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boże narodzenie

Przypominamy na Boże Narodzenie

ŚWIĘTE TRADYCJE POLAKÓW

W

Polsce od wieków z Bożym Narodzeniem wiąże się szczególnie dużo towarzyszących temu Świętu obyczajów. Obyczajów szanowanych do dzisiaj (w większym lub mniejszym stopniu) w większości naszych domów.

POST I PIERWSZA
GWIAZDKA
W dniu poprzedzającym
Boże Narodzenie tradycją
w Polsce był post bezmięsny. W niektórych regionach
kraju był to nawet post ścisły.
Wydaje się, że jak wszystko, co
wymaga pewnego poświęcenia, zwyczaj ten (a dla niektórych wewnętrzny obowiązek)
przestrzegany jest coraz rzadziej. Dzień kończy tradycyjnie
uroczysta kolacja wigilijna, do
której - na pamiątkę gwiazdy
prowadzącej Trzech Króli do
stajenki - należy zasiadać po
pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdy.
SIANKO POD OBRUSEM
Zanim wszyscy domownicy
zasiądą do Wigilijnego stołu,
pani domu, powinna pod biały
obrus włożyć choćby odrobinkę
sianka, które swoją symboliką
nawiązuje do siana, na którym
w stajence w Betlejem leżał
Syn Boży. W staropolskich
wsiach zazwyczaj w rogu izby
stawiano po prostu snop słomy.
OPŁATEK I KOLĘDY
Nim jeszcze zebrani zasiedli do wigilijnej kolacji, najpierw - podobnie jak dzisiaj
– senior rodu rozpoczynał
tradycyjne dzielenie się opłatkiem. Przy tym dzieleniu się
opłatkiem należało zachować
kolejność zgodną z wiekiem
uczestników wieczerzy, od
najstarszych do najmłodszych.
Wieczór wigilijny nierozłączny
był także ze śpiewaniem kolęd,
które w wielu polskich domach
intonował najstarszy z domowników lub najważniejszy z
zacnych gości.
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LICZBA POTRAW
I PUSTE NAKRYCIE
Różne są opinie, co do
wymaganej liczby potraw.
Niektóre źródła podają, że
powinno ich być 12, inne, że
liczba ta powinna być niepa-

PREZENTY I CHOINKA
Wigilijny wieczór to także
pięknie przystrojona choinka
oraz chwila obdarowywania
prezentami. Chwila szczególna
przede wszystkim dla dzieci.
Postacią, którą przedstawia się

rzysta. W starej Polsce było ich:
13 u magnatów, 11 u szlachty, 9
u mieszczaństwa. Według księcia J. O. Radziwiłła, „wolno
jednak spróbować wszystkich ryb, które należy liczyć
jako jedno danie”. Większość
źródeł podaje natomiast, że
liczba uczestników kolacji
wigilijnej powinna być parzysta. Dodatkowo jednak należy
przygotować
jedno
puste
nakrycie, z myślą o zbłąkanym
wędrowcy lub też o nieoczekiwanym gościu

jako obdarowującą prezentami
w wigilijny wieczór zazwyczaj
jest Święty Mikołaj, ale także w zależności od regionu Polski
- Dzieciątko (Górny Śląsk),
Aniołek (Galicja) lub Gwiazdor (w Wielkopolsce).

RYBY
Dania, które dominowały
(a bez których również dzisiaj
trudno wyobrazić sobie wigilię)
na stołach naszych przodków,
w dużej części stanowiły ryby,
które symbolizują samego
Jezusa Chrystusa i stanowią
nawiązanie do wczesnych
wieków chrześcijaństwa.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…
Hipolit Rzymski był najstarszym znanym dziś autorem,
który pisał o narodzinach Jezusa
Chrystusa w grudniu: Pierwsze
przyjście Pana naszego wcielo-

nego, w którym narodził się w
Betlejem miało miejsce ósmego
dnia przed kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia). Tę samą
datę podał także w roku 221, w
swojej Chronographiai, rzymski historyk Sekstus Juliusz
Afrykański.
opr. jotka
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Często różnią się one od
siebie trochę, w zależności od
tego, z jakiego rejonu Polski
wywodzi się nasza rodzina…

PASTERKA
Wigilijny wieczór kończył
się uroczystym nabożeństwem.
Podobnie jak dzisiaj, w okolicach północy, całe rodziny w
dawnej Polsce wspólnie udawały
się do kościoła, na Pasterkę.
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nasze sprawy

nasze prognozy

MROZU NIEWIELE,
ŚNIEGU NA LEKARSTWO
Ś

Spokoju,
rodzinnego ciepła,
pogody ducha
i wiary w lepsze jutro
z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
wszystkim Spółdzielcom

więta Bożego Narodzenia kiedyś dosyć regularnie
kojarzyły się ze śniegiem skrzypiącym pod butami.
Tym razem raczej białego puchu spodziewać się nie należy.
Na Święta nad Dzierżoniowem być może i trochę poprószy i delikatnie… popada, ale
ponieważ temperatura tylko
nocą może na chwilę zejść
poniżej zera, śnieg na utrzymanie się nie ma szansy.
Z różnych prognoz wynika,
że niewielki śnieg i równie nie-

w Wigilię z dachu cieczy, zima
długo się przewlecze”, no i
„gdy na Pasterkę po wodzie, to
na Alleluja po lodzie”.
Z naszych ogrodowych
obserwacji wynika, że śniegu
spodziewać można się będzie
w lutym, a ciepła wiosna
zacznie się w drugiej połowie

życzą
Rada Nadzorcza i Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dzierżoniowie
oraz Redakcja miesięcznika
„Twoja Spółdzielnia”
•

wielki mróz prawdopodobny
jest w okolicach Nowego Roku,
ale troszeczkę mocniej popadać
może dopiero w okolicach 7-8
stycznia.
A co o dotychczasowej
grudniowej aurze mówią nam
przysłowia (które jak wiadomo
„są mądrością narodów”)?
Ano wróżą nam suche i ciepłe
lato, bo przecież, „gdy w zimie
odkryte ucho, to w lecie sucho”.
Warto też zwrócić uwagę na
pogodę w Wigilię, gdyż „Jak
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kwietnia. Lato będzie ciepłe,
więc urlopy śmiało planować
można na rodzimych plażach
Bałtyku lub w pięknych polskich górach… A swoją drogą
w dobie informacji o ociepleniu
klimatu bardzo pocieszające,
że o bezśnieżnych grudniach
mówiły już nawet stare ludowe
przysłowia. Grunt, żeby 3 maja
nie było tak biało, jak kilka lat
temu (co przypominamy na
załączonym zdjęciu).
kaj , foto: J. Kresa
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wtorki godz. 19.00-20.00
czwartki godz. 18.00-19.00
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interesujący spółdzielcy

PSZCZOŁY – RODZINNA TRADYCJA
OD PONAD 100 LAT
-P
szczoły są cudowne – opowiada pan Zbigniew
Samołyk. - To wyjątkowo piękne owady, a wykorzystanie potencjału, wykorzystanie wszystkich możliwości pszczoły miodnej, to jest temat tak obszerny, że
chyba nieskończony.

Pasję, a właściwie miłość
do pszczół pan Zbigniew - od
40 lat mieszkaniec Osiedla
Różanego – wyniósł z rodzinnego domu. A warto dodać, że
związki rodziny Samołyków
z pracowitymi owadami mają
już ponad 100-letnią historię.
Pszczelarzem był Jan - dziadek
pana Zbigniewa, a także jego
ojciec, Zygmunt. Pszczołami
zajmował się również stryj
naszego rozmówcy.
- Ja właściwie jeszcze jako
dziecko bawiłem się w pszczelarstwo... – wspomina z satysfakcją. - Pamiętam, że dziadek
miał pszczoły jeszcze w takich

ulach zbudowanych ze słomy.
Nadal mam po nim książkę
pszczelarską, wydaną w 1913
roku we Lwowie.
Biorę w ręce stare wydawnictwo ze stroną tytułową,
opatrzoną pięknym, fantazyjnym podpisem dziadka pana
Zbigniewa. Nie ma wątpliwości - pszczelarstwo dla rodziny
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Samołyków nigdy nie było
tylko zabawą, czy też chwilowym kaprysem.
- Jeszcze jako młody chłopak miałem kilka uli, ale później była nauka, praca, brakowało czasu – sięga pamięcią do
czasów młodości – więc oddałem wtedy te pszczele rodziny
ojcu. Na poważnie do pszczół
wróciłem jakiś czas przed emeryturą, kiedy wiek nie pozwalał
już mojemu ojcu pracować w
pasiece. Powiedziałem wtedy
– nie sprzedawaj tych pszczół,
ja będę się nimi zajmował. I tak
zostało do dzisiaj.
A dzisiaj pan Zbigniew
ma w swojej pasiece pod
lasem 70 pszczelich rodzin
i mam wrażenie, że nie
wyobraża sobie bez nich
życia. Opieka nad nimi,
ale też ciągłe poznawanie
ich możliwości zabiera
wiele czasu, ale i daje
bardzo wiele satysfakcji.
- To jest tak, że nauka
cały czas odkrywa możliwości pszczoły miodnej. Dla mnie jest to
temat ciągle niezwykle
pasjonujący...
Rozmawiamy
w
mieszkaniu
państwa
Samołyków.
Pani
Maria,
małżonka
naszego pszczelarza,
częstuje mnie pyszną
herbatą, słodzoną – naturalnie – miodem...
- Jeszcze mnie tą swoją
pszczelą pasją zaraził – mówi.
- Kiedyś bałam się pszczół, a
teraz ich bzyczenie zupełnie mi
nie przeszkadza. Bo kiedy się
pozna ich obyczaje, to można
się nimi tylko zachwycać. Nie
ma chyba bardziej pracowitych stworzeń...

Pan Zbigniew żałuje, że do
pszczelarstwa garnie się tak
mało młodych, a średni wiek
pszczelarzy jest dosyć wysoki.
Jedni pszczół się boją, innych
to nie interesuje, jeszcze inni
nie mają cierpliwości, żeby
dostatecznie dobrze poznać
te niezwykłe i fascynujące
owady.
Jakie są absolutnie podstawowe rady dla osób, które niepokoi bliskość pszczół?
- Warto wiedzieć, że pojedyncza pszczoła nie atakuje
– podpowiada pan Zbigniew.
- Dobrze też mieć świadomość,
że pszczoły nie lubią intensywnych zapachów perfum, proszków, a nawet mydła, dlatego do
ula stanowczo nie należy się
zbliżać pachnąc wodą kolońską...
Z bogatej wiedzy i
doświadczenia pana Zbigniewa Samołyka korzystają
też inni pszczelarze. Od kilka
lat jest on członkiem zarządu

Polskiego Związku Pszczelarskiego w Dzierżoniowie. Za
wieloletnią pracę z pszczelimi rodzinami uhonorowany
został już brązową i srebrną
odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Pszczelarstwa”, a także
medalem „70 lat pszczelarstwa
na Dolnym Śląsku”.
Pszczoły to ważna, ale
oczywiście nie jedyna część
życia, pana Zbigniewa. Wraz
z panią Marią pochwalić się on
może 50 latami małżeństwa.
Dwiema córkami – Beatą i
Wioletą, a także trojgiem wnucząt! Widać, że „rodzina” to
w domu państwa Samołyków
słowo niezwykle ważne.
- Dobrze nam się tu
mieszka – słyszę, gdy pytam
o wspólne 40 lat spędzone na
Os. Różanym. - Sąsiedzi fajni,
jest wygodnie i bezpiecznie.
Niczego więcej nie trzeba.
Tylko życie... przeminęło nie
wiadomo kiedy.
Tekst i foto: J. Kresa
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SPÓŁDZIELCZE REMONTY
W GRUDNIU
W
ramach prac dotyczących usuwania ze ścian
budynku Os. Jasne 15 korozji biologicznej z
jednoczesnym malowaniem elewacji farbą z nowoczesnymi środkami zabezpieczającymi tynki, wykonano
dodatkowo naprawę korytarzy oraz suszarni włącznie z
ich pomalowaniem w nadbudówkach.
Na osiedlu Błękitnym w
budynkach nr 11 i 12 zostały
wykonane prace związane z
usunięciem gniazd gołębich
z parapetów zewnętrznych
przy klatkach schodowych,
włącznie z usunięciem korozji
biologicznej ze ścian z jednoczesnym malowaniem elewacji farbą z nowoczesnymi
środkami zabezpieczającymi
tynki.
Całą przestrzeń powyżej
daszków ganków na wyżej
wymienionych budynkach do
wysokości dachu zamknięto siatką o małych oczkach
w celu wyeliminowania w
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przyszłości budowy nowych
gniazd przez ptaki. W chwili
obecnej wyżej wymienione
prace trwają na budynku na
Os. Błękitnym 8.
W dniach 11-12.12.2018
roku, na wniosek mieszkańców budynku Os. Różane 20,
zostały zamontowane podzielniki kosztów na grzejnikach.
gzm

DZIERŻONIOWSCY KRYMINALNI

PRZEJĘLI ZNACZNE ILOŚCI NARKOTYKÓW

Z

a posiadanie środków odurzających odpowie teraz przed
sądem mężczyzna, ustalony i zatrzymany przez dzierżoniowskich policjantów.
W mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych podejrzanego, funkcjonariusze znaleźli oraz zabezpieczyli narkotyki w postaci amfetaminy i
marihuany, z których można
uzyskać blisko 5 360 porcji.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie prowadząc działania
zmierzające do ograniczenia

przestępczości narkotykowej,
zatrzymali mieszkańca powiatu
dzierżoniowskiego podejrzanego o tego typu przestępstwa. Do
zatrzymania doszło 3 grudnia
2018 roku tuż po tym, jak funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna może w zajmowanych przez
siebie pomieszczeniach gospodarczych posiadać środki odurzające. Podejrzenia potwierdziły się w stu procentach. Wstępne

badania wykazały, że zabezpieczone substancje, to: marihuana
w ilości 4 porcji i amfetamina w
ilości 5354 porcji.
Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów
za posiadanie narkotyków
grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich
znaczna ilość nawet do 10 lat
pozbawienia wolności. Natomiast na 12 lat do więzienia
może trafić osoba zajmująca
się handlem narkotykami.
kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

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

DZIEŃ

GODZ. PRZYJĘĆ

POLICJANT

FUNKCJA/REJON

9.01.2019

Środa

13:00 – 14:00

mł. asp. Adam Gulka

Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego
i Kolorowego

17.01.2019

Czwartek

13:00 – 14:00

asp.sztab. Marcin Armatys

Dzielnicowy os. Różanego

13:00 -14:00

st. asp. Paweł Szober

Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

21.01.2019 Poniedziałek

W w/wymienionych terminach policjanci będą do państwa dyspozycji i pomogą w rozwiązaniu
wszystkich waszych problemów.
kpp
5
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ATOM BOXMET CZYLI SUKCESY
DZIERŻONIOWSKIEGO KOLARSTWA
L
KS Atom Boxmet Dzierżoniów w tym roku skończył
35 lat. Na oficjalnej stronie internetowej dzierżoniowskiego klubu czytamy m.in., że „powstał w 1983 roku pod
nazwą LKS Ogniwo Dzierżoniów i należy do Zrzeszenia
Ludowych Zespołów Sportowych, a w swojej 30-letniej
historii klub wychował uczestników największych imprez
kolarskich na Świecie: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw
Świata i Europy i wielokrotnych Mistrzów Polski.”

Tak obfitująca w sukcesy działalność LKS-u Atom
Boxmet nie byłaby możliwa
dzięki pasji, wiedzy i zaangażowaniu trenerów, działaczy
i zawodników, ale naturalnie

żonym klubem. To w zasobach
SM na Osiedlu Tęczowym od
wielu lat znajduje się przecież
siedziba LKS Atom Boxmet.
Wróćmy na chwilę na
internetową witrynę Klubu:

nie byłaby też możliwa bez
sponsorów. Nazwy takich
firm, jak Atom, Boxmet, Mat
i wiele innych związały się w
świadomości kibiców z dzierżoniowskim klubem kolarskim nierozerwalnie. Również
Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Dzierżoniowie może pochwalić się współpracą z tym zasłu-

„W LKS Atom Dzierżoniów trenują zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych: od szkół
podstawowych włącznie. Obecnie najbardziej rozpoznawalną
jest grupa kolarek stworzona
w 2010 roku przez Trenera
Mariusza Mazura jako pierwsza grupa orliczek w kolarstwie
szosowym na Dolnym Śląsku.”
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Pozwoliliśmy sobie poszukać najważniejszych osiągnięć
zawodników Atomu-Boxmetu
tylko z ostatniego półrocza.
Jest ich niezwykle dużo. Kilka
z nich przypomnimy poniżej,
posiłkując się informacjami z
klubowego fanpage’a.
W dniach 15-16 września
do Koźminka koło Kalisza
zjechali się najlepsi kolarze i
kolarki w Polsce, aby wziąć
udział w Finałowej edycji
Pucharu Polski na szosie.
Na starcie nie zabrakło również zawodniczek z Dzierżoniowa. „16 września panie
ruszyły na trasę wyścigu ze
startu wspólnego. Musiały
pokonać 87,5 km na rundach
wokół Koźminka. Po finiszu
z głównej grupy Dąbrowska
stanęła na najniższym stopniu podium, będąc 3 juniorką
dnia. 13 na kresce była Zborowska, a 17 Kolinko. Przę-

zak w elicie kobiet przyjechała na 23 miejscu.”
19 września zawodniczki
LKS Atom Boxmet Dzierżoniów brały udział w finałowej
edycji Eliminacji Mistrzostw
Polski w Kryterium Ulicznym.
„Gospodarzem finału zostało
miasto Prudnik. Runda o długości 1200 m wymagała od zawodników dobranego przygotowania fizycznego i technicznego,
ponieważ większość trasy prowadziła po brukowym wzniesieniu. Kobiety wraz z juniorkami
miały do pokonania 20 okrążeń. Na początku rywalizacji
od grupy oderwała się Dorota
Przęzak wraz z zawodniczką z
Torunia. Pomimo problemów
technicznych kolarce z Dzierżoniowa udało się zebrać najwięcej punktów oraz stanąć na najwyższym miejscu na podium.”
W juniorkach po finiszu z peletonu Małgorzata Dąbrowska
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zajęła 3 miejsce, a na wysokiej 6
pozycji sklasyfikowana została
Marianna Kolinko.
7 października w Golczewie
w
Mistrzostwach
Polski Par i Drużyn „walkę z
czasem podejmowały 4-osobowe zespoły. Juniorki miały
do pokonania 30km wraz z
3 nawrotami. Tego dnia drużyna w składzie: Marianna
Kolinko, Małgorzata Dąbrowska, Wiktoria Zborowska, Sara

Tonder wykręciła najlepszy
czas - zawodniczki z LKS Atom
Boxmet Dzierżoniów zostały
Mistrzyniami Polski w drużynie
na rok 2018.”
Znakomitym podsumowaniem sezonu była Dolnośląska
Gala Kolarska, która odbyła
się 28 października, a której
gospodarzem był w tym roku
Dzierżoniów. Do dzierżoniowskiego „Zbyszka” przybyli wszyscy najlepsi kolarze i
kolarki z całego regionu, żeby
odebrać wyróżnienia za osiągnięcia całego roku.
„W gronie wyróżnionych nie
zabrakło naszych zawodniczek.
W juniorkach pierwsze 3 miejsca zajęły zawodniczki z LKS
Atom Boxmet Dzierżoniów:
Małgorzata Dąbrowska, Wiktoria Zborowska, Marianna
Kolinko. Również wysokie
lokaty w Challangu Dolnośląskiego Związku Kolarskiego
zajęli pozostali nasi zawodnicy: Joanna Wodnicka, Sara
•
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Tonder, Dorota Przęzak, Kamil
Mazur. Wyróżnienie za zdobycie Mistrzowskiego tytułu
odebrała drużyna juniorek
(Kolinko, Dąbrowska, Zborowska, Tonder) oraz Przęzak (MP
Kryterium).”
Warto dodać, że Gala
była też znakomitą okazją do
podziękowania i wyróżnienia
klubowych sponsorów. W tym
gronie znalazła się także Spółdzielnia Mieszkaniowa.
opr. kaj
Foto: facebook/atomboxmet

•
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nasze sprawy

Stowarzyszenie STK-S

ENERGIA I DOBRE POMYSŁY
MILE WIDZIANE
R
ozmowa z Andrzejem Błaszkiewiczem – prezesem
zarządu Spółdzielczego Towarzystwa Kulturalno-Sportowego.
- W lutym miną cztery lata
od powstania Spółdzielczego Towarzystwa Kulturalno-Sportowego. Jak
ocenia pan dotychczasowe działania tego stowarzyszenia?
- Bardzo dobrze. Stowarzyszenie powstało z myślą o
wspieraniu działalności sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej
Spółdzielczego Domu Kultury
naszej Spółdzielni Mieszkaniowej i uważam, że z tego zadania
wywiązuje się bardzo dobrze.
Organizujemy festyny osiedlowe, pomagamy organizować wystawy, konkursy, zajęcia sportowe. Myślę, że z naszą
pomocą dzieje się naprawdę
dużo... A swoją drogą te blisko
cztery lata minęły naprawdę
bardzo szybko.
- Od samego początku
działalności jest pan pre-
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zesem STK-S. Kto jeszcze
tworzy dzisiaj zarząd tego
stowarzyszenia?
- Wiceprezesem jest Krzysztof Książek, a w zarządzie działają ponadto Wojciech Skupień i Mieczysław Winiarski.
Mówiąc jednak o działalności
naszego stowarzyszenia muszę
dodać, że jego funkcjonowanie
trudno wyobrazić sobie także
bez pracy wielu innych członków, w tym przede wszystkim
Ewy Kuceły i Jarosława Kresy
z SDK, Marka Hebdowskiego,
Kazimierza Pudło… Każdemu,
kto angażuje się w naszą działalność bardzo dziękuję.
- Bez środków finansowych funkcjonowanie każdego stowarzyszenia jest
zwykle mocno ograniczone. Czy STK-S pozyskuje
jakieś zewnętrzne fundusze na działalność?

- Mocno wspierają nas
środki pozyskiwane z dotacji
na realizację naszych działań z
budżetu miasta Dzierżoniowa.
Bez tego wsparcia na pewno nie
zdołalibyśmy robić tak wiele.
- A jakie przedsięwzięcia
Spółdzielczego Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w kończącym się roku
zasługują pana zdaniem
na szczególna uwagę?
- Moim zdaniem wszystkie. Z pomocą Spółdzielczego
Domu Kultury oraz TKKF
Ognisko „Dzierżoniów” zorganizowaliśmy w 2018 roku
majówkę i kilka osiedlowych
festynów, na os. Tęczowym,
Błękitnym i Różanym, w których łącznie udział wzięło
ponad 1000 osób. Zorganizowaliśmy także warsztaty wielkanocne dla seniorów oraz
całkiem niedawno spotkanie w
ramach Ogólnopolskiego Dnia
Seniora.
Organizowaliśmy
także przedsięwzięcia sportowe
dla dzieci – turniej piłki ręcznej, piłki koszykowej i piłki
nożnej. Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs
modeli latających, zorganizowany przez nasze stowarzyszenie w kwietniu, a także konkurs
tańca dla dzieci, jaki odbył się
w sali na Osiedlu Jasnym 20
w listopadzie. Nasze stowarzyszenie było też organizatorem wystawy fotograficznej
z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Warto dodać, że wspieraliśmy
w tym roku również organi-

zację znanego w całym kraju
turnieju koszykówki ulicznej
„B-ball Jam”. Uważam, że to
naprawdę sporo…
- Które z tych wydarzeń
panu osobiście podobało
się najbardziej?
- Trudno tak wyróżniać,
bo wszystkie te organizowane
przez nas wydarzenia były
ważne, ale myślę, że nasze
festyny osiedlowe zasługują na
szczególną uwagę, ponieważ są
to imprezy plenerowe zawsze
cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców Dzierżoniowa, w dodatku nie tylko
tych z terenu osiedli.
- Czy można jeszcze dołączyć do stowarzyszenia?
- Naturalnie, że można. Serdecznie do tego namawiamy.
Nowych członków przyjmujemy z otwartymi ramionami.
Każdy, kto ma w sobie energię,
dobre pomysły na działalność,
będzie u nas mile widziany. Im
będzie nas więcej, tym efekty
naszej społecznej pracy z pewnością będą jeszcze lepsze.
- Dziękuję za rozmowę.
- Również bardzo dziękuję, a korzystając z okazji
chciałbym wszystkim członkom i sympatykom naszego
stowarzyszenia oraz wszystkim osobom uczestniczącym
w naszych przedsięwzięciach
życzyć zdrowych, wesołych i
spokojnych Świat.
Rozmawiał:
Jarosław Kresa

nr 12 (168) | grudzień 2018

różne

w sali SDK

Retro Liga

ZAGRAJĄ

SPOTKANIE
ORGANIZACYJNE WOŚP O MISTRZOSTWO POLSKI

W

sali Spółdzielczego Domu Kultury 12 grudnia
odbyło się spotkanie organizacyjne dzierżoniowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w
którym udział wzięli wolontariusze, dzierżoniowski sztab
WOŚP, a także przedstawiciel dzierżoniowskiej Policji.

Na początku spotkania szef
sztabu WOŚP Radosław Drabczyk przekazał uczestnikom
informacje organizacyjne, a
następnie przedstawiciel dzierżoniowskiej Komendy Powiatowej Policji st. sierż. Barbara

W razie napadu nie starajmy
się za wszelką cenę ratować
skarbonki. Pamiętajmy, że nasze
zdrowie jest najważniejsze.
Postarajmy się natomiast zapamiętać jak najwięcej szczegółów
dotyczących rysopisu sprawcy.

Gaweł wskazała prawidłowe
zachowania podczas zbierania
kwot do puszek. Pamiętajmy,
że w każdym społeczeństwie
są osoby, które szukają okazji
łatwego wzbogacenia się, w
sposób sprzeczny z prawem,
często na ludzkiej krzywdzie.
Dlatego poniżej przedstawiamy
kilka drobnych wskazówek, których przestrzeganie na pewno
przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwa wolontariuszy:
Unikajmy miejsc rzadko
uczęszczanych przez ludzi,
takich jak podwórka, bramy
przejściowe, a po zmroku parki
lub skwery.
Nie chodźmy sami. Najlepiej
zbierać datki w towarzystwie
rodziny, przyjaciół, kolegów.
Otoczmy opieką dzieci, które
zbierają pieniądze do puszek i
zwróćmy uwagę, czy nie dzieje
się im krzywda. Najlepiej, aby
dzieci kwestowały pod opieką
dorosłych.

Podczas ucieczki sprawcy,
głośno wzywajmy pomocy i jak
najszybciej przekażmy Policji
informację o kradzieży,
Jeżeli podejrzewamy kogoś
o złe zamiary, nie obawiajmy się
skorzystać z pomocy osób dorosłych lub powiadomić Policję.
Pod żadnym pozorem nie
zostawiajmy puszki z pieniędzmi
bez nadzoru - niektórzy tylko na
to czekają.
Unikajmy też dużego tłoku.
Możemy nawet nie zauważyć
zniknięcia puszki.
Przypominamy też wszystkim przekazującym datki o tym,
że zgodnie z regulaminem numer
na identyfikatorze wolontariusza
i numer na jego puszce muszą być
takie same. Ważną informacją
jest również to, że wolontariusze
kwestują wyłącznie na ulicach
miast, miasteczek i wsi. Nie zbierają datków chodząc po domach.
kom. Marcin Ząbek
foto: jk
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W PIŁCE RETRO
O

tym niezwykłym sportowo-historycznym przedsięwzięciu informowały ostatnio liczne media, od telewizji Canal+, przez portal Łączy Nas Piłka, Przegląd Sportowy, aż po Polskie Radio, a nawet francuski L’Equipe.

W przyszłym roku w
naszym kraju, pod patronatem PZPN, startuje unikatowa w skali… co najmniej
europejskiej - piłkarska Retro
Liga. Wśród założycieli Retro
Ligi (reprezentujących pięć
polskich miast – Warszawę,
Kozienice, Łowicz, Kutno i
Dzierżoniów) znaleźli się także
nasi spółdzielcy. 26 listopada w
Muzeum Sportu i Turystyki w
Warszawie członkowie (działającej przez SM) dzierżoniowskiej GRH 58. pp, reprezentujący barwy Lechii (a właściwie
Lechji) Lwów, wzięli udział w
oficjalnej prezentacji zaplanowanych na przyszły rok rozgrywek Retro Ligi oraz w losowaniu par 1. kolejki. Dyrektor
Muzeum Tomasz Jagodziński
jako rywala dla naszej drużyny
wylosował w 1. kolejce WKS
10. pp z Łowicza. Biało-zieloni
premierowe spotkanie Retro
Ligi rozegrają na wyjeździe 6
lub 7 kwietnia.
W Warszawie dzierżoniowską Grupę reprezentowali Jarosław Kresa i Marcin Orliński
oraz - w strojach piłkarskich
Lechji Lwów, wzorowanych
na przedwojennych strojach
z roku 1931 - Przemysław
Natkański i Łukasz Kresa.
W turniejach piłki nożnej
retro, rozgrywanych w Łowi-

czu, GRH 58. pp (4. psw)
uczestniczyła już od kilku lat.
W tym roku członkowie Grupy
znaleźli się w gronie założycieli
Retro Ligi. Obecnie są na etapie
kompletowania kadry na przyszłoroczne rozgrywki. Udział
w przedsięwzięciu w barwach
Lechji Lwów (Dzierżoniów)
obiecał już Paweł Sibik, były
reprezentant Polski i uczestnik
Mistrzostw Świata w Korei i
Japonii. Cały skład poznamy na
początku przyszłego roku.
Znany jest już natomiast terminarz rozgrywek
o mistrzostwo Polski w piłce
nożnej retro: 6-7 kwietnia,
WKS 10. pp Łowicz – Lechja,
3-5 maja, Lechja – WKS 37. pp
Kutno, 6-7 lipca, WKS Grodno
(Kozienice) - Lechja, 13-14
lipca, Lechja – Śmigły Wilno
(Warszawa), 16-17 sierpnia,
Lechja – WKS 10. pp Łowicz,
24-25 sierpnia, WKS 37. pp
Kutno – Lechja, 5-6 października, Lechja – WKS Grodno,
19-20 października, Śmigły
Wilno – Lechja.
Warto dodać, że na przyszły
rok, w 100-lecie PZPN, zaplanowany jest także międzynarodowy mecz piłki nożnej retro
między Polską i Węgrami.
kj
Foto: J. Kresa, GRH 10. pp,
Muzeum Sportu
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mikołaj w sm

6 grudnia

SŁODYCZE I DOBRA ZABAWA
CZYLI MIKOŁAJ W SDK
P
rawie 80 dzieci (oraz drugie tyle rodziców) zagościło
6 grudnia w sali Spółdzielczego Domu Kultury na os.
Jasnym 20. Dlaczego? Wiadomo, w Spółdzielni zawitał tego
dnia Święty Mikołaj.

Zgromadzeni
na
sali
młodzi spółdzielcy uczestniczyli w przygotowanych z tej
okazji przez animatorki zabawach tanecznych i konkursach.
Tego wieczoru najważniejszy
był jednak oczywiście Mikołaj. Zgromadzone na sali dzieci
tradycyjnie wywołały jego
przyjście chóralnym, głośnym
krzykiem i Mikołaj, przy radosnym popiskiwaniu młodszych
maluchów, musiał się pojawić.
Tym razem zrobił jednak dzieciom niespodziankę, wchodząc na salę… innym niż
zazwyczaj wejściem. Mikołaj
rozdawał dzieciom paczki ze
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słodyczami, a także dodatkowe
słodkie upominki i zabawki z
magicznego worka, ale przecież najważniejsze było, by
móc przy nim stanąć. Wspomnień powinno wystarczyć
przynajmniej do przyszłego
roku.
Oprócz Spółdzielni Mieszkaniowej i TKKF Ognisko
„Dzierżoniów”
(fundatora
dodatkowych upominków) w
przygotowaniu paczek pomagało Mikołajowi stowarzyszenie STK-S.
sm
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OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20,
ogłasza

nieograniczony przetarg

w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem
lokalu użytko-wego o powierzchni użytkowej 32,00 m² mieszczącego się
na os. Jasnym 24 w Dzierżoniowie.
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 przetargowymi w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 4
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku.
Składanie ofert do dnia 16.01.2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 11 w zaklejonych
kopertach z napisem „lokal użytkowy nr 2 Os. Jasne 24”.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, I piętro – sala Spółdzielczego
Domu Kultury.
W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty za media.
Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia
14.01.2019 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 31.01.2019 r.
Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

nowe sekcje

ZAJĘCIA TANECZNE
DLA DZIECI
Z

ajęcia sekcji tańca nowoczesnego dla dzieci rozpoczęły się w grudniu Spółdzielczym Domu Kultury.

Zajęcia prowadzone będą
przez Martę Machowską w
każdy czwartek od godz. 17.00
w dużej sali SDK. Więcej infor-
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macji na temat zajęć uzyskać
można pod numerem tel. 781
282 632. Zapraszamy!
kj
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tenis stołowy

różne

UHONOROWOWANI
MEDALEM 100-LECIA

ZAWADA ŚWIETNY

M

Z

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

edalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
nadanym przez Prezesa Rady Ministrów, uhonorowani zostali dwaj członkowie działającej przy naszej
Spółdzielni GRH 58. pułku piechoty (4. psw).

Ustanowiony w maju tego
roku „dla uczczenia 100-lecia
Odzyskania Niepodległości oraz
na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego” Medal okolicznościowy nasi rekonstruktorzy
otrzymali za zaangażowanie i
szczególnie cenną działalność w
dziedzinie promowania historii
Polski.
17 grudnia Medal z rąk
Wojewody Dolnośląskiego odebrał we Wrocławiu dowódca
Grupy – Jarosław Kresa, natomiast prezes Stowarzyszenia
GRH 58. pp (4. psw), Przemysław Natkański, odbierze Medal
w terminie późniejszym. We
Wrocławiu odznaczony został

jeszcze jeden nasz spółdzielca –
Kazimierz Janeczko.
Na awersie Medalu 100-lecia
Odzyskania
Niepodległości
znajduje się orzeł w koronie oraz
wizerunki: Józefa Piłsudskiego,
Wojciecha Korfantego, Ignacego
Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego
oraz Józefa Hallera. Na rewersie
cytat z kazania „O miłości ojczyzny” przedwojennego ormiańskokatolickiego
arcybiskupa
Lwowa Józefa Teofila Teodorowicza: „To, co zdołały pokolenia
tamte, dlaczego byście temu nie
mogli podołać i wy?”
k-j, foto: Marcin Łubkowski

W PUCHARZE JESIENI

nakomicie spisał się 13-letni Radosław Zawada podczas
turnieju tenisa stołowego „O Puchar Jesieni”, rozegranego 27 listopada w dużej sali Spółdzielni Mieszkaniowej.

Młody gracz nie tylko
pewnie zwyciężył w turnieju w
kategorii dzieci, ale też wyprzedzając kilku dorosłych rywali
znalazł się na podium turnieju
dla młodzieży i dorosłych.
W kategorii zawodników
młodszych drugie miejsce
wywalczył Bartosz Nowopolski, a trzeci był Antoni Chorążyczewski. W turnieju dla graczy
starszych pierwsze miejsce
wywalczył Arkadiusz Ziemianin, drugi był Piotr Pawlus, a
wspomniany Radosław Zawada
zajął miejsce trzecie.
W turnieju, zorganizowanym wspólnie przez TKKF

Chcesz zostać policjantem?

POMOŻEMY CI WSTĄPIĆ
W NASZE SZEREGI
J
eszcze w tym roku możesz zmienić swoje życie! Spełnić marzenia z dzieciństwa i zostać funkcjonariuszem
policji! 31 grudnia jest ostatnim terminem przyjęć do
służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego.

Rekrutacja do służby w
Policji odbywa się w sposób
ciągły. Służba w Policji daje
niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta
szkoleń resortowych stwarza
możliwość poszerzania hory-
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zontów, zdobycia nowych
umiejętności oraz pogłębiania
wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.
Zostając policjantem, tworzysz ponad 100-tysięczną formację, pomagającą obywate-

lom i dbającą o bezpieczeństwo
wewnętrzne kraju. To zawód
dla profesjonalistów i ludzi
z pasją. Dużo wymagający i
dużo dający w zamian.
Spróbuj, bo naprawdę warto.
Być może w ten sposób spełnisz
również swoje ukryte marzenia. Policjant, to zawód dający
wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś
pomocy, bywa bezcenna.

Ognisko „Dzierżoniów” oraz
Spółdzielczy Dom Kultury,
wzięło udział łącznie 12 zawodników. Turniej dofinansowany
był ze środków budżetu miasta
Dzierżoniowa.
jk

Szczegółowe
informacje
dotyczące rekrutacji można
uzyskać na stronie (www.policja.pl) oraz pod numerem telefonu 74-832-22-04, osobiście w
Komendzie Powiatowej Policji
w Dzierżoniowie, a także w
Wydziale Doboru i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Gen.
I. Połbina 1 oraz w siedzibach
komend miejskich i powiatowych
Policji województwa dolnośląskiego. W razie pytań prosimy
o kontakt pod numerami telefonów: 713404044, 713403453,
713403508, 713404856.
kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie
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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

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20,
ogłasza

przetarg nieograniczony

w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu
na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 46,00 m²
mieszczącego się na os. Jasnym 24 w Dzierżoniowie.
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 przetargowymi w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój
nr 4 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, od poniedziałku do
piątku.
Składanie ofert do dnia 16.01.2019 r. do godz. 9.30 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. nr 11 w zaklejonych kopertach z napisem „lokal użytkowy nr 1 Os. Jasne 24”.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, I piętro – sala Spółdzielczego
Domu Kultury.
W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty za media.
Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić do dnia
14.01.2019 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 31.01.2019 r.
Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenia drobne
Ogłoszenie drobne

Twoja Spółdzielnia - Os. Jasne 20, Dzierżoniów
• 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.
• Do wynajęcia garaż na Os. Błękitnym, za Bazą Spółdzielni.
Ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Kontakt pod nr telefonu: 669 477 622.
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ustny przetarg nieograniczony
w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania uzbrojonej
niezabudowanej działki gruntowej, położonej w Dzierżoniowie
Os. Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie
prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00013149/2.
Właścicielem wewnętrznej drogi dojazdowej jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Dla terenu sprzedawanej działki istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, stosownie do
którego teren sprzedawanej działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wykaz działek
L.p.

Nr licytowanej
działki

2

132/244

Powierzchnia
ewidencyjna
działki (m2)
598

Cena
wywoławcza
(netto)
79 534,00 zł

Wymagane
wadium
15 907,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz
podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2019 r. o godz. 11.00 w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro sala Spółdzielczego
Domu Kultury.
Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargowym oraz kompletem materiałów, dotyczących stanu działki
gruntowej, będącej przedmiotem postępowania przetargowego, w
pokoju nr 5 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na OS. Jasnym
20 w Dzierżoniowie, w terminie od 07.01.2019 r. Pracownikiem
uprawnionym do kontaktu z osobami zainteresowanymi oraz do
udzielania informacji jest Pan Wiesław Kasprzyk tel. nr 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 14.01.2019 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 formalności związanych z zawarciem aktu notarialnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu. Zawierany akt
notarialny sprzedaży działki jest umową warunkową z prawem
pierwokupu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zwrot wadium, których oferta nie zostanie wybrana, nastąpi na wskazane przez oferenta konto.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie ma prawo
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd Spółdzielni
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W NASZEJ KUCHNI
WIGILIJNEJ
L

ada chwila zasiądziemy przy wigilijnym stole. Poniżej nasza, „wskrzeszona” po kilku latach, propozycja wigilijna. Może którąś z tych potraw warto dołączyć
do klasycznego zestawu na państwa stołach?

Pierogi z pieczarkami
i kaszą gryczaną
Ciasto: mąka - 250 g, jajko,
łyżka oleju, 100 ml ciepłej wody,
łyżeczka soli. Farsz: 1 woreczek
kaszy gryczanej, 300 g pieczarek, cebula, 150 g serka wiejskiego ziarnistego, łyżeczka soli,
szczypta pieprzu.
Najpierw z mąki, jajka, oleju,
wody i soli zagniatamy ciasto.
Następnie zawijamy je w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na
około 15 minut. Kaszę gotujemy w
osolonej wodzie. Cebulę kroimy w
drobną kostkę, podsmażamy chwilę
na oleju i dodajemy pokrojone
drobno pieczarki. Wszystko doprawiamy solą i pieprzem. Następnie
smażymy kilkanaście minut na
wolnym ogniu. Dodajemy ugotowaną kaszę i serek wiejski, po czym
dokładnie mieszamy i doprawiamy
do smaku. Ciasto wyciągamy, rozwałkowujemy i wycinamy koła za
pomocą szklanki. Koła napełniamy
przygotowanym farszem i sklejamy
tworząc falbankę. Wrzucamy do
wrzącej wody i od chwili wypłynięcia gotujemy jeszcze przez 2-3
minuty. Podajemy na przykład ze
skwarkami!

Śledź wigilijny z rodzynkami
4 filety śledziowe solone a’la
Matjas - około 25 dkg, 3 średnie,
białe cebule, 2 łyżki koncentratu
pomidorowego, 3 łyżki rodzynek,
2 łyżki oleju, 2-3 łyżki wody (tylko
jeśli sos jest zbyt gęsty), szczypta
cukru, sól i pieprz.
Śledzie zalewamy wodą i
moczymy przez ok. 2 godziny,
zmieniając wodę. Wymoczone śledzie osuszamy i kroimy na mniejsze kawałki. Rodzynki zalewamy
wrzątkiem i odstawiamy.
Cebule obieramy i kroimy w
półplasterki, podsmażamy. Kiedy
już będzie miękka i szklista, dodajemy koncentrat pomidorowy oraz
odciśnięte z wody rodzynki. Doprawiamy wszystko do smaku solą i
pieprzem oraz dodajemy szczyptę
cukru. Sos odstawiamy w chłodne
miejsce, aby przestygł.
Następnie połowę sosu wykładamy na spód pojemnika i układamy na nim kawałki śledzia, po
czym przykrywamy go resztą sosu.
Pojemnik odstawiamy do
lodówki na kilka godzin. Na talerz
wykładamy sos a na nim układamy
kawałki śledzia i podajemy.
Smacznego!
ts

różne

LEWANDOWE
MIESZKANIA
P

rzyszedł grudzień, a sprawne prace zespołu projektantów pod nadzorem Spółdzielni Mieszkaniowej w
bardzo dobrym tempie doprowadziły do końca prace
projektowe.

Efekt finalny to złożenie
wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę dwóch budynków planowanych do zrealizowania przy ulicy Lawendowej.
W zależności od pogody,
która będzie nam towarzyszyć
w zimie oraz od daty uzyskania
pozwolenia na budowę, precyzyjnie będą znane terminy odda-

nia nowych mieszkań ich przyszłym właścicielom. Jedno jest
pewne, pierwszy budynek zostanie zakończony w 2020 roku, a
drugi budynek w 2021 roku.
Lawendowe
informacje
będziemy przekazywać na bieżąco.
budowlaniec

LISTOPADOWE
SPOTKANIE SENIORÓW
W

sali wypełnionej uczestnikami i przy stołach
wypełnionych smakołykami odbył się 28 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora.
Impreza
adresowana
przede wszystkim – choć
nie wyłącznie - do członków
Klubu Seniora „Złota Jesień”
zorganizowana została w dużej
sali Spółdzielczego Domu
Kultury przez stowarzysze-

nie Spółdzielcze Towarzystwo
Kulturalno-Sportowe. Seniorzy bawili się bardzo dobrze,
a listopadowa impreza dotowana była ze środków budżetu
miasta Dzierżoniowa.
kj

tenis stołowy

NA CZELE PAWLUS
I NOWOPOLSKI
J

edenastu zawodników rywalizuje jak do tej pory w XV
Grand Prix Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w tenisie stołowym.

Po trzynastu rozegranych do tej pory turniejach na
czele tabeli w grupie graczy
zaawansowanych znajduje się
Piotr Pawlus, który wyprzedza Arkadiusza Ziemianina i
Marcina Orlińskiego. W grupie
dziecięcej liderem jest Bartek
Nowopolski, który wyprzedza
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Miłosza Zagórskiego i Marcina
Minkinę.
Do udziału w turniejach
Spółdzielczy Dom Kultury
zaprasza zarówno dzieci (w
każdy wtorek w godz. 15.40 –
16.40), jak i dorosłych (każdy
wtorek po godz. 17.40).
kj
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Szachy

MARIUSZ JANDUŁA

LIDEREM „ŚRODOWEGO BLITZA”

D

ziesięciu czołowych szachistów naszego powiatu
uczestniczyło w jedenastu rozegranych do tej pory
w sezonie 2018/2019 turniejach „Środowego Blitza”.

W łącznej klasyfikacji po
trzech pełnych miesiącach
rozgrywek stawce przewodzi Mariusz Janduła, który
wyprzedza Romualda Dudka
i Sławomira Woszczyńskiego.
Dodajmy, że M. Janduła był
najlepszy w październiku i
listopadzie (jest też liderem
rozgrywek grudniowych), najlepszy we wrześniu był natomiast S. Woszczyński.

Turnieje
„Środowego
Blitza”, rozgrywane tempem
szachów błyskawicznych (5
minut na partię dla zawodnika)
odbywają się w każdą środę o
godz. 17.00 w sali Spółdzielczego Domu Kultury. Najbliższy turniej zaplanowany jest na
2 stycznia 2019 roku. Zakończenie rywalizacji w czerwcu.
Miłośników szachów zapraszamy i zachęcamy do udziału.
kaj

•
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Blisko, komfortowo i bezpiecznie
w Oddziale Banku na osiedlu Złotym 9H
W Placówce możecie Państwo korzystać
z kompleksowej, profesjonalnej obsługi bankowej
w zakresie:
K
 ont osobistych dopasowanych
do indywidualnych potrzeb,
L
 okat oszczędnościowych, w tym promocyjnych
z nagrodami,
K
 redytów o atrakcyjnym oprocentowaniu
i dogodnych warunkach spłaty,
P
 łatności gotówkowych w promocyjnych cenach,
P
 rzekazów Western Union.
Tylko 2,50 zł wynosi opłata za wpłatę gotówkową rachunków poniżej 500 zł.
To najlepsza oferta z bankową gwarancją terminowości i pewności realizacji.

Do korzystania z usług Oddziału Banku Spółdzielczego
na os. Złotym 9H zapraszamy:
 Mieszkańców,
 Firmy,
 Wspólnoty mieszkaniowe,
 Rolników.
Jesteśmy dla Państwa od poniedziałku do czwartku
w godzinach 9.00-17.00, w piątek 9.00-15.00.

Zapraszamy!
www.bsdzierzoniow.pl

