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w spółdzielni

W ostatnim czasie można było zaobserwować na 
osiedlach prace polegające na przycinaniu oraz 

usuwaniu niektórych drzew.

wujący, co dzieje się z tymi 
drzewami podczas silniejszych 
wiatrów. Do administracji 
ciągle docierały sugestie ze 
strony lokatorów o koniecz-
ności ich usunięcia, ponieważ 
gdy wieje silny wiatr boją się 

przechodzić czy też parkować 
samochody. Potwierdzeniem 
występującego zagrożenia 
była decyzja wydana przez 
Urząd Miasta w Dzierżonio-
wie potwierdzająca koniecz-
ność ich usunięcia, gdyż były 
kruche i w wielu miejscach 
spróchniałe, natomiast jedna 
z nich znacznie odchylona od 
pionu groziła w każdej chwili 
przewróceniem. 

 BĘDĄ NOWE  
 NASADZENIA 

Zapewne niektórzy z bólem 
serca przyglądali się usuwaniu 
drzew, które rosły od kilku-
dziesięciu lat i związane były 
z licznymi wspomnieniami, 
aczkolwiek w każdym przy-
padku należało kierować się 
wyeliminowaniem zagrożenia 
dla życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia. Przypominamy, że 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
nie może samodzielnie decy-
dować o wycięciu jakiegokol-
wiek drzewa i ma obowiązek 
każdorazowo (nawet w przy-
padku suchego drzewa) złożyć 
wniosek do Urzędu Miasta w 
Dzierżoniowie w celu wyda-
nia zezwolenia na jego usu-

nięcie. Celem Spółdzielni jest 
działanie dla dobra mieszkań-
ców, więc ma ona obowią-
zek rozpoczęcia procedury w 
momencie, gdy mieszkańcy 
sygnalizują zagrożenie i nie 
może lekceważyć żadnego 

zgłoszenia, dlatego też skła-
dany jest wniosek do Urzędu 
Miasta celem rozpatrzenia 
zagrożeń, które niesie dane 
drzewo. 

W przypadku kiedy Urząd 
potwierdzi przyczynę koniecz-
ności wycinki i wyda pozy-
tywną decyzję Spółdzielnia 
zleca jego usunięcie.

Mając na uwadze fakt, że 
zieleń i drzewa odgrywają 
ogromną rolę w życiu, a ich 
obecność pozytywnie wpływa 
na środowisko naturalne, este-
tykę osiedli oraz przyczyniają 
się do oczyszczania powie-
trza, Spółdzielnia w okresie 
wiosenno – letnim sukcesyw-
nie będzie starać się dokony-
wać jak najwięcej nasadzeń 
nowych drzew w celu kom-
pensacji strat, wynikających 
z przeprowadzonych wyci-
nek drzew, które stwarzają 
zagrożenie dla życia i mienia, 
zwłaszcza podczas coraz czę-
ściej i niestety coraz bardziej 
silnych wiatrów, które wystę-
pują w naszym kraju.

administracja

Zarówno korekty koron 
drzew jak również ich wycinka 
odbywała się na pisemne 
wnioski oraz sugestie ustne 
mieszkańców zasobów spół-
dzielczych budynków. Ilość 
drzew przeznaczanych do 
przycięcia jak i do usunięcia 
była znaczna, ponieważ jak 
tłumaczą Członkowie Spół-
dzielni w swoich pismach oraz 
rozmowach z administracją 
poszczególnych osiedli, w bie-
żącym roku w naszym regio-
nie miały miejsce silne wiatry 
powodujące ogrom szkód, co 
spowodowało duży niepokój. 
Wiejące w ostatnim czasie 
wiatry bywają coraz silniejsze 
i bardzo porywiste. Niejedno-
krotnie można było zauważyć 
spadające konary drzew, jak 
również całkowite ich prze-
wrócenia. Na szczęście sytu-
acje te nigdy nie przyczyniły 
się do uszczerbku na zdrowiu 
ludzi, ale uległy uszkodzeniu 
samochody. Takim przykła-

dem było wyrwanie z korze-
niami wierzby na Osiedlu 
Jasnym i uszkodzenie zaparko-
wanego w pobliżu samochodu. 

 NIEBEZPIECZNE  
 SPADAJĄCE KONARY 

Niestety, mimo, że wierzby 
to drzewa bardzo okazałe i 

stanowiące dekorację naszego 
otoczenia, to jednak najczę-
ściej szkody wywoływane są 
przez nie, gdyż z reguły są one 
już stare, spróchniałe i kruche. 
Nawet lekki podmuch wiatru 
powoduje, że spada z nich duża 
ilość gałęzi oraz dużych kona-
rów, co stanowi zagrożenie 
dla przechodniów. Kilka mie-
sięcy temu byliśmy również 
świadkami złamania topoli 
nieopodal placu zabaw przy 
budynku nr 16 na Os. Jasnym, 
gdzie musiała interwencję 
podjąć Straż Pożarna. W paź-
dzierniku z wierzb rosnących 
w okolicach budynku nr 16 
na Os. Jasnym spadły liczne 
duże gałęzie na ulicę Sikor-
skiego, dlatego też Spółdziel-
nia po otrzymaniu zgłoszeń od 
mieszkańców dokonała przy-
cinki przedmiotowych drzew 
w celu wyeliminowania zagro-
żenia. Niestety, takie zabiegi 
pielęgnacyjne nie pomogłyby 
w przypadku wierzb rosną-

cych przy siedzibie Spół-
dzielni Mieszkaniowej i była 
konieczność ich całkowitego 
usunięcia, ponieważ stwarzały 
ogromne zagrożenie dla prze-
chodniów jak i parkujących w 
pobliżu samochodów - na co 
również notorycznie uwagę 
zwracali mieszkańcy obser-

JESIENNE CIĘCIA PIELĘGNACYJNE 
I WYCINKA DRZEW

nasze osiedla
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Zakończone zostały prace związane z remontem docie-
plenia ścian piwnic w budynku na Os. Jasnym 1, 

włącznie z remontem wejść do klatek schodowych.

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W LISTOPADZIE

Zakończono również prace 
w budynku na Os. Jasnym 15 
dotyczące usuwania ze ścian 
budynku korozji biologicznej 
z jednoczesnym malowaniem 
elewacji farbą z nowoczesny-
mi środkami zabezpieczajacy-
mi tynki, wymieniono okna w 
nadbudówkach w pomieszcze-

niach suszarni wraz z ocieple-
niem tych nadbudówek.

W dalszym ciągu trwają 
prace związane z komplekso-
wą wymianą zaworów i głowic 
grzejnikowych termostatycz-
nych na Osiedlu Różanym.

gzm

•  R E K L A M A  •

w spółdzielni

wtorki godz. 19.00-20.00
czwartki godz. 18.00-19.00
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nasze sprawy

Z Bolesławem Pankowskim – spółdzielcą, założycie-
lem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komen-

dzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, prezesem Sto-
warzyszenia Pomocy Honorowym Dawcom Krwi rozma-
wia Jarosław Kresa.

100 LITRÓW KRWI ROCZNIE 
I 30 LAT DZIAŁALNOŚCI

- Już wkrótce Klub Hono-
rowych Dawców Krwi 
przy KPP w Dzierżoniowie 
obchodził będzie piękny 
jubileusz…

- To prawda, na 30 listo-
pada planujemy organizację 
specjalnej Akademii z okazji 
30-lecia istnienia Klubu. Tak, 
czas bardzo szybko mija... Uro-
czystości odbędą się we współ-
pracującym z nami od lat popu-
larnym „Ekonomiku”, czyli 
Zespole Szkół nr 3 w Dzier-
żoniowie i połączone będą  z 
obchodami 100-lecia odzy-
skania Niepodległości oraz 
60-lecia honorowego krwio-
dawstwa na Dolnym Śląsku.

- Co znajdzie się w pro-
gramie uroczystości?

- Zaplanowany jest program 
artystyczny, przygotowany przez 
młodzież z Zespołu Szkół nr 3 
oraz z I Liceum Ogólnokształ-
cącego, będą oczywiście poczty 
sztandarowe, będzie orkiestra z 
Komendy Wojewódzkiej Policji, 
zasłużenie krwiodawcy uhono-
rowani zostaną odznaczeniami 
państwowymi i branżowymi. 
Nie zabraknie też jubileuszo-
wego poczęstunku.

- Bez wsparcia prawdopo-
dobnie trudno byłoby zor-
ganizować taki jubileusz?

- Naturalnie, na szczęście 
wspierają nas nasi dobro-
czyńcy: Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miasta w Dzierżonio-
wie, Urząd Miasta w Bielawie, 
Urząd Miasta w Piławie Górnej, 
a także firmy – pana Miazgi i 
pana Świszcza oraz Kaufland. 
Mam nadzieję, że o nikim nie 
zapomniałem. Nie ukrywam, że 
liczę również na wsparcie Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

- Wiem, że Klub Hono-
rowych Dawców Krwi 
współpracuje także ze 
szkołami…

- Już od dłuższego czasu 
współpracujemy z I LO, Eko-
nomikiem i Zespołem Szkół 
z Bielawy, których uczniowie 
honorowo oddają krew, ale na 
przykład zbliżający się jubi-
leusz organizacyjnie będzie 
wspierał w tym roku również 
dzierżoniowski Zespół Szkół nr 
2. Na uczniów i kierownictwo 
tych placówek możemy liczyć.

- Ilu członków liczy Klub 
Honorowych Krwiodaw-
ców przy KPP?

- Stałych członków mamy 
60, ale do tego dochodzi bardzo 
liczne grono wspomnianej już 
młodzieży. Wspólnie oddajemy 
w ciągu roku aż 100 litrów 
krwi!

- Jak odbywa się sama 
procedura oddawania 
krwi?

- Między innymi raz na 
kwartał do naszego Klubu przy 
ul. Ząbkowickiej w Dzierżo-
niowie przyjeżdża zespół ze 

szpitala Wojskowego we Wro-
cławiu. W piątki nasi ludzie 
oddają też krew w autobu-
sie Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z Wałbrzy-
cha… Krew przeznaczona jest 

przede wszystkim na działania 
ratunkowe, ale też na potrzeby 
krwiolecznictwa.

- Bardzo jestem ciekaw ile 
łącznie krwi oddał pan w 
ciągu minionych lat?

- Oddałem 50 litrów krwi, 
ale muszę się też pochwalić, 
że do krwiodawstwa przeko-
nałem także swoje dzieci. W 
efekcie mój syn Mariusz oddał 
już ponad 20 litrów, a córka 
Jola pond 6 litrów krwi. Fakt, 
że wspólnie w taki sposób 
niesiemy ludziom pomoc to 
naprawdę bardzo duża satys-
fakcja.

- Od wielu lat jest pan 
także mieszkańcem 
naszej Spółdzielni Miesz-
kaniowej…

- Rzeczywiście od wielu, bo 
już od roku 1983, czyli 35 lat. 

- Więc chyba nieźle się 
tutaj panu mieszka?

- Oczywiście, że mieszka 
mi się dobrze. Z każdym 
rokiem jest ładniej, jest czysto, 
mam gdzie zaparkować auto, 
do sklepu blisko, na pocztę 
blisko, wszystko jest. Jestem 
zadowolony…

- Dziękuję za rozmowę.

rozmowa jubileuszowa

Policjanci podsumowali działania przeprowadzone 
pod kryptonimem „Znicz 2018”.

W przeprowadzonych dzia-
łaniach trwających od 31 paź-
dziernika do 4 listopada 2018r., 
pełnionych było 48 służb dzier-
żoniowskiej drogówki. Do 
działań wykorzystano także 
policjantów innych wydzia-
łów, którzy pełnili kolejne 168 
służby. 

W przeciągu 5 dni doszło 
do jednego wypadku drogo-
wego, gdzie obrażenia odnio-
sło 12-letnie dziecko. W czasie 
trwania akcji było też 16 kolizji 
drogowych, gdzie uczestnicy 

nie ponieśli poważnych obra-
żeń. Policjanci nie ujawnili 
nietrzeźwych kierujących i 
przekroczeń prędkości o ponad 
50 km/h w terenie zabudowa-
nym. Świadczy to o odpowie-
dzialności kierowców naszego 
powiatu. 

Mimo zakończenia akcji 
apelujemy o rozwagę na drodze 
i stosowanie się do obowiązują-
cych przepisów. 

kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

PODSUMOWANIE AKCJI 
„ZNICZ 2018”
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Przygotowania do rozpoczęcia realizacji nowych 
inwestycji mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkanio-

wej przy ulicy Lawendowej idą pełną parą do przodu.
Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 20 

września. Rada szczegółowo zapoznała się i omówiła 
wdrażanie realizacji nowego zadania inwestycyjnego budowy 
nowych budynków wielorodzinnych przy ul. Lawendowej.

LAWENDOWE WIEŚCI

Miesięcznik Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie  
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”

Wydawca: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20

Adres redakcji:
58-200 Dzierżoniów,  
Os. Jasne 20, pok. 15
telefon: 74 831 44 73 w. 18
e-mail: ts@smdzierzoniow.pl

Redaktor naczelny:  
Jarosław Kresa

Numer redagują: 
Marian Charasimiuk, 
Ewa Kuceła, Ewa Ciecierska

Druk: „IMAGE”
tel./fax 74 836 90 38

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

w spółdzielni

Tak jak informowaliśmy w 
ostatnim wydaniu miesięcz-
nika „Twoja Spółdzielnia” 
wszystkie mieszkania w pierw-
szym planowany budynku bły-
skawicznie znalazły swoich 
właścicieli. Bardzo dużo osób 

jest zapisanych na liście i czeka 
na ofertę następnych nowym 
mieszkań w planowanym dru-
gim budynku, który zostanie 
wybudowany równolegle, ale 
z przesunięciem czasowym z 
uwagi na założenia technolo-

giczno – wykonawcze reali-
zacji robót. Ważna informacja 
dla osób czekających na ofertę 
mieszkań w drugim budynku 
jest taka, że szczegółowe zapi-
sy na nowe mieszkania będą 
przeprowadzane do końca tego 
roku.

Aktualnie finalizowane 
są prace projektowe, których 
efektem ma być niebawem 
złożenie wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na budowę.

budowlaniec

Następnie omówiono przy-
gotowania do rozpoczęcia sezo-
nu grzewczego. Pomimo bardzo 
dobrej i ciepłej pogody, która 
towarzyszyła drugiej połowie bie-
żącego roku, sukcesywnie prowa-
dzone były prace związane z uzu-
pełnieniem instalacji centralnego 
ogrzewania i przygotowania jej do 
rozpoczęcia ogrzewania miesz-
kań, które miało nastąpić po obni-
żeniu występujących temperatur 
zewnętrznych oraz pogorszeniu 
warunków atmosferycznych.

Rada Nadzorcza podsumo-
wała również bardzo intensyw-
ny i bogaty w wydarzenia okres 
wakacji, który przygotowany był 
przez Spółdzielczy Dom Kultury 
we współpracy ze Spółdzielczym 
Towarzystwem Kulturalno-
-Sportowym oraz Towarzystwem 
Krzewienia Kultury Fizycznej.

Dzięki tej współpracy udało 
uzyskać się dofinansowanie z 
Urzędu Miasta Dzierżoniowa na 
prowadzenie zajęć kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych dla 
dzieci, młodzieży i osób doro-
słych w ramach spółdzielczej 
oferty w tym zakresie.

Październikowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej przeprowa-
dzone zostało 30 października. 
Podczas posiedzenia dokonano 
Analizy finansowo-gospodar-
czej Spółdzielni za pierwsze 
półrocze 2018 r.

Rada omówiła wykonanie 
planów w zakresie przychodów 
jak również poniesionych kosz-
tów w zakresie całej działalno-
ści Spółdzielni.  Szczegółowo 
omówiono wykonania finanso-
we i realizację robót remonto-
wych finansowanych z funduszu 
remontowego. W dalszej części 
posiedzenia omówiono nabór 
chętnych osób na kupno nowych 
mieszkań, które będą realizowa-
ne przy ul. Lawendowej w Dzier-
żoniowie. Rada bardzo pozytyw-
nie oceniła przygotowania do 
rozpoczęcia realizacji budowy 
budynków przy ul. Lawendowej, 
w tym fakt 100 procent obło-
żenia zainteresowanych nowymi 
mieszkaniami w planowanym 
pierwszym budynku.

Następnie Rada Nadzorcza 
omówiła założenia do działalno-
ści Spółdzielni na rok 2019 w 
zakresie kompleksowej struktury 
organizacyjnej Spółdzielni i pod-
jęła w tym zakresie uchwałę.

Rada Nadzorcza omówiła 
również przygotowania do dwóch 
lustracji Spółdzielni w zakresie 
całokształtu działalności oraz 
częściowej dotyczącej inwestycji 
mieszkaniowych.

Radę Nadzorczą zamknięto 
omówieniem spraw bieżących 
oraz kwestiami, które wpłynęły 
podczas dyżurów Rady.       

rn

Wzmożone patrole czuwały 
nad bezpieczeństwem podczas 
wyborów samorządowych w I i 
II turze oraz na drogach całego 
powiatu. 

Wybory samorządowe, które 
odbyły się na przełomie paź-
dziernika i listopada przebiegły 

bardzo spokojnie. Policjanci od 
20 października zwracali szcze-
gólną uwagę na obiekty, w któ-
rych odbywały się głosowania. 
Odnotowano jedynie dwa zda-
rzenia, w tym jedno przestęp-
stwo i jedno wykroczenie, oba 
na terenie Bielawy i miały miej-

sce podczas I tury. Przestępstwo 
dotyczyło wyniesienia karty do 
głosowania poza lokal wybor-
czy. Wykroczenie miało związek 
z prowadzeniem agitacji wybor-
czej w trakcie trwania ciszy. 

Wszystkim mieszkańcom 
powiatu dzierżoniowskiego dzię-
kujemy za obywatelską postawę.

kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

POLICJA PODSUMOWUJE WYBORY

RADA NADZORCZA WE 
WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU

Dzierżoniowska policja podsumowała działania związane 
z zabezpieczeniem wyborów samorządowych.
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Działo się dużo, a do tego w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta. 
11 listopada 2018 roku był w Dzierżoniowie wypełniony uroczystościami przypomi-

nającymi o 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości.

We wszystkich jubileuszo-
wych przedsięwzięciach udział 
wzięli członkowie działającej 
przy Spółdzielczym Domu 
Kultury GRH 58. pułku pie-
choty. 

MIŁOŚĆ OJCZYZNY
W niedzielne przedpołudnie 

świętowanie 100-lecia zaczęło 
się od posterunku honoro-
wego i złożenia kwiatów, a 
także odczytania części ze 
„100 zdań na 100-lecie” przed 
tablica pamiątkową Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Odczy-
tano między innymi zdania 
zapisane lub wygłoszone przez 
świętego Jana Pawła II „To jest 
moja matka, ta Ojczyzna! To są 
moi bracia i siostry! I zrozum-
cie, wy wszyscy, którzy lekko-
myślnie podchodzicie do tych 

spraw, zrozumcie, że te sprawy 
nie mogą mnie nie obchodzić, 
nie mogą mnie nie boleć! Was 
też powinny boleć!”, Józefa Pił-
sudskiego „Kto nie szanuje i nie 
ceni swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku, teraź-
niejszości ani prawa do przy-
szłości”, Edwarda Śmigłego-
-Rydza „Miłość Ojczyzny – to 
polski dyktator”, czy Wincen-
tego Witosa „Nie ma sprawy 
ważniejszej niż Polska”.

TABLICA NA 100-LECIE
Później przed Pomnikiem 

Pamięci Losów Ojczyzny 
odbyła się duża uroczystość 
zwieńczona złożeniem przez 
burmistrza Dariusza Kuchar-
skiego biało-czerwonego 
wieńca w imieniu mieszkańców 
miasta, a następnie w kościele 

p.w. Św. Jerzego uroczysta 
Msza święta w intencji ojczy-
zny, rozpoczęta wspólnym 
odśpiewaniem hymnu. Po mszy 
przedstawiciele władz miasta 
odsłonili jubileuszową tablicę 
pamiątkową na ratuszu. Na 
tablicy znalazł się następujący 

napis: „1918 – 2018 W roku 
jubileuszu 100-lecia Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległo-
ści. 11 listopada 1918 r. spełnił 
się sen Polaków – Rzeczpo-
spolita Polska narodziła się 
na nowo. Po rozbiorach i 123 
latach niewoli, rusyfikacji i 
germanizacji, po wielkich naro-
dowych powstaniach Polska 
powróciła na mapę świata.

Jako symbol pamięci i patrio-
tyzmu kolejnych pokoleń Pola-
ków wdzięczni za bezcenny dar 
Wolnej Ojczyzny. Mieszkańcy 
Dzierżoniowa, 11.XI. 2018 r.”

11 LISTOPADA – JAK ŚWIĘTOWANO 
W DZIERŻONIOWIE

100-lecie odzyskania



7listopad 2018  |  nr 11 (167)

MOST NIEPODLEGŁOŚCI
Po zakończeniu tej uro-

czystości członkowie GRH 
58. pułku piechoty wystawili 
posterunek honorowy przed 
dzierżoniowskim Pomnikiem 
Żołnierzy Wyklętych, a także 
przed grobami - podpułkow-
nika Waleriana Tewzadze 
(byłego prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej), porucznika 
Józefa Buczyłki i sierżanta Sta-
nisława Jana Wójciaka.

Na zakończenie tej części 
jubileuszowego dnia nasi 
rekonstruktorzy wzięli udział 
w uroczystym otwarciu Mostu 
Niepodległości oraz w zorgani-
zowanym przez władze powiatu 
i miasta wspólnym przemarszu 
do Rynku, zakończonym odsło-
nięciem jubileuszowej mozaiki 
przy ul. Krasickiego. 

jk

•  R E K L A M A  •

niepodległości
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Widząc z daleka płonące 
zabudowania członkowie 
rodziny pana Floriana byli 
przekonani, że banderowcy 
zamordowali także matkę z 
synkiem. Kiedy dotarli na miej-
sce okazało się, że oboje żyją. 
Później tułali się. Przez półtora 
roku nie mieli gdzie mieszkać. 

- To były straszne czasy 
– wspomina pan Florian. – 
Widziałem – choć mama sta-
rała się zasłaniać mi oczy – jak 
banderowcy wpadli do jednego 
z polskich domów, w którym 
leżała kobieta tuż po porodzie, 
zamordowali ją, a jej maleńkim 
dzieckiem cisnęli o chałupę, po 
czym rzucili je psu. Tak przera-
żające rzeczy trudno zapomnieć.

 PRZEZ JAŹWINĘ  
 NA OS. JASNE 

Na nasz teren, do Jaźwiny 
(wtedy nosiła nazwę Stoszyn), 
mały 4-letni Florian wraz z 
mamą, dziadkiem oraz babcią 
przyjechali w czerwcu 1945 
roku. Tu wkrótce urodził się 
jego brat, a nieco później siostra. 

- Po ukończeniu siódmej 
klasy poszedłem do Zasadniczej 
Szkoły Metalowej w Bielawie – 
wspomina bohater naszej opo-
wieści. – Później trafiłem do 
Wrocławia, do pracy w Zakła-

dach „Archimedes”, a w roku 
1961 do wojska. Trzy lata póź-
niej się ożeniłem.

Pan Florian nie rezygno-
wał z dalszej edukacji. W mię-
dzyczasie ukończył Technikum 
Mechaniczne, a później także 
studia na Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu.

W Dzierżoniowie zamiesz-
kał w roku 1966, najpierw przy 
ul. Botwina, żeby w roku 1973 
trafić do Spółdzielni Miesz-
kaniowej – na Osiedle Jasne, 
gdzie mieszka do dzisiaj.

- Nowe mieszkanie to wtedy 
było coś – opowiada. – Pach-

niało świeżością i chociaż nie 
brakowało w nim usterek, ale 
było nowe i do tego nasze, 
własne. Sąsiedzi mniej więcej 

w jednym wieku, a na klatce 
schodowej pełno dzieci… gwar, 
głośno, wesoło!

W okolicy było w tamtym 
czasie, pomijając przesuwający 
się ciągle plac budowy, pusto. 
Pan Florian, miłośnik zieleni i 
drzew, zajął się ich sadzeniem 
w pobliżu budynku. Pomagały 
mu w tym okoliczne dzieci, 
które nie dość, że sadziły 
drzewa, ale też ich później pil-
nowały. Na Osiedlu Jasnym 
wychowały się także córki pana 
Floriana – Aldona i Edyta.

 27 STANÓW USA 
- Przez te wszystkie lata 

bardzo wiele się tutaj na osie-
dlach zmieniło – opowiada 
nasz rozmówca. – Te zmiany 
oceniam pozytywnie. Nigdy 

nie miałem żadnych scysji z 
władzami Spółdzielni. Bardzo 
pozytywnie oceniam wygląd 
naszych osiedli, które przez te 
lata wypiękniały. Trochę jednak 
jest jeszcze do zrobienia. Mam 
choćby nadzieję, że uda się 
zrobić porządny chodnik przy 
naszym budynku.

Pan Florian jest osobą 
bardzo aktywną, można powie-
dzieć – urodzonym działaczem 
społecznym.

- Po przejściu na emery-
turę ogarnęła mnie prawdziwa 
pasja działania.

Lista aktywności jest 
bogata. To m.in.: Stowarzysze-
nie Kresowian, LOK, Ogródki 
Działkowe „Jar” (gdzie jest 
wiceprezesem), strzelectwo 
sportowe...

Liczne są też jego zainte-
resowania. Wraz z żoną wiele 
czasu poświęca działce, ale 
jest też kibicem narciarstwa 
klasycznego, a jako fan piłki 
nożnej kibicuje wszystkim dru-
żynom dolnośląskim. Bardzo 
dużo podróżuje – kraje Europy, 
Egipt, Turcja, Gruzja… Głów-
nym celem jego wyjazdów od 
lat były jednak Stany Zjedno-
czone. 

- Jeździmy tam do córki i 
przez lata zdołaliśmy odwiedzić 
aż 27 stanów USA – mówi pan 
Florian. – To córka organizuje 
nam najważniejsze punkty tych 
podróży.

Cóż, my możemy tylko 
pogratulować wspaniałej aktyw-
ności i życzyć poznania jeszcze 
wielu pięknych miejsc.

jotka 

- Jestem dzieckiem cudem ocalonym z rzezi wołyńskiej – opowiada pan Florian 
Kuriata. – Żyję tylko dlatego, że dwaj banderowcy, którzy przyszli do naszego 

domu okazali się szkolnymi kolegami mojej mamy i zanim spalili nasz dom, wynieśli 
mnie i mamę razem z łóżkiem do ogrodu. Tak przeżyliśmy.

DZIECKO CUDEM OCALONE 
– Z WOŁYNIA DO DZIERŻONIOWA

sylwetki sylweTki
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W roku 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści przypomnimy jeszcze kilka 
spółdzielczych ciekawostek 
z czasów odrodzenia naszego 
Państwa.

 DOM DLA MARSZAŁKA 
Realizując postulaty VI 

Kongresu Spółdzielczości w 
zakresie promowania histo-
rii ruchu spółdzielczego 
postaramy się tym niedługim 
artykule wrócić w czasy II 
Rzeczypospolitej. Nic więc 
dziwnego, że zaczynamy od 
Marszałka. Jak czytamy na 
stronie Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, po 
zwycięskim zakończeniu 
wojny polsko-bolszewkickiej, 
Stowarzyszenie Spółdzielcze 
Oficerów powołane zostało 
na rozkaz Józefa Piłsudskiego 
w roku 1921, w celu zaspo-
kojenia potrzeb mieszkanio-
wych kadry oficerskiej. Dom 
marszałka stanąć miał przy ul. 
Czarnieckiego 55. Ponieważ 
jednak kolejność otrzymania 
domu lub mieszkania zależała 
od kolejności zapisu na liście, 
Marszałek – który zapisany 
był pod numerem 265 – dachu 
nad głową na Żoliborzu się 
nie doczekał. Wcześniej poda-
rowano mu bowiem ufundo-
wany ze składek żołnierzy i 
jego byłych podkomendnych, 
jako „Dar Komitetu Żołnierza 
Polskiego” dworek „Milusin” 
w Sulejówku. Warto dodać, 
że niezabudowana ostatecz-
nie „marszałkowska” parcela 
została odebrana Spółdzielni 
w latach 1947-1950 na mocy 
tak zwanego dekretu Bieruta.

Z ruchem spółdzielczym 
związany był także młodszy 
brat Marszałka, Adam Pił-
sudski, wiceprezydent Wilna, 
senator, a także członek Rady 

Nadzorczej Polskiego Spół-
dzielczego Banku Rzemieślni-
czego w Wilnie.

 ZBIÓRKA  
 DLA LEGIONÓW 

Jak w artykule dr Adama 
Piechowskiego podaje spół-

dzielczy miesięcznik „Tęcza 
Polska”, spółdzielczość w II 
Rzeczypospolitej to niemal 
20 tysięcy spółdzielni kredy-
towych, rolniczych, mleczar-
skich, spożywców, a także 
budowlano mieszkaniowych, 
liczących łącznie ponad 3 
miliony członków.

Jednym z najważniejszych 
polskich spółdzielców tam-
tego czasu był przypominany 
już na naszych łamach Franci-
szek Stefczyk, będący między 
innymi dyrektorem Krajowej 
Centralnej Kasy Spółek Rol-
niczych. Warto pamiętać, że 
w sierpniu 1914 roku „zaape-
lował on do „swoich” kas o 
wsparcie finansowe utworzo-
nych właśnie Legionów Piłsud-
skiego.” Dzięki temu apelowi 
udało się zgromadzić środki na 
wyposażenie ponad 2 tysięcy 
legionistów. 

Rozwój ruchu spółdziel-
czych kas był w II RP bardzo 

dynamiczny. Pod koniec dwu-
dziestolecia międzywojennego 
działało w Polsce około 5 
tysięcy Kas Stefczyka.

Przypominając spółdziel-
czą aktywność Polaków tam-
tego okresu trudno nie wspo-
mnieć o utworzonym w roku 

1934 Związku Spółdzielni Rol-
niczych i Zarobkowo-Gospo-
darczych, który przed wojną 
zrzeszał 5300 spółdzielni i 
ponad 1,6 miliona członków.

Z ruchem spółdzielczym 
nierozerwalnie łączy się także 
zaproponowana przez Stefana 
Żeromskiego nazwa, funkcjo-
nująca do dzisiaj: „Społem”, 
łącząca się przede wszyst-
kim ze spółdzielczością spo-
żywców. Warto wiedzieć, 
że – jak pisze dr Piechowski 
– ”Społem” było najważniej-
szym reprezentantem spół-
dzielczości niepodległej Polski 
na forum międzynarodowym, 
od roku 1919 członkiem Mię-
dzynarodowego Związku Spół-
dzielczego. (…) Przedwojenne 
„Społem” osiągnęło ogromny 
potencjał gospodarczy. W 1938 
roku Związek zrzeszał 1776 
spółdzielni liczących niemal 
400 tysięcy członków.” O potę-
dze przedwojennego „Społem” 

pisała nawet słynna pisarka 
Maria Dąbrowska.

 BARWNA  
 SPÓŁDZIELCZOŚĆ II RP 

Wracając do spółdzielczo-
ści mieszkaniowej warto przy-
pomnieć, że znaczna część 
spółdzielni z terenów byłego 
zaboru pruskiego zrzeszała się 
w Związku Spółdzielni Zarob-
kowych i Gospodarczych w 
Poznaniu, ale część dołączyła 
do ruchu „społemowskiego”, 
który powołał nawet w tym 
celu specjalny „Instruktoriat 
Mieszkaniowy”. Ważnym 
okresem dla spółdzielczo-
ści mieszkaniowej były lata 
1932-34, kiedy to funkcjo-
nował Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych i 
Mieszkaniowo-Budowlanych, 
ale przede wszystkim lata póź-
niejsze, kiedy to – w wyniku 
działań władz państwowych 
oraz Państwowej Rady Spół-
dzielczej - ukonstytuował się 
Związek Spółdzielni i Zrze-
szeń Pracowniczych. Wkrótce 
po powstaniu zrzeszał on 
prawie 500 spółdzielni, w tym 
59 spółdzielni mieszkanio-
wych, a od roku 1937 wyda-
wał nawet własne czasopismo 
„Głos Spółdzielczy”.

Ponieważ od postaci zwią-
zanej z wojskiem zaczęliśmy, 
na sprawach spółdzielczości 
wojskowej zakończymy, wspo-
minając o prężnie działającym 
w czasach II RP Związku 
Rewizyjnym Spółdzielni Woj-
skowych. 

Jak widać panorama spół-
dzielczości w niepodległej 
Polsce dwudziestolecia mię-
dzywojennego była wyjąt-
kowo barwna. Warto o tym 
pamiętać wchodząc w kolejne 
niepodległe stulecie.

J. Kresa
foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Źródła: wsm.pl, jpilsudski.pl,  
„Tęcza Polska” nr 235 

Niewiele brakowało, by Józef Piłsudski został spółdzielcą i mieszkańcem domu, 
który wybudować miało Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ, LEGIONY 
I NIEPODLEGŁOŚĆ

100-lecie odzyskania Niepodległościnasze sprawy
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Na fotogramach pochodzą-
cych ze zbiorów Narodowego 
Archiwum Cyfrowego oraz 
archiwum GRH 58. pułku pie-
choty zaprezentowano postaci 
czasami zapomniane, a cza-
sami pamiętane dosyć słabo. 
Sylwetki osób, które łączyła 
walka o niepodległość, a 
dzielił na przykład przewrót 
majowy, znaleźć się mogły 
na tych samych tablicach. 
Wśród sylwetek przypomi-
nanych przez organizatorów 
wystawy znaleźli się m.in.: 
generał Daniel Konarzewski – 
dowódca 14 Dywizji Piechoty, 
późniejszy wiceminister spraw 
wojskowych, ale też najmłod-
szy kawaler Virtuti Militari, 
poległy obrońca Lwowa 
14-letni strzelec Antoś Petry-
kiewicz, trzykrotny premier 
podpułkownik Walery Sławek, 
generał Tadeusz Rozwadow-
ski i jego przeciwnik z roku 
1926 generał Gustaw Orlicz-
-Dreszer. Wśród sylwetek 
prezentowanych na wystawie 
zobaczyć można także: rotmi-
strza Aleksandra Hrynkiewi-
cza, jednego z pierwszych pol-
skich żołnierzy zajmujących 
w kwietniu 1919 roku Wilno, 
późniejszego adiutanta mar-

szałka Piłsudskiego, po wojnie 
od 1945 roku mieszkańca 
powiatu dzierżoniowskiego, 
majora Stanisława Taczaka – 
pierwszego dowódcę Powsta-
nia Wielkopolskiego, generała 
Edwarda Śmigłego-Rydza, 
dowódcę Polskiej Organizacji 
Wojskowej, jednego z najbar-
dziej zasłużonych dowódców 
w trakcie wojny polsko-bol-
szewickiej, młodego pułkow-
nika Leopolda Lisa-Kulę, czy 
też pułkownika hrabiego Igna-
cego Mielżyńskiego.

Wystawa poprzedzona 
była słowem historycznym, 
a o jej bohaterach porozma-
wiać można było przy słodkim 
poczęstunku, przygotowanym 
przez organizatorów.

Jubileuszową wystawę 
oglądać będzie można w Spół-
dzielczym Domu Kultury do 
końca listopada. Jej organi-
zatorami były: Spółdzielcze 
Towarzystwo Kulturalno-
-Sportowe, SDK oraz GRH 
58. pułku piechoty (4. psw). 
Organizacja wystawy współ-
finansowana była ze środków 
budżetu Miasta Dzierżoniowa. 

jak
foto: Marian Charasimiuk, 

Kazimierz Janeczko

nasze sprawy

Osobom zasłużonym oraz bardzo zasłużonym dla polskiej 
niepodległości, ale najczęściej nie zaliczanym dzisiaj do 

grona tych najbardziej znanych, poświęcona była wystawa 
fotograficzna, otwarta 16 listopada w Spółdzielczym Domu 
Kultury z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

ZNANI I ZAPOMINIANI - PAMIĘCI 
ANTOSIA PETRYKIEWICZA

wystawa na 100-lecie odzyskania Niepodległości
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Uczestnicy zajęć w SDK 
rozwijają swoje umiejętności 
i realizują swoje zaintereso-
wania. Zapoznają się z rozma-
itymi technikami plastycznymi 
a obecnie uczą się dobierać 
kolory, doskonalą swoje zdol-
ności manualne. 

Ostatnie prace wykonane 
w trakcie zajęć przedstawiają 

ulubione zwierzątka z dzie-
cięcej wyobraźni. Młodzi pla-
stycy w sekcji to: Ola Rajczak, 
Maja Żygocka, Zuzia Stachyra, 
Weronika Krawczyk, Hania 
Proćków, Kasia Szachniewicz, 
Matylda Musiał i Jaś Mucha. 

Dzieciom należy pogratu-
lować wspaniałych pomysłów 
oraz estetyki wykonanych 

 POŚCIG ZA PIJANYM  
 ZŁODZIEJEM! 

Dzierżoniowscy policjanci po 
szaleńczym pościgu zatrzymali 
kompletnie pijanego mężczyznę, 
który wcześniej dokonał kradzieży 
paliwa! Funkcjonariusze zatrzymali 
także złodzieja kabli…

Funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Dzierżonio-
wie zatrzymali pijanego kierują-
cego. Zanim jednak do tego doszło 
27-latek był sprawcą kradzieży 
paliwa, nie reagował na sygnały 
do zatrzymania i uciekał drogami 
naszego powiatu. 

 PIJANY ZŁODZIEJ 
14 listopada około 3.30, 

dyżurny dzierżoniowskiej komendy 
policji otrzymał zgłoszenie, iż kie-
rowca volkswagena po zatankowa-
niu pojazdu na stacji paliw w Niem-
czy, bez uregulowania należności 

odjechał. Na miejsce natychmiast 
zostali wysłani policjanci, którzy 
otrzymali numery rejestracyjne 
pojazdu, sprawcy kradzieży. W 
trakcie dojazdu na miejsce zgłosze-
nia interwencji minęli się z samo-
chodem o tych właśnie numerach. 
Funkcjonariusze zawrócili i natych-
miast ruszyli w pościg. Kierujący 
nie reagował na sygnały świetlne, 
dźwiękowe i łamiąc szereg przepi-
sów uciekał ulicami Dzierżoniowa. 
W pewnym momencie zatrzymał 
się, jednak gdy policjantka wyszła 
z radiowozu, mężczyzna podjął 
ponownie próbę ucieczki. Zakoń-
czyła się ona dopiero w Piławie 
Górnej, gdzie mężczyzna został 
obezwładniony. Okazało się, że 
27-letni złodziej, uciekinier był 
kompletnie pijany. Badanie alkoma-
tem dało wynik 2,10 promila! 

Mężczyzna został osadzony w 
policyjnym areszcie.

przez nie prac. Grupę mło-
dych plastyków łączy zaanga-
żowanie w trakcie zajęć oraz 
wspólna pasja. 

Jeśli masz dziecko uzdol-
nione, to dołącz do nas i przyjdź 
do Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Zapisy na zajęcia są prowadzone 
w poniedziałek i piątek od 17.00 
do 18.00 w Spółdzielczym Domu 
Kultury Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Dzierżoniowie, na Os. 
Jasnym, w pok. nr 12.

Ave

 ZATRZYMANIE ZŁODZIEJA  
 KABLI 

Dzierżoniowscy policjanci po 
krótkim pościgu zatrzymali zło-
dzieja kabli. Pokrzywdzony osza-
cował starty na kwotę nie mniej-
szą niż 6500 złotych. 

Wczoraj funkcjonariusze 
dzierżoniowskiej policji zatrzy-
mali mężczyznę, który ukradł 
przewody elektryczne, po wcze-
śniejszym odcięciu ich z dźwigu, 
pracującego przy budowie obwod-
nicy. Przedstawiciel pokrzywdzo-
nego podmiotu oszacował straty 
na kwotę nie mniejszą niż 6500 zł.

15. listopada, przed 19.00 
dyżurna Komendy Powiatowej 
Policji w Dzierżoniowie otrzy-
mała zgłoszenie o osobie, której 
zachowanie może wskazywać 
że dokonała kradzieży i próbuje 
chować łup do plecaka. Policjanci 
dysponując rysopisem udali się 

we wskazane miejsce, jednak 
nikogo nie zastali. Nie zrezygno-
wali i dokonali penetracji pobli-
skiego terenu. Nieopodal zauwa-
żyli odpowiadającego opisowi 
mężczyznę, który na widok poli-
cjantów coś odrzucił i zaczął ucie-
kać. Mundurowi ruszyli w pościg, 
który nie trwał długo. Już po 
chwili mężczyzna został zatrzy-
many. Okazał się nim 52-letni 
mieszkaniec naszego powiatu. W 
jego plecaku ujawniono różnego 
rodzaju kable. Dalsze czynności 
wykazały, że pochodzą one z kra-
dzieży i zostały odcięte z dźwigu, 
który pracował przy budowie 
wiaduktu na nowo powstają-
cej obwodnicy. Powiadomiono 
przedstawiciela pokrzywdzonego 
podmiotu, który po przybyciu na 
miejsce oszacował straty na kwotę 
nie mniejszą niż 6500 złotych.

kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

Od września rozpoczęła swoją działalność sekcja 
plastyczna skupiająca dzieci w wieku od 5 do 8 lat.

ZWIERZĘTA W DZIECIĘCEJ 
WYOBRAŹNI

POŚCIG ZA PIJANYM ZŁODZIEJEM

sekcja plastyczna SDKnasze sprawy

kryminałki
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kulTura

Spółdzielczy konkurs był 
przede wszystkim dosko-
nałą formą promocji tańca 
wśród najmłodszych i okazją 
do dobrej zabawy. Z tego też 
powodu wszyscy uczestnicy 
otrzymali wyróżnienia i oko-
licznościowe nagrody, nato-
miast specjalnie wyróżniona 
została trójka, uznana tego dnia 
przez dwuosobowe jury za naj-
lepszą. Decyzją jurorów pierw-
sza nagrodę otrzymała Amelia 
Kleban, drugą nagrodę Patry-
cja Podczaszy, a trzecią – Jakub 
Tronina.

- Bardzo lubię tańczyć, ale 
gram też szachy i w ogóle mam 
wiele innych zainteresowań 
– przyznała się po konkursie 
zdobywczyni drugiej nagrody.

Warto dodać, że dla uczest-
ników konkursu i ich opie-
kunów przygotowano został 
słodki poczęstunek. 

Wiele wskazuje na to, że 
listopadowy konkurs zaowoco-
wać może już wkrótce stworze-
niem sekcji tanecznej dla dzieci, 
a jej prowadzenia podejmie się 
Marta Machowska, która 15 
listopada znakomicie zajęła 
się przygotowaniem tanecznej 
zabawy najmłodszych.

Głównym organizatorem 
konkursu było Spółdzielcze 
Towarzystwo Kulturalno-Spor-
towe, a impreza dofinanso-
wana była ze środków budżetu 
Miasta Dzierżoniowa.

kaj
foto: M. Machowska

To była naprawdę dobra zabawa. 15 listopada w dużej 
sali Spółdzielczego Domu Kultury zgromadziło się 

ponad 50 osób, dzieci i dorosłych. Wszystko za sprawą 
I Konkursu Tańca dla Dzieci.

ŚWIETNA ZABAWA I NAGRODY 
DLA WSZYSTKICH

konkurs tańca
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Osoby chętne do oglądania lokalu zgłaszają się w pokoju nr 4 
Spółdzielni Mieszkaniowej - os. Jasne 20. 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu 
wynosi 10 zł netto za 1 m2.

Postąpienie licytacyjne nie może być mniejsze niż 10 % 
ceny wywoławczej.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z warunkami przetargo-
wymi w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 4 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku.                                                    

Składanie ofert do dnia 19.12.2018 r. do godz. 9.30 w sekreta-
riacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 11 w zaklejonych koper-
tach z napisem „lokal użytkowy nr 1  Os. Jasne 24 ”.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2018 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – sala Spółdziel-
czego Domu Kultury.

W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomo-
ści, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty za media.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia 
17.12.2018 r.  włącznie, na konto bankowe Bank Spółdzielczy w 
Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.              

Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na 
rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy 
na najem lokalu użytkowego w terminie do dnia 31.12.2018 r.  

Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana 
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Osoby chętne do oglądania lokalu zgłaszają się w pokoju nr 4 
Spółdzielni Mieszkaniowej - os. Jasne 20. 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu 
wynosi 10 zł netto za 1 m2. Postąpienie licytacyjne nie może być 
mniejsze niż 10 % ceny wywoławczej.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z warunkami przetargo-
wymi w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 4 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku.                                  

Składanie ofert do dnia 19.12.2018 r. do godz. 10.00 w sekreta-
riacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 11 w zaklejonych koper-
tach z napisem „ lokal użytkowy nr 2  Os. Jasne 24 ”.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2018r. o godz. 10.30 w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – sala Spółdzielczego 
Domu Kultury.

W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomo-
ści, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty za media.

Wadium w wysokości 100, 00 zł należy wpłacić do dnia 
17.12.2018 r.  włącznie, na konto bankowe Bank Spółdzielczy w 
Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na 
rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy 
na najem lokalu użytkowego w terminie do dnia 31.12.2018 r.  

Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana 
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w prze-
targu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 14.11.2018 r. w 
siedzibie Spółdzielni pokój nr 5.

Wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych) należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni: Bank Spół-
dzielczy w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. 
Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r. Za datę wniesienia 
wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. Oferent, 
którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni 
w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na warunkach okre-
ślonych w SIWZ oraz przeprowadzonym przetargu. 

Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana 
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.  

Oferty należy składać w jednej zaklejonej  kopercie z napisem 
„Roboty budowlane, remontowe i instalacyjne” w sekretaria-
cie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 11 do dnia 18.12.2018 
r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018 r. o 
godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w 
Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20,
ogłasza 

nieograniczony przetarg
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem 

lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 46,00m² mieszczącego się 
na os. Jasnym 24 w Dzierżoniowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20, ogłasza

nieograniczony przetarg
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 32,00 m²  

mieszczącego się na os. Jasnym 24 w Dzierżoniowie.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, 
Os. Jasne 20,  58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 44 74

ogłasza 

przetarg nieograniczony 
dwustopniowy

na wykonanie robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych na zaso-
bach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i Piławie Górnej z jed-
noczesnym zagospodarowaniem (najmu budynków i dzierżawą terenu) 

nieruchomości nr 11/2 Obręb Nowe Miasto na Os. Błękitnym 30. 
Termin rozpoczęcia wykonywania zadania od 1 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
ogłoszenia
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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 

Zajęcia plastyczne 

Fitness
wtorki 19.00 – 20.00 
czwartki 18.00 – 19.00

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 19.00 – 20.30

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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TKKF Ognisko „Dzierżoniów”
pierwszy czwartek miesiąca 18.00-19.00
lub tel. 600 740 306
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Zwycięstwem głównego faworyta - Pawła Gulika, naj-
lepszego od kilku lat szachisty ziemi dzierżoniow-

skiej, zakończył się Turniej Szachowy z okazji 100. rocz-
nicy odzyskania Niepodległości, zorganizowany 7 listo-
pada w Spółdzielczym Domu Kultury w Dzierżoniowie.

Paweł Gulik, który nie-
dawno został ojcem i na szachy 
czasu ma ostatnio nieco mniej, 
w meczu finałowym pewnie 
pokonał Jarosława Dąbrow-
skiego. Trzecie miejsce w tym 
szczególnym turnieju wywal-
czył Sławomir Woszczyński, 
który po dogrywce zwyciężył 
Romualda Dudka. 

W turnieju zorganizowa-
nym z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości zagrało 
łącznie 22 szachistów. W 
turnieju open dwunastu, a w 
turnieju dziecięcym dziesię-
cioro. W tym drugim wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale 
za I miejsce oraz tabliczkę 

czekolady, ale z kronikar-
skiego obowiązku poinfor-
mować należy, że najlepszym 
zawodnikiem dziecięcych 
zmagań był Bartek Łajczak. 
- Ale fajny ten medal – pod-
sumował jeden z młodszych 
uczestników rywalizacji. – 
Jeszcze takiego nie miałem…

Wyjątkowo „fajna” była 
także atmosfera tego jubileuszo-
wego turnieju, w którym udział 
wzięli: Aleksandra Łajczak, 
Barek Łajczak, Hania Chorąży-
czewska, Julian Kizym, Hubert 
Falikowski, Jakub Karaś, Alek-
sander Zadrożny, Jakub Tro-
nina, Mikołaj Musiał, Patrycja 
Podczaszy, Sławomir Masło, 
Radosław Szandurski, Antoni 
Chorążyczewski, Paweł Gulik, 
Radosław Panek, Mariusz Jan-
duła, Radosław Zawada, Romu-
ald Dudek, Sławomir Wosz-
czyński, Jarosław Dąbrowski, 
Dariusz Imbór i Jarosław Kresa. 
Organizatorami turnieju były: 
Spółdzielczy Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie i Towarzystwo 
Szachowe Ziemi Dzierżoniow-
skiej „Dwie Wieże” Dzierżo-
niów.

kj
foto: Jarosław Kresa

sporT na 100-lecia odzyskania Niepodległości

JUBILEUSZOWY PUCHAR 
DLA PAWŁA GULIKA
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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 19.00 – 20.30

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! 



Przypomnijmy – w przyszłym 
roku planowane jest rozpoczęcie 
rozgrywek Retro Ligi, opartej 
na przedwojennych zasadach, 
w strojach i sportowym obuwiu, 
opartych na przedwojennych 
warunkach technicznych. W pro-
mocję przedsięwzięcia włączył 
się PZPN, a także czołowi polscy 
piłkarze – Robert Lewandowski, 

Grzegorz Krychowiak i Wojciech 
Szczęsny. O projekcie pisał też 
francuski „L’equipe”. 

W gronie organizatorów sto-
warzyszenia Retro Liga – wywo-
dzących się z sześciu grup rekon-
strukcyjnych z całej Polski - zna-
leźli się także rekonstruktorzy 
dzierżoniowskiej GRH 58. pułku 
piechoty (Jarosław Kresa, Marcin 

Orliński i Łukasz Kresa). Przy-
gotowania do Ligi oraz poszuki-
wanie środków na udział w niej 

trwają pełna parą. Więcej na ten 
temat napiszemy już wkrótce. 

Kaj, foto: fb/retroliga

Działania mające na celu uruchomienie piłkarskiej Retro 
Ligi nabierają tempa. Ostatnio w akcję promującą Ligę 

włączyli się reprezentanci Polski oraz telewizja Polsat.

•  R E K L A M A  •

O RETRO LIDZE 
WE FRANCUSKIM L’EQUIPE


