nego ob. Tersa – czytamy w odpi-
sie protokołu z zebrania – który 
odczytał wskazówki Związku 
Spółdzielni Mieszkaniowych dla 
zespołów organizacyjnych spół-
dzielni mieszkaniowych.”

Założyciele podjęli uchwałę 
o powołaniu spółdzielni miesz-
kaniowej typu lokatorskiego, 
której nadano nazwę Dzierżo-
niowska Lokatorska Spółdziel-
nia Budowlano-Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie. Niespełna 
miesiąc później, po rejestra-
cji w Sądzie Powiatowym w 
Świdnicy (12 grudnia 1957 
roku), nazwa uległa pewnej 
korekcie i zapisana została jako 
Dzierżoniowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Dzierżonio-
wie. W sądowym postano-
wieniu jako cele działalności 
Spółdzielni zapisano: „zaspa-
kajanie potrzeb mieszkalnych 
swoich członków, organizowa-
nie współżycia mieszkańców 
domów spółdzielczych w zakre-
sie zaspakajania ich potrzeb 
bytowych i kulturalnych”. 

Wtedy też wyłoniono pierw-
szą radę nadzorczą…

 RADY NADZORCZE  
 OD 1957 ROKU 

Od roku 1957 pracami Rady 
Nadzorczej kierowało dziewięt-
nastu przewodniczących. Poni-
żej prezentujemy wszystkich 
przewodniczących oraz nazwi-
ska członków większości Rad 
Nadzorczych.

1957: Eugeniurz Bury – prze-
wodniczący, Janusz Tracz, Alek-
sander Bernecki, Jan Nabłotny, 
Marian Bednarek, Jan Mincza-
kowski, Bolesław Źrebiec

1959: Antoni Kacer – prze-
wodniczący, Włodzimierz Resler, 
Franciszek Pawlik, Edward Ozga, 
Krystyna Rudnicka

1963: Eugeniusz Minczakow-
ski – przewodniczący, Tadeusz 
Błażejczyk, Antoni Wieczorek, 
Krystyna Rudnicka, Augustyn 
Migatulski, Albin Burewiak, 
Bolesław Ostrowski, Jan Broń-
ski, Teofil Węgiel, Józef Róg, 
Elżbieta Majewska, Marian Słabo

1966: Józef Iwaszkiewicz – 
przewodniczący, Edward Bycz-
kowski, Krystyna Rudnicka, Mie-
czysław Lepiasz, Albin Mura-
wiak, Wacław Trajdos, Anna 
Zatorska, Mieczysław Jaśkie-
wicz, Antoni Wieczorek, Marian 
Słaboń, Mieczysław Suchecki 

1967: Antoni Wieczorek – 
przewodniczący, Edward Bycz-
kowski, Krystyna Rudnicka, 
Mieczysław Lepiasz, Henryk 
Białek, Józef Iwaszkiewicz, 
Marian Słaboń, Stanisław Siel-
ski, Jan Pietuszek, Anna Zator-
ska, Mieczysław Jaśkiewicz

1968: Henryk Białek – prze-
wodniczący, Edward Byczkow-
ski, Mieczysław Jaśkiewicz, 
Marian Słaboń, Mieczysłąw 
Lepiasz, Stanisław Sielski, Cze-
sław Barwinek, Jan Minczakow-
ski, Jan Pietuszek, Stanisław 
Śnieżek, Anna Zatorska, Mie-
czysław Kopiacz. W roku 1969 
w Rdazie znaleźli się też Jan 
Szuba i Ludwik Liburski

1974: Stefan Kiełbasa – 
przewodniczący

1976: Stanisław Sielski 
– przewodniczący. Brak jest 
materiałów dokumentujących 
składy RN przez kilka kolej-
nych lat*, wiadomo, że człon-
kami RN byli w tym czasie 
m.in.: Tadeusz Dudek, Edward 
Byczkowski, Tadeusz Pioruński, 
Józef Wojtkiewicz, Jan Szuba, 
Mieczysław Słaboń, Eugeniusz 
Fuchs

1983: Franciszek Nikel – 
przewodniczący, Stanisław Siel-
ski, Jan Pietuszek, Zbigniew 
Olkuski, Henryk Płuciennik, 
Szymon Drozdek, Jan Szuba, 
Tadeusz Dębski, Jerzy Burkot, 
Zbigniew Poradnik, Tadeusz 
Mikoda

1985: Jan Pietuszek – prze-
wodniczący, Stanisław Sielski, 
Zbigniew Olkuski, Szymon 
Drozdek, Jan Szuba, Tadeusz 
Dębski, Zbigniew Poradnik, 
Tadeusz  Mikoda, Zbigniew 
Chmielewski, Marian Kowal, 
Jan Koterbicki

1986: Jan Pietuszek – prze-
wodniczący, Stanisław Sielski, 
Szymon Drozdek, Jan Szuba, 
Jan Koterbicki, Marian Kowal, 
Zbigniew Chmielewski, Jan 
Maślanka, Jan Jeleń, Jan Krokos, 
Jan Szpalikowski

1989: Zbigniew Chmielew-
ski – przewodniczący, Zofia 
Gierczyk, Szymon Drozdek, Jan 
Jeleń, Jan Koterbicki, Marian 
Kowal, Jan Krokos, Jan Paszkie-
wicz, Stanisław Piechowski, Jan 
Pietuszek, Stanisław Poddębniak

1990: Jan Gurazda – prze-
wodniczący, Zdzisław Socha, 

Zbigniew Chmielewski, 
Krzysztof Kowalski, Genowefa 
Rudzka, Henryk Niedźwiedź, 
Tadeusz Laszczyk, Stanisław 
Barbar, Edward Kowalik, Ewa 
Pietruszewska, Piotr Wasiluk

1992: Edward Kowalik – 
przewodniczący, Jan Gurazda, 
Zdzisław Socha, Zbigniew 
Chmielewski, Krzysztof Kowal-
ski, Genowefa Rudzka, Henryk 
Dawidczyk, Tadeusz Jurcewicz, 
Stanisław Barbar, Ewa Pietru-
szewska, Piotr Wasiluk

1993: Henryk Dawidczyk 
– przewodniczący, Tadeusz Jur-
cewicz, Antoni Radziszewski, 
Czesław Kita, Krystyna Drapi-
kowska, Krzysztof Kowalski, 
Genowefa Rudzka, Stanisław 
Barbar, Andrzej Bartoszyń-
ski, Ewa Pietruszewska, Zofia 
Bukowska. W 1995 w miejsce 
A. Bartoszyńskiego i K. Kowal-
skiego weszli do RN Józef Wojt-
kiewicz Zbigniew Okulski

1996: Henryk Dawidczyk – 
przewodniczący, Henryk Soko-
łowski, Józef Wojtkiewicz, Zdzi-
sław Mikułko, Jerzy Matras, Sta-
nisław Barbar, Dorota Czyżyk, 
Tadeusz Żurawski, Stanisław 
Małek, Zbigniew Olkuski, 
Andrzej Płuciennik

2000: Tadeusz Żurawski 
– przewodniczący, Józef Wojt-
kiewicz, Agnieszka Kowalczyk, 
Krzysztof Nawrot, Zdzisław 
Józefiak, Stanisław Poddębniak, 
Wojciech Skupień, Stanisław 
Sielski, Konrad Kowalczyk, 
Władysław Marzec, Jerzy Kibil

2004: Dorota Czyżyk – prze-
wodnicząca, Zdzisław Miroński, 
Agnieszka Kowalczyk, Roman 

nasze sprawy

RADY NADZORCZE 
I ICH CZŁONKOWIE

61 lat Spółdzielni Mieszkaniowej
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Kaźmierczak, Władysław Marzec, 
Beata Hebzda-Sołogub, Andrzej 
Błaszkiewicz, Roman Bukowski, 
Wojciech Ligocki, Zbigniew Pasi-
niewicz, Krzysztof Smęt. W roku 
2006 przewodniczącym został 
Andrzej Błaszkiewicz.

2008: Andrzej Błaszkiewicz 
– przewodniczący, Artur Duda, 
Zbigniew Pasiniewicz, Mieczy-
sław Winiarski, Stefan Suchar-
ski, Maria Koza, Kazimierz 
Pudło, Krzysztof Smęt, Adam 
Stanisław Stańczyk, Marian 
Kozłowski, Zdzisław Miroński

2011: Andrzej Błaszkiewicz 
– przewodniczący, Artur Duda, 
Maria Koza, Zdzisław Miroński, 
Zbigniew Pasiniewicz, Kazi-
mierz Pudło, Arkadiusz Rabiej, 
Krzysztof Smęt, Adam Stań-
czyk, Krystyna Walczak, Mie-
czysław Winiarski

2014: Arkadiusz Rabiej - 
przewodniczący, Anna Skrzyń-
ska, Krystyna Walczak, Adam 
Zamaria, Wojciech Górecki, 
Jan Modrzejewski, Edyta Smęt, 
Maciej Gustaw Skowroń-

ski, Danuta Bankiewicz, Piotr 
Kowalski, Krzysztof Druzgała

2017: Andrzej Błaszkiewicz 
– przewodniczący, Mieczysław 
Winiarski, Dorota Fornalik, 
Kazimierz Pudło, Adam Zama-
ria, Piotr Kowalski, Jan Modrze-
jewski, Krzysztof Smęt, Woj-
ciech Górecki, Dorota Skowroń-
ska, Krystyna Skibińska

PRZEWODNICZąCY RADY 
NADZORCZEJ (1957-2018):

I. Eugeniusz Bury 1957-
1959, II. Antoni Kacer 1959-

1963, III. Eugeniusz Mincza-
kowski 1963-66, IV. Józef 
Iwaszkiewicz 1966-1967, V. 
Antoni Wieczorek 1967-68, VI. 
Henryk Białek 1968-1974, VII. 
Stefan Kiełbasa 1974-76, VIII. 
Stanisław Sielski 1976-83, IX. 
Franciszek Nikel 1983-85, X. 
Jan Pietuszek 1985-89, XI. 
Zbigniew Chmielewski 1989-
1990, XII. Jan Gurazda 1990-
1991, XIII. Edward Kowa-
lik 1991-1993, XIV. Henryk 
Dawidczyk 1993-2000, XV. 
Tadeusz Żurawski 2000-2003, 

XVI. Józef Wojtkiewicz 2003-
2004, XVII. Dorota Czyżyk 
2004-2006, XVIII. Andrzej 
Błaszkiewicz 2006-2014, XIX. 
Arkadiusz Rabiej od 2014-
2017, XX. Andrzej Błaszkie-
wicz od 2017 roku.

Jak

* Osoby dysponujące 
wiedzą na temat członków 
Rady w połowie lat 70. prosimy 
o pomoc w uzupełnieniu braku-
jących danych.

•  R E K L A M A  •

nasze sprawy
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To szczególne napisy, 
zamykające w sobie zazwyczaj 
tęsknotę, szacunek i wdzięcz-
ność, dla najbliższych. Łatwo w 
czasie takiego spaceru oddać się 
zadumie, nietrudno się wzru-
szyć. Czasami dojść można do 

wniosku i upewnić w tym prze-
konaniu, że miłość naprawdę 
silniejsza jest od śmierci. 

 SEN ŻELAZNY, TWARDY,  
 NIEPRZERWANY 

Wśród nagrobnych inskryp-
cji dominują te, oddające tem-
peraturę bardzo osobistych rela-
cji ze zmarłymi. Znaleźć wśród 
nich można takie choćby wie-
kuiste deklaracje, jak: „Zawsze 
będziesz w naszych sercach”, 
„Najukochańszemu mężowi i 
tatusiowi” czy „Proszą o wes-
tchnienie do Boga!” Znaleźć 
można także nieco dłuższe 
formy wykutego w kamieniu 
hołdu: „Mamuś droga, ty nasz 
kwiecie, nie żyłaś na długo na 
tym świecie. Bóg Cię zabrał 
dla swej chwały, a nam troski 
pozostały” albo „Ujął Cię sen 
żelazny, twardy, nieprzerwany, 
lecz w sercach naszych jesteś 
zawsze żywy kochany.”

Części z epitafiów nie 
można odmówić także praw-

dziwie poetyckiego, smutnego 
blasku: „Byłaś: cichą Dobro-
cią, wielką Miłością i krótkim 
Szczęściem” albo osobistej 
oryginalności: „Knieja, którą 
tak ukochał, niech wiecznie 
szumi nad jego mogiłą.”

Cytowani są poeci: „Nie 
wabił mnie spiżowy pomnik, 
Rozgłośne trąby, huczne brawa. 
Zostanie po mnie pusty pokój. I 
małomówna cicha sława.”

Bardzo trudno nie pochylić 
się i trudno nie zapłakać rów-
nież nad taką inskrypcją: „Śpij 
Syneczku, odszedłeś nam z 
oczu, lecz pozostałeś w ser-
cach.” 

 WIERNY BOGU  
 I OJCZYŹNIE 

Trochę inną kategorię sta-
nowią epitafia na grobach osób 
zasłużonych – dla Kraju lub dla 
lokalnej społeczności. Docenie-
nie patriotyzmu, poświęcenia 
dla wspólnoty, to dominująca 
inspiracja dla ich powstania. 
Wśród wspomnianych epita-
fiów uwagę przykuwa na pewno 
napis na nagrobku podpuł-
kownika Waleriana Tewzadze: 
„Jako Gruzin chciałbym być 
pochowany w Gruzji, ale jestem 
szczęśliwy, że będę pochowany 

na ziemi dzielnego i szlachet-
nego narodu polskiego.” 

Głęboko poruszają też słowa 
umieszczone na nagrobku Woj-
ciecha Cabaja: „Walczył o 
wolną i niepodległą Polskę. 
Aresztowany 13.12.1981 roku. 
Internowali w Świdnicy, Wał-
brzychu i Kamiennej Górze. 
Zmuszony do wyjazdu z Polski. 
Zmarł na emigracji z tęsknoty 
za Ziemią Ojczystą.” 

Trudno nie zatrzymać się 
także przy prostej, żołnier-
skiej deklaracji z nagrobka 
byłego legionisty i żołnierze 
Korpusu Ochrony Pogranicza, 
starszego sierżanta Stanisława 
Jana Wójciaka: „Wierny Bogu 
i Ojczyźnie.”

 WSPOMNIENIE  
 Z KOBRYNIA 

Zwraca uwagę fakt, że tych 
epitafiów z czasem na nagrob-
kach umieszcza się jakby mniej. 
Życie jest coraz szybsze, nowo-
czesne, więc i śmierć jakby nie 
zasługiwała na zadumę, wyjąt-
kowość. Nie ma czasu, a my – 
po tej stronie życia – bardzo się 
śpieszymy. W XIX wieku takich 
inskrypcji powstawało więcej, a 
najmocniej moją uwagę przy-
kuła ta, znaleziona na jednym 

z nagrobków na cmentarzu w 
Kobryniu, na dzisiejszej Bia-
łorusi. Przypomnę tutaj tylko 
część tekstu, jaki zmieścił się na 
efektownym starym nagrobku: 
„Żyłą w pokorze, ofiarności i 
poświęcaniu się. We wszyst-
kich bliźnich widziała swych 
braci. Szła mężnie i wytrwale 
ciernistą drogą prawdy, poświę-
cenia się i obowiązków. Wolała 
cierpieć w tem raczej życiu, 
aniżeli w przyszedłem i zgod-
nie z tem spędziła swą ziemską 
pielgrzymkę pełną najcięższych 
prób i udręczeń.” „Panie! W 
Ciebie wierzyła, w Tobie swą 
ufność pokładała, Ciebie nade 
wszystko miłowała. Panie! 
Przyjmij jej duszę na łono 
Twoje.”

 MOCNIEJSZA NIŻ ŚMIERĆ  
 JEST MIŁOŚĆ 

A wracając jeszcze raz na 
dzierżoniowską nekropolię, 
kończąc nasz spacer tropem 
epitafiów, warto utwierdzić się 
w przekonaniu zawartym na 
wstępie tego tekstu i pokrzepić 
myślą zapisaną na nagrobku 
jednego z najbardziej zasłu-
żonych mieszkańców naszego 
miasta, żołnierza Września 
1939 roku, Józefa Buczyłki: 
. „Mocniejsza niż śmierć jest 
miłość.”

Jarosław Kresa

Spacerując w przeddzień pełnych zadumy świąt początku listopada alejkami cmen-
tarza parafialnego w Dzierżoniowie, klucząc między kwaterami ludzi, którzy jakiś 

czas temu wypełniali swoja obecnością domy, sklepy, chodniki i ulice naszego miasta, 
bez trudu trafimy na inskrypcje umieszczone na grobach części z nich.

MOCNIEJSZA NIŻ ŚMIERĆ
1 i 2 listopada – epitafia dzierżoniowskiej nekropolii WSZyStkIch śWIętych

JEST MIŁOŚĆ
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Wszystkich Świętych (łac. 
festum omnium sanctorum) to 
święto przede wszystkim kato-
lickie, jednak w Polsce obcho-
dzone czasami także przez 
wyznawców innych chrześci-
jańskich religii, a nawet przez… 
niewierzących. Jest to święto 
ku czci wszystkich znanych i 
nieznanych świętych, a wywo-
dzi się głównie z czci oddawa-
nej chrześcijańskim męczen-
nikom. W Polsce od lat jest to 
dzień wolny od pracy. Wolny 
od pracy był nawet w czasach 
PRL, w którym bardzo mocno 
starano się nadać mu bardziej 
świecki charakter, nazywając 
dniem Wszystkich Zmarłych 
lub Świętem Zmarłych.

Dzień później, 2 listopada, 
obchodzimy Zaduszki, któ-
rych chrześcijański charakter 
zapoczątkował w roku 998 św. 
Odilon „jako przeciwwagę dla 
pogańskich obrządków czczą-
cych zmarłych”. 

W Zaduszki ludzie wspo-
minają wszystkich bliskich (ale 
nie tylko bliskich) zmarłych. 
Podobnie jak w dniu Wszyst-
kich Świętych, odwiedza się 
cmentarze i groby zmarłych 
z rodziny, uczestniczy się w 
mszach i modli się w intencji 
zmarłych. Niektórzy znawcy 
tematu twierdza, że Zaduszki 
to polski współczesny odpo-
wiednik pogańskiego święta 
Dziadów. 

Trudno przy tej okazji nie 
wspomnieć wielkiego dzieła 
Adama Mickiewicza pod tym 
tytułem i wstępu do widze-
nia księdza Piotra z części III: 
„Panie! czymże ja jestem przed 
Twoim obliczem? - Prochem i 

niczem; Ale gdym Tobie moję 
nicość wyspowiadał, Ja, proch, 
będę z Panem gadał.”

Kto ciekaw, powinien się-
gnąć i po resztę widzenia księ-
dza Piotra… Warto.

kaj

Przed nami jedne z najbardziej wyjątkowych świąt w 
ciągu roku: 1 listopada – Wszystkich Świętych i 2 listo-

pada – Zaduszki. Czas zadumy, wspomnień i modlitwy…

ZADUSZKI I… MICKIEWICZ
przypomniane po latachnasze sprawy

Dzierżoniowscy policjanci ujawnili przy nastolatku 
marihuanę. Posiadał przy sobie wykonaną amator-

sko fajkę wodną do jej zażywania. W drugiej połowie 
października policjanci zatrzymali jeszcze dwie osoby, 
które posiadały przy sobie narkotyki. 

 15-LATEK Z MARIHUANą  
 NA BOISKU 

17 października dyżurny 
dzierżoniowskiej policji otrzy-
mał zgłoszenie, że na boisku 
przy jednej z placówek oświa-
towych naszego powiatu młody 
człowiek najprawdopodobniej 
zażywa narkotyki. Funkcjona-
riusze udali się we wskazane 
miejsce. Będący na miejscu 
nastolatek na widok radiowozu 
zaczął się nerwowo zachowy-
wać. Kiedy mundurowi byli 
już blisko chłopiec odrzucił 
od siebie woreczek strunowy. 
Policjanci podjęli interwen-
cję. W odrzuconym woreczku 
ujawnili susz roślinny, którego 
wstępne badanie wskazało, że 
była to marihuana. Piętnastola-
tek posiadał przy sobie amator-
sko wykonaną fajkę wodną do 
zażywania narkotyku.

Zatrzymany młody czło-
wiek został przekazany opie-
kunowi prawnemu, a jego 
sprawę będzie rozpatrywał Sąd 
Rodzinny i Nieletnich.

 JESZCZE DWAJ  
 ZATRZYMANI 

Mimo tego, że policjan-
ci zwalczają przestępczość 
narkotykową, zabezpieczają 
znaczne ilości substancji psy-
choaktywnych, w dalszym 
ciągu zatrzymywane są osoby, 
będące w ich posiadaniu. 

Funkcjonariusze policji 
z powiatu dzierżoniowskie-
go zatrzymali ostatnio dwóch 
mężczyzn, którzy posiadali 
przy sobie narkotyki.

Pierwszy wpadł 30 latek. 
19  października dzierżoniow-
scy policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który posiadał amfeta-
minę i tak zwane „dopalacze”. 
Dwa dni później mundurowi 
zatrzymali w Dzierżoniowie 
38-letniego mężczyznę, który 
posiadał przy sobie środek 
odurzający w postaci suszu 
marihuany. W trakcie przepro-
wadzanej interwencji miesz-
kaniec naszego powiatu był 
agresywny. Odpowie także za 
naruszenie nietykalności ciele-
snej funkcjonariusza.

Przypomnijmy, że za posia-
danie narkotyków grozi kara 
do 3, a gdy przedmiotem prze-
stępstwa jest ich znaczna ilość, 
nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. Natomiast handel 
narkotykami zagrożony jest 
karą do 8, a gdy w grę wcho-
dzi ich znaczna ilość nawet do 
12 lat pozbawienia wolności. 
Osoba, która naruszy nietykal-
ność cielesną policjanta naraża 
się na pozbawienie wolności 
do lat 3

kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

ZNOWU MARIHUANA 
I DOPALACZE

kryminałki

Po sześciu rozegranych 
turniejach na czele tabeli znaj-

duje się Paweł Pośpiech, który 
wyprzedza Arkadiusza Ziemia-

nina i Piotra Pawlusa. W grupie 
dziecięcej liderem jest Bartek 
Nowopolski

Do udziału w turnie-
jach Spółdzielczy Dom Kul-
tury zaprasza zarówno dzieci 

(w każdy wtorek w godz. 15.40 
– 16.40), jak i dorosłych (każdy 
wtorek po godz. 17.40).

kj

Dziesięciu zawodników rywalizuje jak do tej pory w XV 
Grand Prix Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżonio-

wie w tenisie stołowym.

NA CZELE POŚPIECH I NOWOPOLSKI
tenis stołowy
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- Jak to się zaczęło. Jak 
trafił pan do GRH 58. 
Pułku Piechoty?

- Na początku września 
2009 roku na portalu Doba.
pl ukazało się ogłoszenie o 
założeniu GRH. Już wcze-
śniej poszukiwałem możliwo-
ści włączenia się w tego typu 
działalność. Zadzwoniłem 
na podany numer telefonu i 
dowiedziałem się o terminie 
kolejnego zebrania. Pamiętam, 
że w dniu, w którym miałem 
udać się na zebranie (to był 
chyba piątek), jakoś tak strasz-
nie nie chciało mi się na nie 
pójść. Marta mówi do mnie: 
no idź, jak Ci się nie spodoba 
to więcej nie pójdziesz. Spodo-
bało mi się no i zostałem... 
wkrótce będzie 10 lat.

- Jest pan jednym z zało-
życieli Grupy. Skąd zain-
teresowanie takim akurat 
rodzajem działalności?

- Historią interesuje się od 
zawsze. Czytać uczyłem się na 
podręcznikach do historii dla 
szkół podstawowych. Historia 
wojskowości i militariów to 
szczególny mój konik. Po stu-
diach i zamieszkaniu w Dzier-
żoniowie szukałem możliwo-
ści przystąpienia do jakiejś 
grupy. Gdy pojawiła się szansa 
przystąpienia do wrześnio-
wej GRH w pobliżu miejsca 
zamieszkania nie zastanawia-
łem się długo.

- Działalność w grupie 
rekonstrukcji historycz-
nej, to pasja, rodzaj misji, 
ale też przygoda. Jakie 
były 3-4 najważniejsze 
przeżycia związane z 
aktywnością w GRH 58. 
pp?

- Trudno mi jest wybrać 
konkretne przeżycia, ale 

postaram się - może nawet w 
kolejności chronologicznej. 
Pierwsze zebranie GRH, na 
którym byłem - tak jak pisa-
łem - nie bardzo chciało mi 
się na nie jechać, ale po per-
swazji żony zebrałem się na 
nie; fajnie było spotkać ludzi o 
podobnych zainteresowaniach 
i z tak dużą wiedzą specjali-
styczną; poczułem wtedy, że 
zostanę w GRH na dłużej.

Pierwsza rekonstrukcja 
Boryszyn 2010 - co innego 
gadać o rekonstrukcji, a co 
innego na nią pojechać i być 
na bitwie; rekonstrukcja była 
świetnie zorganizowana i 
zaplanowana; obecność pana 
Wołoszańskiego też robiła 
duże wrażenie; pirotechnika, 
samoloty, czołgi moździerze i 
nasz jeden strzelający karabin 
na 4 osoby.

Później była pierwsza 
Mława, też w roku 2010. 
Boryszyn był niezły, ale 
pierwsza Mława nas oszoło-
miła; rozmach, wielkość pola 
bitwy, realia odwzorowane 
do perfekcji i najlepsi rekon-
struktorzy w Polsce; było na 
co popatrzeć

Defilada na 11 listopada w 
Warszawie - olbrzymie przed-
sięwzięcie; marsz w doboro-
wym towarzystwie przez pl. 
Piłsudskiego i pół Warszawy 
aż do Belwederu to już było 
dużo, ale powrót przez ulice 
Warszawy naszego wrześnio-
wego oddziału ze śpiewem na 
ustach - niezapomniany 

- A co w tym minionym 
czasie najbardziej pana 
poruszyło, może wzru-
szyło?

- Muszę nawiązać do 
poprzedniej odpowiedzi i 
dwóch defilad w Warszawie 
– wspomnianej z 11 listopada 

oraz 15 sierpnia w roku może 
2014. Podczas pierwszej z nich 
przy naszym powrocie weszli-
śmy na Nowy Świat zwartym 
30-40 osobowym pododdzia-
łem i na nasz widok pewien 
starszy Pan siedzący na przy-
stanku autobusowym podniósł 
się z ławki i wyprostował, 
jakbyśmy przed nim wła-
śnie defilowali. Wszyscy inni 
traktowali nas jako atrakcję i 
pewnego rodzaju folklor, a on, 
człowiek starej daty, zachował 
się tak, że od razu widać było, 
jak to dla niego ważne. 

Z kolei na defiladzie 15 
sierpnia po dowiezieniu nas 
na plac Trzech Krzyży ufor-
mowaliśmy oddział i ze sztan-
darem 10. pp udaliśmy się 
czwórkami w stronę placu na 
Rozdrożu. Po obu stronach 
drogi parkowały przygoto-
wane do defilady wozy bojowe 
WP wraz z załogami. Na nasz 
widok i znak jednego z ofice-
rów wszystkie załogi stanęły 
na baczność i oddały honory 
sztandarowi i nam tworząc 
prawie kilometrowy szpaler. 
Piękny widok.

- Jakie są najważniejsze 
miejsca waszej rekon-
struktorskiej działalno-
ści?

- Dzierżoniów i pomnik 
Pamięci Losów Ojczyzny 
- tutaj dzieje się 90 procent 

rekonstrukcyjnej działalności 
w naszym mieście. Czasem 
to już szara rzeczywistość dla 
nas, ale jakże potrzebna.

Poznań - koszary 58 pułku 
piechoty, kolebka pułku; nie 
zawsze jest czas, żeby tam 
pojechać i zdecydowanie za 
rzadko to się udaje; nie wiem, 
czy to miasto (w szczególności 
jego rekonstrukcyjni miesz-
kańcy) odwzajemnia i doce-
nia nasze uczucia do pułku i 
jego tradycji, ale pomimo to 
zawsze warto tam przyjechać.

Warszawa - miejsce defilad 
i bardzo poruszających Katyń-
skich Marszów Cieni; jedno z 
generalnie moich ulubionych 
miast w Polsce.

Mława - przez długi czas 
Mekka wrześniowych rekon-
struktorów i oby tak pozostało. 
I wreszcie Wieluń - bo o przy-
jaciół trzeba dbać pomimo 
zmęczenia.

- Które z licznych spo-
tkań tego okresu uważa 
pan za najcenniejsze?

- Przychodzą mi do głowy 
dwie sytuacje i dwie postaci: 
Bogusław Wołoszański - w 
sumie spotkaliśmy się z nim 
kilka razy w Boryszynie, 
Wieluniu, na Westerplatte i 
w Łabiszynie; dla mnie jako 
człowieka wychowanego na 
jego książkach i programach 
to zawsze wielkie wydarzenie. 

rOzMOwa

Rozmowa z Przemysławem Natkańskim, spółdzielcą, 
mieszkańcem Os. Tęczowego, od dwóch lat preze-

sem działającego przy SM stowarzyszenia Grupa Rekon-
strukcji Historycznej 58. Pułku Piechoty.

BORYSZYN BYŁ NIEZŁY, 
ALE MŁAWA NAS OSZOŁOMIŁA



11październik 2018  |  nr 10 (166)

W 2011 roku byliśmy nato-
miast na rekonstrukcji w Woli 
Gułowskiej, gdzie mieliśmy 
zaszczyt spotkać oficera pułku 
strzelców konnych, weterana 
tej bitwy majora Zbigniewa 
Makowieckiego; jego opo-
wieść zrobiła na mnie duże 
wrażenie; człowiek z innej 
epoki.

I jeszcze zbiorowo rekon-
strukcyjna brać - Mikołaj 
Klorek, Wiesiu Olczak, Heniu 
z Lublina, Sławek Jodełka, 
Preziu, Willi (ujmujący czło-
wiek), chłopaki z Wielunia 
(z obydwu grup), chłopaki z 
57 pp, Czarek Szarugiewicz, 
Jacek Czaczyk - z nimi zawsze 
dobrze jest się spotkać.

- Jak w dużym skrócie 
opisałby pan GRH 58. 
pułku piechoty?

- Jesteśmy różni od siebie 
tak, jak się tylko da. Młodzi, 
nieco młodsi i całkowici „gów-
niarze”. Z małymi dziećmi, 
z dużymi dziećmi, żonaci i 
kawalerowie. Wysocy i nieco 
mniej wysocy. Postawni i 

nieco mniej postawni. Wiel-
biciele obydwu Marszałków 
i ci, którzy za jednym bądź 
obydwoma przepadają nieco 
mniej. Wyborcy różnych 
opcji, wielbiciele przeróżnej 
muzyki. Smakosze grochówki 
i uczuleni na nią. Gaduły i ci, 
którzy odzywają się wyłącz-
nie od święta. Ci co mają w 
butach wszystkie gwoździe 
i ci, którym z butów zostały 
same cholewki. Kierowcy raj-

dowi, ale i niedzielni, a nawet 
piloci odrzutowców. Urodzeni 
piłkarze i ci, co przewracają 
się o własne nogi. Taki jest 
nasz przekrój osobowościowy, 
a jednak gdy przychodzi co do 
czego, na hasło „Czwartacy!” 
- stajemy jak jeden mąż. 

- Dlaczego „Czwartacy”?
- Ponieważ 58. Pułk Pie-

choty na początku istnienia 
nosił nazwę 4. Pułk Strzelców 
Wielkopolskich. Tę czwó-
reczkę nosili żołnierze pułku 
później aż do 1939 roku. 
Nazywano ich „Wielkopol-
skimi Czwartakami”.

- Czego się nauczył się 
pan o Wojsku Polskim 
i o jego historii w ciągu 
minionych już blisko 
10 lat?

- Powiedziałbym, że 
bardzo dużo, ale pewnie jesz-
cze niewystarczająco. Dowie-
działem się, że była to armia 
nie tylko waleczna, ale i nowo-
czesna. Poznałem typy uzbro-
jenia i wyposażenia, o których 

nie miałem wcześniej pojęcia. 
Cały czas podziwiam trud i 
poziom wyszkolenia żołnie-
rzy, którzy walczyli we Wrze-
śniu 1939. Jestem dumny, że 
mogę choć próbować o nich 
przypominać.

- Dziękuję za rozmowę.

Jotka

rOzMOwa

W jednej sprawie 33 i 34-latek pobili mężczyznę, 
a następnie go okradli i uciekli. W innej - dzier-

żoniowscy policjanci pomogli porwanemu mężczyźnie 
i zatrzymali osoby, które pozbawiły go wolności!

Działania policji pozwoliły 
na ustalenie sprawców rozboju 
i ich zatrzymanie. Odzyskano 
niemal w całości skradzioną 
gotówkę.

 POBITO NIETRZEŹWEGO  
 MĘŻCZYNĘ 

Dwóch napastników pobiło 
nietrzeźwego mężczyznę. Gdy 
ten stracił przytomność zabra-
li mu pieniądze z portfela i 
oddalili się. Zawiadomiona o 
całym zdarzeniu policja pod-
jęła natychmiastowe działania. 
Sprawcy zostali zatrzymani.

21 października na terenie 
Dzierżoniowa dwóch napastni-
ków pobiło mężczyznę. Gdy w 
wyniku zadawanych uderzeń 
został doprowadzony do stanu 
bezbronności, sprawcy okradli 
go i zbiegli. Funkcjonariusze 
dzierżoniowskiej komendy po 
otrzymaniu zgłoszenia wyko-
nali szereg czynności i pod-
jęli działania mające na celu 
zatrzymanie sprawców, które 
przyniosły pożądany rezultat. 
Zatrzymano dwóch mężczyzn 
w wieku 33 i 34 lat, którzy 
zostali osadzeni w policyjnym 
areszcie. Policjanci odzyskali 
prawie wszystkie zrabowane 
pieniądze. 

Zatrzymanym grozi do 12 
lat pozbawienia wolności

 
 ZATRZYMALI  
 PORYWACZY 

Dzierżoniowscy policjanci 
pomogli porwanemu mężczyź-
nie i zatrzymali osoby, które 
pozbawiły go wolności!

Na terenie powiatu zielono-
górskiego doszło do porwania 
57-letniego mężczyzny. Dzier-
żoniowscy policjanci pomogli 
osobie pozbawionej wolności, 
a także zatrzymali dwie osoby, 
które się dopuściły tego prze-
stępstwa.

Wydarzenia, do których 
doszło wczoraj w powiecie 
zielonogórskim i dzierżoniow-
skim mogłyby być scenariu-
szem filmu sensacyjnego. 
Mieszkaniec Zielonej Góry 
został porwany przez dwoje 
napastników, mężczyznę i 
kobietę, a następnie przywie-
ziony do lasu w okolicach 
Dębowej Góry. Pokrzywdzony 
wykorzystując chwilową nie-
uwagę swoich oprawców zdo-
łał uciec. Telefonicznie powia-
domił dyżurnego policji

o zaistniałej sytuacji i opi-
sowo wskazał miejsce swojego 
pobytu. Przyjmujący zgłosze-
nie znając topografię okolicy, 
trafnie wytypował lokalizację 
i natychmiast wysłał policjan-
tów. Już po chwili mężczyzna 
był bezpieczny. Dalsze, bły-
skawiczne działania pozwoli-
ły na zatrzymanie sprawców 
przestępstwa: 37-letniego męż-
czyznę

i jego 30-letnią konkubinę.
Zabezpieczony proceso-

wo materiał dowodowy został 
przekazany do KMP Zielona 
Góra, która to jednostka pro-
wadzić będzie postępowanie w 
tej sprawie. 

kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

kryminałki

SPRAWCY POBICIA 
ORAZ PORWANIA 
ZATRZYMANI!
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SENIorZy

Jedną z funkcji jest organi-
zowanie wypoczynku w róż-
nych porach roku. Na czele 
ZEiR w Dzierżoniowie stoi pani 
Helena Sendyk, której ofiarnie 
pomaga zarząd.

W czerwcu 2018 roku, 
50-osobowa grupa seniorów 
wyjechała na wczasy do Ustki. 

Opiekunką tej grupy była 
Jadwiga Święch, osoba praco-
wita i zaangażowana. Poświęciła 
ona swój czas ludziom starszym, 
chorym, samotnym, dla których 
pobyt w Ustce był odskocznią 
od codziennych trosk. Wielu z 
nich zabrało ze sobą wymaga-
jących opieki członków rodziny, 

Posterunek honorowy przy 
centralnym obelisku pieszyc-

kiego Panteonu wystawił 22. 
Karpacki Batalion Piechoty 

dla których była to jedyna forma 
wypoczynku od wielu lat.

Grupę zakwaterowano w 
kompleksie „Niezapominajka” 
w wygodnych i nowoczesnych 
jedno, dwu i trzyosobowych 
pokojach, wyposażonych w 
łazienki, telewizory, balkony.

Każde piętro miało do dys-
pozycji kompleks kawiarniany, 
duże telewizory, do dyspozycji 
była sala kinowa.

Seniorzy bawili się na wie-
czorkach tanecznych, zwiedzali 
miasta Puck i Ustkę, oglądali 
mecze, uczestniczyli w rejsie 
statkiem po Bałtyku, plażowali 
i w miarę pogody kąpali się w 
morzu. Bardzo urozmaicone, 
smaczne i obfite posiłki zachwy-

cały nawet najbardziej wyma-
gających uczestników. Było 
dostatnio, wesoło i bezpiecznie.

Uczestnicy serdecznie dzię-
kują za wygody i bezpieczny 
transport i za radośnie, bezstre-
sowo spędzony czas. „Małą 
Jadzię” wręcz pokochali za 
serce i wszelkie atrakcje przez 
nią organizowane wyprzedza-
jące ich marzenia. Życzymy jej 
dalszej radości z tego, co robi 
dla innych ludzi.

bz

p.s. SDK często współpracuje z 
członkami różnych organizacji 
seniorskich z Dzierżoniowa. Jedną 
z takich organizacji jest także 
Związek Emerytów i Rencistów.

Górskiej. Na uroczystości nie 
zabrakło też naturalnie działa-
jącej przy naszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Grupy Rekon-
strukcji Historycznej 58. pułku 
piechoty (4 psw). W uroczysto-
ści udział wzięli przedstawi-

ciele władz Pieszyc i powiatu, 
na czele z burmistrz Dorotą 
Konieczną-Enozel. Organiza-
torom całego przedsięwzięcia 
składamy gratulacje! 

jak

Związek Emerytów i Rencistów w swoich założe-
niach spełnia rolę pomocniczą i opiekuńczą wobec 

swoich członków.

6 października w Pieszycach odbyła się podniosła 
uroczystość odsłonięcia Panteonu Pamięci, wznie-

sionego z inicjatywy stowarzyszenia „Pasjonat” z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

DZIEŻONIOWSCY SENIORZY 
NAD BAŁTYKIEM

wakacyjne wspomnienie

PANTEON PAMIĘCI ODSŁONIĘTY 
– NASI NA UROCZYSTOŚCI
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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 

licytowanej działki (netto)
 Wymagane 

wadium
2 132/244 598 79 534,00 zł 15 907,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz 
podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2018 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro sala Spółdzielczego 
Domu Kultury.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargo-
wym oraz kompletem materiałów, dotyczących stanu działki grunto-
wej, będącej przedmiotem postępowania przetargowego, w pokoju 
nr 5 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym 20 w 
Dzierżoniowie, w terminie od 08.11.2018 r. Pracownikiem upraw-
nionym do kontaktu z osobami zainteresowanymi oraz do udzielania 
informacji jest Pan Wiesław Kasprzyk - tel. 74 831 44 73 wew. 12. 

Wadium na działkę 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 20.11.2018 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 formalno-
ści 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 
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 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. 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenia drobne
•  Sprzedam dom w Dzierżoniowie na os. Zielonym I. W rozliczeniu 

może być mieszkanie o pow. ok. 50 m2 na parterze, I lub II piętrze 
w Dzierżoniowie lub Bielawie. Tel. 603 438 615.

Bardzo efektowną, „jesienną” wystawę przygotowali 
ostatnio członkowie spółdzielczego Klubu Seniora.

„DARY JESIENI” 
W KLUBIE SENIORA

Działający przy Spół-
dzielczym Domu Kultury 
Klub Seniora „Złota Jesień” 
przygotował 24 października 
wystawę pt. „Dary jesieni”. Na 
kilku stołach zaprezentowano 
na niej efektowne kompozycje, 
złożone z kwiatów, dorodnych 

warzyw i owoców. Tradycyjnie 
nie zabrakło również smakowi-
tych, „jesiennych” przetworów. 
Wystawę jak co roku zaprezen-
towano w dużej sali Spółdziel-
czego Domu Kultury. Autorom 
gratulujemy.

kj, foto: J. Kresa 

wystawaogŁoSZENIa I...



nr 10 (166)  |  październik 201814

 
 
 
 
 
 
              
            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   Fitness 
       wtorki 19.00 – 20.00 
Zajęcia plastyczne     czwartki – do uzgodnienia 
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 
 

Teatr wSpółdzielny           SDK Filia w Piławie Górnej 
Czwartki   18.00 – 19.30    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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No i mamy kolejnego mistrza! Tym razem tytuł najlep-
szego szachisty ziemi dzierżoniowskiej wywalczył 

bardzo pewnie, nie przegrywając ani jednej partii, Rado-
sław Szandurski, który w trakcie XV Mistrzostw pięć 
razy wygrał i dwa razy zremisował.

Tytuł najlepszego gracza 
dzierżoniowskich Mistrzostw 
wywalczył po raz pierwszy i w 
ten sposób został dziewiątym 
szachowym mistrzem ziemi 

dzierżoniowskiej. Wcześniej 
R. Szandurski trzykrotnie w 
Mistrzostwach meldował się na 
2. miejscu (w latach 2012, 2013 
i 2014). Tym razem był już bez-
konkurencyjny. 

Drugie miejsce w turnieju 
wywalczył ubiegłoroczny zwy-
cięzca – Mariusz Janduła z 
dorobkiem 6 punktów, a trzeci 
był Damian Masalski (4,5 
punktu), który wynikiem bezpo-
średniego pojedynku zepchnął 
na czwarte miejsce najwyżej 
notowanego w rankingu Jaro-
sława Dąbrowskiego.

Warto dodać, że w turnieju 
świetnie spisał się najmłodszy 
w stawce 13-letni Radosław 
Zawada, który wśród dorosłych 

zaprezentował się naprawdę 
bardzo dobrze, pokonując 
między innymi 2-krotnego 
mistrza Romualda Dudka.

jak

 Medaliści wszystkich  
 turniejów o Mistrzostwo  
 Ziemi Dzierżoniowskiej: 

2004: I miejsce – Romuald 
Dudek, II miejsce – Tadeusz 
Szczepański, III miejsce – 
Zdzisław Molak, 

2005: I – Tadeusz Szcze-
pański, II – Leszek Tymcio, III 
– Mariusz Janduła, 

2006: I – Sławomir Wosz-
czyński, II – Sławomir Masło, 
III – Bartosz Kita, 

2007: I – Leszek Tymcio, II – 
Dariusz Imbór, III – Paweł Gulik, 

2008: I – Jerzy Kot, II – Paweł 
Gulik, III – Leszek Tymcio, 

2009: I – Jarosław Dąbrow-
ski, II – Leszek Tymcio, III – 
Damian Masalski, 

2010: I - Paweł Gulik, II - 
Romuald Dudek, III – Jarosław 
Kresa, 

2011: I – Jarosław Dąbrow-
ski, II – Mariusz Janduła, III – 
Jarosław Kresa, 

2012: I – Romuald Dudek, 
II – Radosław Szandurski, III – 
Mariusz Janduła, 

2013: I – Jarosław Dąbrow-
ski, II – Radosław Szandurski, 
III – Damian Masalski. 

2014: I - Paweł Gulik, II 
- Radosław Szandurski, III - 
Damian Masalski

2015: I - Paweł Gulik, II - 
Jarosław Kresa, III - Romuald 
Dudek

2016: I - Paweł Gulik, II - 
Romuald Dudek, III - Mariusz 
Janduła

2017: I - Mariusz Janduła, 
II - Sławomir Masło, III - Sła-
womir Woszczyński

2018: I – Radosław Szan-
durski, II – Mariusz Janduła, 
III – Damian Masalski

 W 15 rozegranych do tej  
 pory turniejach medale  
 zdobywało 15 szachistów.     

 Poniżej lista medalistów: 
1.  Paweł Gulik - 4 złote,  

1 srebrny, 1 brązowy

2.  Jarosław Dąbrowski  
- 3 złote

3.  Romuald Dudek - 2 złote, 
2 srebrne, 1 brązowy

4.  Leszek Tymcio - 1 złoty,  
2 srebrne, 1 brązowy

5.  Radosław Szandurski  
– 1 złoty, 3 srebrne

6.  Mariusz Janduła - 1 złoty, 
2 srebrny, 2 brązowe

7.  Tadeusz Szczepański  
- 1 złoty, 1 srebrny

8.  Sławomir Woszczyński  
- 1 złoty, 1 brązowy

9.  Jerzy Kot - 1 złoty
10.  Sławomir Masło  

- 2 srebrne
11.  Jarosław Kresa - 1 srebrny, 

2 brązowe
12.  Dariusz Imbór - 1 srebrny
13.  Damian Masalski  

- 4 brązowe
14.  Bartosz Kita - 1 brązowy
  -.  Zdzisław Molak  

- 1 brązowy

spOrT szachy

SZANDURSKI 9. MISTRZEM 
ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

TABELA KOŃCOWA 
XV MISTRZOSTW

1. Radosław Szandurski 6,5
2. Mariusz Janduła 6
3.  Damian Masalski  4,5
4. Jarosław Dąbrowski 4,5
5. Sławomir Masło 4
6. Romuald Dudek 3,5
 -. Jarosław Kresa 3,5
8. Radosław Zawada 2,5
9. Jakub Nowakowski 1 



Z udziałem czterech drużyn 
(zawodnicy z roczników 2008 i 
młodsi) 28 września rozegrany 
został w hali Ośrodka Sportu i 
Rekreacji turniej piłki ręcznej 
dzieci, zorganizowany przez 
Spółdzielcze Towarzystwo Kul-
turalno-Sportowe, Spółdzielczą 
Akademię Szczypiorniaka i SDK. 

W turnieju udział wzięły 
następujące drużyny: Żagiew 
I i Żagiew II Dzierżoniów, 
Jedynka Dzierżoniów oraz Bór 
Oborniki Śląskie.

Turniej dofinansowany 
został ze środków z budżetu 
miasta Dzierżoniowa

jk

To był bardzo udany turniej. W zmaganiach w piłkę 
ręczną uczestniczyli młodzi zawodnicy dzierżoniow-

skiej Żagwi, Jedynki, a także drużyna z Obornik Śląskich.

•  R E K L A M A  •

WRZEŚNIOWY TURNIEJ 
DLA DZIECI

piłka ręczna


