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nasze sprawy

Zebranie sprawozdawcze Koła PZW „Diora” za 2018 
rok odbyło się 3 lutego w Sali Spółdzielni Mieszka-

niowej.

28 stycznia dzierżoniowscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który posiadał przy sobie ponad 170 

porcji amfetaminy.

Zebrani dokonali oceny pracy 
Koła za 2018 r. oraz oceny zało-
żeń wynikających z preliminarza 
budżetowego i rozwoju Koła 
w 2018 r. Po wysłuchaniu spra-
wozdań Zarządu Koła i komisji 
problemowych, podjęta została 
uchwała zatwierdzająca plan 
pracy i rozwoju Koła na 2019 r. 

Zarząd Okregu w Wałbrzychu 
obsługę naszego zebrania powie-
rzył wiceprezesowi Zarządu do 
spraw organizacyjnych, kole-
dze Zdzisławowi Marciniakowi. 
Natomiast gościem honorowym 
Zebrania był przewodniczący 
Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżonio-
wie – Andrzej Błaszkiewicz. 
Po przeprowadzonej dyskusji 
nad sprawozdaniami głos zabrał 
kol. Z. Marciniak, szczegółowo 
przedstawiając program działa-
nia Zarządu Okręgu na 2019 rok. 
Dokonał oceny pracy Zarządu 
naszego Koła za 2018 rok. 
Stwierdził, że Zarząd Okręgu 
wysoko ocenia wkład pracy w 
realizację zadań statutowych, 
tak w zakresie gospodarczym, 
jak i w organizowanie zawodów 
wędkarskich. Doceniając wyniki 
naszej pracy oraz poniesione 
koszty związane z modernizacją 

powierzonego nam zbiornika w 
Dobrocinie, dofinansował kwotą 
5 tys. złotych z konta funduszu 
pomocy dla kół PZW.

Za włożony wysiłek i osią-
gnięte wyniki wiceprezes Koła, 
kol. Wiesław Sielski  został odzna-
czony Srebrną Odznaką PZW.

Kończąc swoje wystąpienie 
przekazał życzenia osiągania dal-
szych dobrych wyników na rzecz 
Koła i PZW.

Przewodniczący Rady Nad-
zorczej podziękował za dobrze 
układającą się współpracę, pod-
kreślając, że od wielu lat orga-
nizowane drużynowe zawody 
wędkarskie zaprzyjaźnionych 
Kół, o Puchar Przewodniczącego 
RN i Prezesa Zarządu SM, cieszą 
się dużym zainteresowaniem. W 
zawodach startuje dziewięć 3-oso-
bowych drużyn Okręgu Wałbrzy-
skiego. W imieniu Zarządu Spół-
dzielni i własnym życzył dalszej 
dobrej współpracy.

Kolega W. Sielski na ręce 
przewodniczącego RN przeka-
zał podziękowania dla Zarządu i 
Rady za stworzenie nam warun-
ków pozwalających na realizację 
planów wynikających z uchwał i 
statutu PZW.

„Karaś”

Funkcjonariusze dzierżo-
niowskiej policji, w trakcie 
patrolu zauważyli mężczyznę, 
który na ich widok zaczął się 
nerwowo zachowywać. Kierując 

się doświadczeniem zawodo-
wym policjanci podjęli decyzję o 
podjęciu interwencji i legitymo-
waniu. Osoba wydawała się być 
pobudzona, a gdy podała dowód 

osobisty były na nim pozosta-
łości białego proszku. 24-latka 
wezwano do okazania zawarto-
ści kieszeni. Mężczyzna posia-
dał przy sobie woreczek foliowy 
z substancją, której resztki były 
na dokumencie tożsamości. 
Wstępne badania wykazały, że 
było to 174 porcje amfetaminy.

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 pozba-
wienia wolności. Natomiast na 
12 lat do więzienia może trafić 
osoba zajmująca się handlem 
narkotykami.

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

KOLEJNA OSOBA POSIADAJĄCA 
NARKOTYKI ZATRZYMANA

wędkarze

Policja

PO ZEBRANIU 
SPRAWOZDAWCZYM 
KOŁA „DIORA” PZW
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Od lutego policyjna siedziba dzierżoniowskich dzielni-
cowych nie znajduje się już przy ul. Batalionów Chłop-

skich, ale w oddanym właśnie do użytku budynku Sowiogór-
skiego Centrum Komunikacyjnego przy ul. Sienkiewicza 18.

DZIELNICOWI MAJĄ 
NOWĄ SIEDZIBĘ

W zmodernizowanym 
obiekcie Dworca Kolejowego 
dzielnicowi pełnią służbę w 
godzinach do 7.30 do 20.00, 
ale w miarę potrzeb bywa, że i 
dłużej. 

Z dzierżoniowskimi dziel-
nicowymi skontaktować 
można się również telefonicz-
nie. Spółdzielcy z ul. Andersa 
dzwoniąc pod numer 797 306 
221, mieszkańcy Os. Błękit-

nego i Jasnego - 797 306 222, 
mieszkańcy Os. Różanego 
-  797 306 223, a osiedli – 
Tęczowego, Złotego i Koloro-
wego – dzwoniąc pod numer 
797 306 220. 

Przypominamy, że dzielni-
cowi przyjmują także w siedzi-
bie Spółdzielni Mieszkaniowej 
na os. Jasnym 20 (grafik dyżu-
rów podany osobno). 

k-j

nasze sprawy

•  R E K L A M A  •

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

SAlA BAlOwA
NA OS. JASNYM 20

tel. 605 318 822, 579 451 373

ORgANIZUJEMY:
• wesela
• imprezy taneczne
• studniówki 
• komunie
• stypy
• uroczystości rodzinne
• oraz imprezy plenerowe

wYNAJMUJEMY:
• zjeżdżalnie dmuchane • ławo-stoły 

• maszyny do waty cukrowej i popcornu 
• sprzęt cateringowy
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W lutym rozpoczęła się pierwsza z tegorocznych 
wspólnych inwestycji Miasta oraz Spółdzielni 

Mieszkaniowej.

Jej celem jest przebudowa 
drogi na Osiedlu Jasnym od 
ulicy Sikorskiego wzdłuż 
budynku nr 1 do skrzyżowa-
nia przy pizzerii Da Grasso. 
W efekcie wykonane zostanie 
ponad 100 dodatkowych miejsc 
parkingowych i wyremon-
towany będzie chodnik przy 
budynku.   

Na czas wykonania tego, 
oczekiwanego przez mieszkań-
ców zadania, wprowadzona 
zostanie czasowa zmiana orga-
nizacji ruchu, pozwalająca na 
realizacje planowanych robót 
drogowych. Droga będzie 
zamknięta, a dojazd do cen-
trum osiedla od ul. Sikorskiego 
możliwy będzie poprzez łącz-
nik przy boisku „Orlik”.

Zakończenie inwestycji, 
której łączny koszt przekroczy 
milion złotych zaplanowano na 
koniec czerwca 2019 roku.

- Jakoś trzeba będzie pora-
dzić sobie z utrudnieniami 
komunikacyjnymi – mówi 
jeden z napotkanych mieszkań-
ców Os. Jasnego. – Za to póź-
niej, kiedy przybędzie tu tyle 
nowych miejsce parkingowych, 
poruszanie się samochodem po 
osiedlu będzie dużo łatwiejsze.

Szczegółowe informacje 
na temat realizowanej inwe-
stycji można uzyskać w admi-
nistracji Spółdzielni pokój nr 
4 siedziby Spółdzielni oraz 
w dziale inwestycji Urzędu 
Miasta Dzierżoniowa.

kaj

w spółdzielni

PRACE NA OSIEDLU JASNYM 
ROZPOCZĘTE

Prace przeprowadzono 
włącznie z usunięciem korozji 
biologicznej ze ścian z jedno-
czesnym malowaniem elewacji 
farbą z nowoczesnymi środ-
kami zabezpieczającymi tynki.

Całą przestrzeń powyżej 
daszków ganków na wyżej 
wymienionych budynkach, do 
wysokości dachu, zamknięto 
siatką o małych oczkach w 
celu wyeliminowania w przy-
szłości budowy nowych gniazd 
przez ptaki. Siłami Zakładu 
Remontowo-Budowlanego 

zostały wymienione pionowe 
instalacje kanalizacyjne oraz 
zimnej wodny w następujących 
budynkach: Os. Błękitne 5c w 
mieszkaniach – pięć mieszkań 
oraz Os. Błękitne 6b – również 
w pięciu mieszkaniach.

Zostały też wymienione 
pionowe instalacje zimnej 
wody oraz ciepłej wody użyt-
kowej w budynkach: Os. 
Tęczowe 2, Os. Tęczowe 5c i 
Os. Tęczowe 11c.

wk

SPÓŁDZIELCZE 
REMONTY w lUTYM
Na osiedlu Błękitnym, w budynkach 5, 4, 3 i 2 zostały 

wykonane prace związane z usunięciem gniazd 
gołębich z parapetów zewnętrznych przy klatkach scho-
dowych.

ponad 100 miejsc parkingowych
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Same dobre informacje płyną z przygotowań do rozpo-
częcia nowej spółdzielczej inwestycji budowy nowych 

budynków wielorodzinnych przy ul. Lawendowej.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 
24 stycznia.

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, tel.: 74 831 44 73 w. 18
e-mail: ts@smdzierzoniow.pl

Redaktor naczelny:  
Jarosław Kresa

Numer redagują: 
Marian Charasimiuk, 
Ewa Kuceła, Ewa Ciecierska

Reklama: tel. 513 779 133

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.

Najważniejsze to, że Sta-
rostwo Powiatowe wydało 
pozwolenie na budowę dwóch 
budynków wielorodzinnych 
przy ul. Lawendowej do reali-
zacji przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową w Dzierżoniowie.

W chwili obecnej pozwole-
nie to uprawomocnia się.

Drugą dobrą wiadomością 
jest to, co pokazuje zimowa 
aura pogodowa, która w poło-
wie lutego cieszy już wiosną i 
ponad 15 stopniami ciepła na 
plusie i słońcem w pełni. Jedno 
z drugim daje szansę rozpo-

częcia prac w terenie może już 
nawet w marcu.

A na początek marca zor-
ganizowane będzie już spo-
tkanie osób zainteresowanych 
nabyciem nowych mieszkań 
w pierwszym budynku, który 
realizowany będzie przez Spół-
dzielnię przy ulicy Lawendo-
wej, o czym każdy zapisany 
zainteresowany będzie poin-
formowany.

Dobrą wiadomością jest 
też to, że dla nowego Osiedla, 
które powstawać będzie przy 
ulicy Lawendowej w Dzierżo-

niowie, budowana będzie też 
nowa infrastruktura towarzy-
sząca, zwiększająca komfort 
mieszkańców. Pierwszym 
tego elementem będzie sklep 
osiedlowy ogólnospożywczy, 
który powstanie w bezpośred-
nim sąsiedztwie ulicy Złotej 
i budynku wielorodzinnego, 
który został wybudowany kilka 
lat temu przy ulicy Lawendo-

wej. Aktualnie wykonano już 
zjazd z ul. Lawendowej do pla-
nowanego do budowy sklepu 
osiedlowego.

Dalszy ciąg dobrych, 
lawendowych informacji prze-
każemy w następnym numerze 
„Twojej Spółdzielni”.

budowlaniec

Podczas posiedzenia przy-
jęto plan pracy Rady Nadzor-
czej na cały 2019 rok. Następnie 
przyjęto plany pracy komisji 
Rewizyjnej, komisji Inwestycyj-
no-Remontowej i komisji Kultu-
ralno-Oświatowo-Sportowej.

Omówione zostały zagad-
nienia, którymi Rada Nadzorcza 
i komisje Rady będą się sukce-
sywnie zajmować w ciągu roku. 
W dalszej części posiedzenia 

Rada omówiła i przeanalizowa-
ła bieżące zaawansowanie

przygotowań do rozpoczę-
cia realizacji budowy nowego 
budynku  wielorodzinnego 
przy ul. Lawendowej,  jak  rów-
nież planów do  następnych 
założeń inwestycyjnych budo-
wy nowych budynków  wielo-
rodzinnych w Dzierżoniowie i 
wstępnej koncepcji budowy w 
Piławie Górnej.

Rada podjęła uchwały 
dotyczące m.in. regulacji opłat 
eksploatacyjnych garaży usytu-
owanych w budynkach zarzą-
dzanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową oraz ustalenia 
zasad podziału członków Spół-
dzielni uprawnionych do udzia-
łu w poszczególnych częściach 
Walnego Zgromadzenia.      

Posiedzenie Rady zakończy-
ło się omówieniem spraw bieżą-
cych i zapytań do Zarządu od 
członków Rady Nadzorczej.

rn

lAwENDOwE 
POZwOlENIE

STYCZNIOWE POSIEDZENIE 
RADNY NADZORCZEJ

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 marcu 2019 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

6.03.2019 Środa 13:00 – 14:00 mł. asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego         
i Kolorowego

14.03.2019 Czwartek 13:00 – 14:00 st. asp. Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

25.03.2019 Poniedziałek 13:00 -14:00 asp. sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

DYŻURY DZIELNICOWYCH

nowe budynkiw spółdzielni
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W krótce (18 marca) minie 10 lat od dnia odsłonięcia przed siedzibą Spółdzielni 
Mieszkaniowej obelisku poświęconego podpułkownikowi dyplomowanemu 

Walerianowi Tewzadze, we wrześniu 1939 roku dowódcy północnego odcinka obrony 
Warszawy, a w latach 1960-63 drugiemu w historii prezesa Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Dzierżoniowie. 

W trakcie tamtej pamięt-
nej uroczystości Spółdzielnię 
odwiedziło wielu znakomi-
tych gości - byli artyści, histo-
rycy, kombatanci, żołnierze. 
Spółdzielnię odwiedził także 
ambasador Gruzji w Polsce 
Konstantin Kavtaradze, który 
powiedział kilka ciepłych i 
ważnych słów do wszystkich 
zgromadzonych przed obeli-
skiem. Po 10 latach przypomi-
namy jego wypowiedź. Amba-
sador mówił świetną polszczy-
zną, a szczególnie druga część 
jego wystąpienia była mocno 
emocjonalna.

„Przygotowali mi notatkę, 
żeby ją tutaj przeczytać..., 
ale ja chciałem powiedzieć 
kilka słów nie jako ambasa-
dor, ale jako zwykły Gruzin, 
jako patriota swojego kraju, 
który kocha Polskę. Przed 
tym jak przyjechałem tutaj do 
Polski, niewiele wiedziałem 
o historii gruzińskich ofice-
rów kontraktowych w Wojsku 
Polskim. Wszyscy wiecie, że 
w czasach komuny w Polsce 
i w czasach radzieckich w 
Gruzji był to temat zakazany. 
Kiedy przyjechałem tutaj jako 
ambasador, zapoznałem się 

bliżej z historią tych oficerów 
i uważałem wtedy za sprawę 
osobistego honoru, żeby 
złożyć hołd tym oficerom. 

Byłem dumny, kiedy dwa lata 
temu, z pomocą moich przy-
jaciół, odsłoniliśmy pomnik 
oficerom gruzińskim na tere-
nie Muzeum Powstania War-
szawskiego, na terenie Parku 
Wolności. Na pomniku znaj-
duje się napis: „gruzińskim 
oficerom kontraktowym w 
Wojsku Polskim, którzy wal-
czyli przeciwko dwu okupan-
tom, walczyli na barykadach 
Powstania Warszawskiego, 

walczyli o wolność i niepodle-
głość Polski”. 

Dzisiaj jestem dumny, że 
stoję tutaj, przed tym pomnikiem, 

dlatego że ten pomnik nie jest dla 
mnie tylko symbolem pamięci o 
oficerze armii gruzińskiej i pol-
skiej. Ten pomnik jest dla mnie 
symbolem czegoś bardzo waż-
nego, o co walczył Walerian 
Tewzadze i wszyscy oficerowie 
gruzińscy tutaj w Polsce - to jest 
symbolem wolności. 

Powiedziałbym te słowa, 
bardzo ważne słowa polskie: 
„za waszą i naszą wolność”. 
Dlatego, że ten pomnik jest też 

symbolem solidarności. Kiedy 
po osiemdziesięciu latach znowu 
Gruzja w zeszłym roku, w sierp-
niu, musiała walczyć o wolność i 
niepodległość, to Polska stanęła 
obok Gruzji w tej walce. I to nie 
chodzi tylko o elity polityczne. 
To wsparcie było od społeczeń-
stwa, od zwykłych ludzi. Jestem 
świadkiem, jak w różnych mia-
stach i wioskach polskich ludzie 
oddawali swoją krew, żeby 
wysłać ją do Gruzji. To też jest 
symbolem, że teraz w żyłach 
uchodźców gruzińskich płynie 
polska krew.” (...)

„Przepraszam, dwa słowa 
chciałem jeszcze powiedzieć. 
Chciałem serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy zorgani-
zowali dzisiejszą uroczystość, 
wszystkim tu zebranym, za oso-
bisty wysiłek i wkład w uhono-
rowanie Waleriana Tewzadze 
„Krzyżanowskiego”. Ja chciał-
bym jeszcze jedno powiedzieć, 
że dla nas Gruzinów, dla mnie 
jako ambasadora, to jest wielki 
zaszczyt, że mam przyjemność 
być ambasadorem w takim 
kraju jak Polska, być z wami, z 
takim narodem, z takimi ludźmi 
jak Polacy i Polki. Dziękuję 
serdecznie. I tutaj, już w imie-
niu mojego państwa, w imie-
niu mojego rządu, w imieniu 
mojego prezydenta, w imieniu 
gruzińskiego narodu dziękuję 
serdecznie jeszcze raz!” 

jak

SPRAWA HONORU – 10 LAT OBELISKU 
PPŁK. TEWZADZE

10 lat temu
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Po 10 latach przypominamy słowa wygłoszone wów-
czas przez przewodniczącego Społecznego Komitetu 

Organizacyjnego – prezesa dzierżoniowskiego Obwodu 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Zdzi-
sława Mirońskiego podczas uroczystości odsłonięcia 
obelisku podpułkownika Waleriana Tewzadze.

ZDZISŁAW MIROŃSKI 
O wAlERIANIE TEwZADZE

„My, Polacy, potomkowie 
narodu, którego najlepsi synowie 
walczyli niemal na wszystkich 
frontach świata, wszędzie tam, 
gdzie toczyła się walka o wol-
ność i niepodległość, potrafimy 
docenić heroizm syna dalekiego 
narodu gruzińskiego, który podjął 
walkę o wolność...

Podpułkownik dyplomo-
wany Walerian Tewzadze w II 
Rzeczpospolitej wykładał w 
Wyższej Szkole Wojskowej w 
Rembertowie. W 1939 roku, 
po napadzie hitlerowskim na 
Polskę – choć jako cudzozie-
miec nie musiał – podjął walkę 
obronną, dowodząc północnym 

odcinkiem obrony Warszawy na 
kierunku Żoliborza.

Po kapitulacji i wydostaniu 
się z niemieckiej niewoli wstąpił 
w szeregi Armii Krajowej. Tu był 
nawet zastępcą dowódcy 7 Dywi-
zji AK. II Rzeczpospolita uhono-
rowała pułkownika najwyższym 
odznaczeniem wojskowym, a mia-
nowicie Krzyżem Virtuti Militari, 
natomiast w PRL-u musiał się 
ukrywać przed służbami bezpie-
czeństwa Związku Radzieckiego, 
a co bardziej przykre przed pol-
skim UB. 

Aż do śmierci w 1985 roku 
niewielu znało jego prawdziwe 
nazwisko i przeszłość.

W testamencie podpułkow-
nik Tewzadze napisał: „Jako 
Gruzin chciałbym być pocho-
wany w Gruzji, ale jestem szczę-
śliwy, że będę pochowany na 
ziemi dzielnego i szlachetnego 
narodu polskiego”.

Nie spoczął w ziemi gruziń-
skiej, ale doczekał chwili, kiedy 
ambasador Gruzji chyli z dumą 
czoło przed jednym z najlepszych 
– choć nie mianowanym – amba-
sadorem Jego kraju w Polsce.

Pozwolę sobie na dygresję, we 
Włoszech, pod Monte Cassino, jest 
duży cmentarz żołnierzy polskich, 
poległych za wyzwolenie ziemi 

włoskiej, a w pieśni o tej sławnej 
bitwie i tym cmentarzu słowa: 
„ta ziemia do Polski należy, choć 
Polska daleko jest stąd, bo wol-
ność krzyżami się mierzy – historia 
ten jeden ma błąd”. Parafrazując 
te słowa chcę powiedzieć, że ten 
kawałek polskiej ziemi, w której 
– niedaleko stąd - spoczywa ciało 
podpułkownika Tewzadze... do 
Gruzji należy, choć Gruzja daleko 
jest stąd, a ten skromny obelisk, 
który wkrótce odsłonimy – jak ten 
krzyż pod Monte Cassino – niech 
będzie symbolem naszej wdzięcz-
ności i pamięci - dziękuję!”

kj

•  R E K L A M A  •

10 lat temu
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W zajęciach, jakie odby-
wały się od 28 stycznia do 8 
lutego uczestniczyło 20 dzieci 
w wieku od 7 do 14 lat. Dla 
młodych mieszkańców osie-
dli przygotowano między 
innymi: wielki turniej warca-
bowy, zajęcia i konkursy pla-
styczne, wizytę w muzeum 
oraz spacer po dzierżoniow-
skim Rynku, połączony z opo-
wieścią o historii miasta. Nie 
zabrakło także zajęć z tenisa 
stołowego, wyścigów kapslo-
wych, popularnej wśród naj-
młodszych „gry w rybę”, ale 
także warsztatów z budowy 
papierowych modeli latających 
oraz konkursu na najdłuższy 
lot. Były też zajęcia teatralne, 

gry i zabawy stolikowe, a także 
konkurs „jakie to zwierzę?”. 
Całość zwieńczyło uroczyste 
podsumowanie „Ferii z SDK”, 
w trakcie którego uczestnicy 
zajęć otrzymali słodycze oraz 
pluszowe zabawki. 

Warto też dodać, że każ-
dego dnia dzieci otrzymywały 
słodki poczęstunek, ale co jakiś 
czas była też pyszna pizza, a 
w trakcie wyjścia do miast – 
frytki i tosty. I najważniejsze, 
każdego dnia nie brakowało 
uśmiechu na buziach wyjąt-
kowo grzecznej i chętnej do 
zabawy w tym roku feryjnej 
grupy. Do zobaczenia w trakcie 
zajęć wakacyjnych!

sdk

Bardzo udane były tegoroczne zajęcia zimowe przy-
gotowane dla dzieci przez Spółdzielczy Dom Kul-

tury wraz ze Spółdzielczym Towarzystwem Kulturalno-
-Sportowym.

w sdk

UŚMIECHÓW NIE BRAKŁO 
W TRAKCIE „FERII Z SDK”
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Głowa jest jak dworzec 
kolejowy bez rozkładu jazdy, a 
myśli to pociągi. Jedne prze-
mykają, nawet nie zwalniając, 
inne zatrzymują się na chwilę, 
a jeszcze inne kończą tu swój 
bieg, są też takie, które tu 
zaczynają swój bieg i będą nam 
towarzyszyć przez wiele kolej-
nych wieczorów. Zasypiam z 
jedną z nich.”

Rafał Fronia. Jego relacje 
spod K2 podczas wyprawy 
zrobiły furorę nie tylko wśród 
miłośników górskich wypraw. 
Efektem tych fantastycznych, 
oddających klimat Karakorum 
relacji, jest książka „Anatomia 
Góry”. 

W ubiegłym roku Stowa-
rzyszenie HELP DDZ zorga-
nizowało spotkanie z Krzysz-
tofem Wielickim – himalaistą 
i pierwszym zimowym zdo-
bywcą najwyższej góry świata 
Mount Everestu. Pełna sala 
oraz genialna atmosfera na 
spotkaniu zaowocowała tym, 
że wkrótce wystartuje pro-

jekt „Ludzie z pasją”. Pierw-
szym gościem będzie właśnie 
Rafał Fronia! Himalaista, zdo-
bywca dwóch ośmiotysięcz-
ników Gasherbruma II (8035 
m) i Lhotse (8516 m). Wielo-
krotny uczestnik wypraw w 
góry wysokie. Był w składzie 
Polskiej Wyprawy Narodowej 
na K2 w 2018 roku. Niestety, 
musiał się z niej wycofać, kiedy 
to został trafiony spadającym 
kamieniem. Dlaczego K2 nie 
oddało się w ręce Lodowych 
Wojowników? Czy zimą 2020 
roku w Karakorum znów będą 
powiewać polskie flagi? Na te i 
wiele innych pytań Rafał Fronia 
odpowie podczas spotkania, 
które odbędzie się 29 marca o 
18.00 w sali Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie. 

Bezpłatne zaproszenia 
dostępne są w Spółdzielczym 
Domu Kultury (ilość miejsc 
ograniczona) osiedle Jasne 20 
w Dzierżoniowie. 

- Projekt „Ludzie z pasją” 
to cykl spotkań, na których 

„Zamykam oczy. Pora na myśli. Ale wybieranie ich 
nie ma sensu. I tak przyjdą te, co będą chciały. Tu 

w Górach dzieją się dziwne rzeczy.

zamierzamy przedstawiać 
wyjątkowe osoby – mówi 
prezes HELP DDZ Małgorzata 
Kraus. – Pomysłodawcami tych 
spotkań są byli prezesi HELP 
DDZ Radosław Drabczyk i 
Jarosław Rudnicki. Bardzo 

dziękuję za wsparcie Zarzą-
dowi Spółdzielni Mieszkanio-
wej, firmie Cooper Standard 
oraz Drukarni IMAGE. Na spo-
tkanie wszystkich mieszkańców 
serdecznie zapraszam! 

help

29 marcaw spółdzielni

ANATOMIA GÓRY – SPOTKANIE 
Z RAFAŁEM FRONIĄ

Łącznie 19 zawodników i zawodniczek wzięło 
udział 29 stycznia w kolejnej edycji turnieju 

„O Puchar Zimy”.

W rywalizacji w grupie 
dziecięcej, w której udział 
wzięło 13 zawodników, naj-
lepsze okazały się trzy dziew-
czynki: Natalia Cantzios, 
Laura Malawska oraz Paulina 
Szczęsna. Wśród graczy doro-
słych zwyciężył Piotr Pawlus, 
który na podium wyprzedził 
Arkadiusza Ziemianina i Mar-
cina Orlińskiego.

Turniej zorganizowany był 
wspólnie przez TKKF Ogni-
sko „Dzierżoniów” i Spół-

dzielczy Dom Kultury, a doto-
wany był ze środków budżetu 
miasta Dzierżoniowa. Dzięki 
temu wszyscy zwycięzcy 
otrzymali nagrody i upominki.

Przypominamy, że w każdy 
wtorek o godz. 15.40 rozgry-
wane są turnieje tenisowe z 
cyklu Spółdzielcze Grand 
Prix  (w rywalizacji prowadzi 
Barosz Nowopolskie, przed 
Marcinem Minkiną i Miło-
szem Zagórskim), natomiast 
gracze zaawansowani rywali-

zację zaczynają we wtorek o 
godz. 17.40. W tej grupie na 
czele stawki znajdują się P. 
Pawlus przez A. Ziemianinem 
i M. Orlińskim. Łącznie w 

zmaganiach przy tenisowym 
stole bierze udział 15 zawod-
ników. Wszystkich chętnych 
do gry zapraszamy.

kj 

PUCHAR ZIMY 
DLA CANTZIOS I PAWLUSA

tenis stołowy
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Osiemnastu rekonstruktorów GRH 58. pułku pie-
choty z Dzierżoniowa oraz z SH Batalionów Obrony 

Narodowej z Wielunia wzięło udział w II Marszu Pamięci 
komandora Stefana Frankowskiego, jaki 24 lutego, zor-
ganizowany został na trasie Srebrna Góra – Bielawa.

Zorganizowany przez 
naszych rekonstruktorów 
Marsz rozpoczął się w Srebrnej 
Górze, gdzie w czasie wojny 
do Oflagu VIII b trafił koman-
dor, a zakończył w Bielawie, na 
cmentarzu parafialnym, gdzie 
w roku 1940 został pochowany. 

Stefan Frankowski 
(pośmiertnie awansowany na 
stopień kontradmirała) urodził 
się 3 kwietnia (nieliczne źródła 
podają datę 27 marca) 1887 
roku w Hołowlach na Woły-
niu. Ukończył szkołę realną w 
Kijowie, a od roku 1905 stu-
diował w Wojskowej Akademii 
Morskiej w Petersburgu. Po 
odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości zgłosił się w stycz-
niu 1919 roku do Wojska Pol-
skiego. Od października roku 
1923 do września 1925 był 
słuchaczem francuskiej École 
de Guerre Navale w Paryżu, 
którą ukończył z tytułem ofi-
cera sztabu generalnego. Po 
powrocie do kraju dowodził 
dywizjonem torpedowców w 
Gdyni. Później, od 1926 roku 
do 1929 roku, był komendan-
tem Oficerskiej Szkoły Mary-
narki Wojennej w Toruniu.

W styczniu 1929 roku został 
awansowany na stopień koman-

dora dyplomowanego. Był też 
szefem sztabu Kierownictwa 
Marynarki Wojennej (do roku 
1932), a w latach 1933 – 1939 
dowódcą Obrony Wybrzeża 
Morskiego. Głównie dzięki 
staraniom komandora Fran-
kowskiego w roku 1928 zaczęto 

wydawać „Przegląd Morski”. 
Od roku 1939 roku komandor 
Frankowski dowodził Morską 
Obroną Wybrzeża w Gdyni. I to 
jako dowódcy MOW przyszło 
mu się zmierzyć z najazdem 
hitlerowskich Niemiec.

Na początku września 
komandor Frankowski przeniósł 
się na Półwysep Helski. Obrona 
Helu trwała do 2 października 
1939 roku, jednak po kapitula-
cji Warszawy i Modlina dalszą 
walkę uznano za bezcelową. 
Komandor Stefan Frankowski 
i kontradmirał Józef Unrug tra-
fili do karnego oflagu VIII B w 
Srebrnej Górze (Silberberg). We 
wrześniu 1940 roku komandor 
Frankowski zaczął uskarżać się 
na dokuczliwe bóle brzucha. Po 
kilku interwencjach u Niemców 
komandor odwieziony został do 
szpitala w Bielawie. Tutaj 25 
września 1940 roku, po ciężkiej 
operacji, zmarł.

kaj

II MARSZ PAMIĘCI 
KOMANDORA FRANKOWSKIEGO

Spłonęło całe zadaszenie 
boksu śmietnikowego, a okop-
ceniu uległa elewacja sąsied-
niego budynku. W akcji gaśni-
czej uczestniczył jeden zastęp 
straży pożarnej. Na miejscu 

obecna była także policja, 
która zabezpieczyła miejsce 
zdarzenia.

Pożar był prawdopodobnie 
efektem celowego podpalenia.

kj

Pierwsze zajęcia teatralne, 
prowadzone przez Pawła Sto-
larskiego, miały miejsce w paź-
dzierniku 2018 roku. Wkrótce 
planowane są pierwsze pre-
miery dwóch etiud, przygo-
towanych przez trzyosobowy 
zespół teatralny. Pierwszą 
zaprezentowaną etiudą będzie 
„Chrzestny ojczulek”, drugą 
„Zwoje życia”. Premiera etiud, 
wyreżyserowanych przez Pawła 
Stolarskiego, zaplanowana jest 
na 18 marca (poniedziałek), 

na godz. 19.00 na małej scenie 
Spółdzielczego Domu Kultury. 
Oprócz Pawła Stolarskiego na 
scenie zobaczyć będzie można 
także Mariana Zbyszka Zająca 
i Weronikę Kopacką. Wstęp na 
premierę będzie bezpłatny. 

Zainteresowanych obej-
rzeniem przedstawień, ale też 
chętnych do udziału w zaję-
ciach Teatru wSpółdzielnego 
zapraszamy (najęcia odbywają 
się we czwartki o godz. 19.00).

kj 

W niedzielę, 17 lutego, późnym wieczorem, wybuchł 
pożar boksu śmietnikowego na Os. Błękitnym, 

przy budynku nr 5.

Teatr wSpółdzielny, działający od października przy 
Spółdzielczym Domu Kultury, przygotowuje pierw-

sze premiery.

OGIEŃ NA OSIEDLU 
BŁĘKITNYM

W MARCU PREMIERA 
DWÓCH ETIUD

nasze sprawy

Teatr wSpółdzielny
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Nie zmieniła się kolejność pierwszej trójki po kolej-
nym miesiącu rywalizacji w szachowym cyklu tur-

niejów „Środowego Blitza”.

Liderem klasyfikacji łącz-
nej nadal jest Mariusz Janduła, 
który zwyciężył w trzech luto-
wych turniejach szachów bły-
skawicznych. Drugie miejsce 
nadal zajmuje zwycięzca ubie-
głorocznego cyklu – Romuald 
Dudek, natomiast trzeci jest 
Dariusz Imbór.

W rywalizacji uczestni-
czy 11 zawodników. Turnieje 
rozgrywane są w każdą środę 
(początek gier o godz. 17.00). 
Wszystkich chętnych do 
udziału w rozgrywkach zapra-
szamy.

jk

MARIUSZ JANDUŁA 
NADAl lIDEREM

Na zdjęciach zobaczyć 
możemy między innymi festyn 
jesienny z 23 września, a także 
wystawę prac Jadwigi Olej-
czyk z 10 listopada. Warto 
zwrócić także uwagę na efekty 
pracy sekcji modelarskiej (pro-
wadzonej przez Krzysztofa 
Książka), na młodych adeptów 
sztuki fotograficznej działa-

jących pod fachowym okiem 
Mariana Charasimiuka oraz 
na festynowe działania TKKF 
Ognisko „Dzierżoniów” (z 
Mieczysławem Winiarskim od 
lat spajającym wspólne spół-
dzielczo-TKKF-owskie przed-
sięwzięcia).

kaj

Tym razem przenosimy się w czasie o trzydzieści lat, 
do roku 1989, do organizowanych wtedy w Spółdzielni 

Mieszkaniowej festynów i zajęć kulturalnych.

WYSTAWY I FESTYNY 
SPRZED 30 lAT

z archiwum SMnasze sprawy

szachy
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Kolejną spółdzielnią mieszkaniową, jaką chcielibyśmy 
przybliżyć naszym Czytelnikom jest Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu.

W Spółdzielczym Domu Kultury pod koniec lutego 
zajęcia rozpoczęła kolejna grupa ćwiczących. 

Wszystko za sprawą trener Marty Machowskiej, która w 
SDK z powodzeniem prowadzi zajęcia fitness dla pań 
oraz zajęcia taneczne dla dzieci.

60 LAT SPÓŁDZIELNI 
W NOWYM TOMYŚLU

Nowotomyska Spółdzielnia 
jest tylko nieznacznie młodsza 
od naszej. Jak można przeczy-
tać na stronie smnt.pl: „Pomysł 
na zorganizowanie spółdzielni 
mieszkaniowej w Nowym 
Tomyślu zrodził się w 1958 roku 
wśród pracowników Powiato-
wego Związku Gminnych Spół-
dzielni „Samopomoc Chłop-
ska.”  29 listopada 1958 roku 
w salce Powiatowego Związku 
Gminnych Spółdzielni odbyło 
się Zgromadzenie Założycieli, 
którzy uchwalili statut Spół-
dzielni i wybrali zarząd z Bole-

sławem Rogalskim na czele. 
Za datę powstania Spółdzielni 
przyjmuje się jednak 12 lutego 
1959 roku (niedawno Jubilatka 
obchodziła więc swoje święto) 
- dzień rejestracji w Sądzie 
Rejonowym w Poznaniu, kiedy 
to nowotomyska spółdzielnia 
uzyskała osobowość prawną.

Dzisiaj, jak wynika z infor-
macji zawartych na jej stronie 
internetowej, zasoby mieszka-
niowe Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Nowym Tomyślu liczą 
130 budynków i 3755 mieszkań, 
zlokalizowanych w Nowym 

Tomyślu, ale też w Opalenicy, 
Buku i Pniewach. Spółdzielnia 
ma też 78 lokali użytkowych. 

Nowotomyska Spółdzielnia 
prowadzi także dom kultury, w 
którym działają: Klub Seniora 
„Srebrny włos”, Zespół 
wokalny „Jarzębina”, sekcja 
rękodzielnicza, Dziecięcy 
zespół wokalno - taneczny, 
sekcja Aerobiku oraz sekcja 
Turystyki Rowerowej.  

Ciekawostkę stanowi fakt, 
że Spółdzielnia w Nowym 
Tomyślu – podobnie jak nasza 
- realizuje inwestycje budow-
lane. Wznosi zarówno budynki 
wielorodzinne, jak i jednoro-
dzinne. Jubilatce gratulujemy 
60-lecia istnienia i życzymy 
dalszych sukcesów. 

kaj
foto: smnt.pl

- Zapoczątkowałam prowa-
dzenie tej formy zajęć w swoim 
mieście rodzinnym i zdało to 
świetnie egzamin – mówi M. 
Machowska. - Sala w każdym 
tygodniu pęka w szwach, a 
uśmiechy nikomu nie schodzą z 
twarzy choćby przez minutę.

Tym razem podobne zaję-
cia prowadzone będą cyklicz-
nie także w Dzierżoniowie, w 
Spółdzielczym Domu Kultury. 
Terapia tańcem dla osób star-
szych prowadzona będzie w 
każdy czwartek, w godzinach 
16.00 – 17.00.

- Terapia Tańcem to zajęcia 
o niskiej intensywności – przy-
bliża profil zajęć M. Machow-
ska. – Razem przebrniemy 
przez wszystkie rodzaje tańca. 
Uczestnicy zajęć nie muszą 
mieć pary! Przyjdźcie i zobacz-
cie ile śmiechu oraz zabawy 
czeka w sali w Spółdzielni 
Mieszkaniowej!

Szanowni seniorzy - zapra-
szajcie kolegów i koleżanki! 
Córki i synowie - przekazujcie 
informację swoim rodzicom! 

Wnuczęta - opowiedzcie o tym 
swoim dziadkom!

Zapraszamy wszystkich 
na os. Jasne 20 do Spółdziel-
czego Domu Kultury w Dzier-
żoniowie. Pierwsze zajęcia 
zawsze gratis! Każde kolejne 
to koszt 5 zł.

mm, sdk 

spółdzielnie w Polsce nasze sprawy

TERAPIA TAŃCEM DLA OSÓB STARSZYCH!
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Właścicielem wewnętrznej drogi dojazdowej jest Gmina Miej-
ska Dzierżoniów. Dla terenu sprzedawanej działki istnieje obowią-
zujący plan zagospodarowania przestrzennego, stosownie, do któ-
rego teren sprzedawanej działki przeznaczony jest pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

Wykaz działek 

L.p. Nr licytowanej 
działki

Powierzchnia 
ewidencyjna
działki (m2)

Cena 
wywoławcza 

(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 21.03.2019 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro sala Spółdzielczego 
Domu Kultury.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetar-
gowym 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 11.03.2019 r. Pracow-
nikiem 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 termi-
nie do dnia 19.03.2019 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 for-
malności związanych z zawarciem aktu notarialnego przeniesie-
nia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu. Zawierany akt 
notarialny sprzedaży działki jest umową warunkową z prawem 
pierwokupu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zwrot wadium, któ-
rych oferta nie zostanie wybrana, nastąpi na wskazane przez ofe-
renta 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 uzbrojonej 

niezabudowanej działki gruntowej, położonej w Dzierżoniowie  
Os. Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie 

prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00013149/2. 

OGŁOSZENIE
ogłoszenia

Ogłoszenie drobne

Twoja Spółdzielnia - Os. Jasne 20, Dzierżoniów

•  Garaż do wynajęcia na Os. Błękitnym, za Bazą Spółdzielni, 
ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Tel. 669 477 622.

•  Sprzedam nowe mieszkanie na Osiedlu Tęczowym, 118 m2, 
piękny widok na panoramę gór. Telefon - 693 675 530.

•  Nowo otwarta Agencja PZU S.A. zaprasza na os. Tęczowe, 
pawilon 4 koło sklepu motoryzacyjnego, w pon., wt., czw. i pt., 
w godz. 9.00-12.00 i 15.00-18.00. 

•  Sprzedam dom w Dzierżoniowie na os. Zielonym I. W rozlicze-
niu może być mieszkanie o pow. ok. 50 m2 na parterze, I lub II 
piętrze w Dzierżoniowie lub Bielawie. Tel. 603 438 615 

Ogłoszenia drobne

W ramach kontynuowa-
nia dobrej współpracy i ciągłej 
poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców naszego powiatu odbyło 
się spotkanie policjantów z 
radnymi. Poza komendantem 
ze strony mundurowych uczest-
niczyli dzierżoniowscy dzielni-
cowi i kierownictwo Wydziału 
Prewencji. W spotkaniu brał 
udział również komendant oraz 
funkcjonariusz Straży Miejskiej. 

12 lutego odbyło się spo-
tkanie, którego głównym tema-
tem były działania dzielnico-
wych na terenie Dzierżoniowa. 
Omówiono zaplanowane i już 
realizowane Plany Działania 

Priorytetowego. Zaproszonym 
gościom przybliżono sposób 
działania Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa, aplikację 
Moja Komenda oraz program 
,,Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Spotkanie zakończone 
zostało dyskusją, wymianą 
propozycji i oczekiwań. Wszy-
scy uczestnicy byli zgodni, że 
poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców naszego miasta jest 
jedną ze spraw priorytetowych. 
Komendant podkreślił dużą rolę 
współpracy z radnymi. 

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

We wtorek, 12 lutego, Komendant Powiatowy Policji w 
Dzierżoniowie miał przyjemność gościć radnych RM 

Dzierżoniowa obecnej kadencji.

SPOTKANIE Z RADNYMI 
W KPP DZIERŻONIÓW
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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 Fitness

wtorki 19.00 – 20.00
Zajęcia plastyczne 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 czwartek miesiąca 18.00 - 19.00

TSz „Dwie Wieże” – szachy tel. 600 740 306
środy 16.00 – 20.00
czwartki 17.00 – 20.00                                 Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”

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 Terapia tańcem dla seniorów       
Czwartki 18.00 – 19.30 czwartki 16.00 – 17.00

GRH 58 pp (4 psw)             SDK Filia w Piławie Górnej
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00       poniedziałki 14.00 – 16. 00,

wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

                                        Zapraszamy!
                                                              

Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne, przystępne     
ceny), szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!
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Kandydat na mistrza Krzysztof Banasik z Zarzewia 
Prudnik został zwycięzcą X Tewzadze Open.

Ten szczególny turniej sza-
chowy rozegrany został już 
po raz dziesiąty, tym razem 
dokładnie 10 lutego 2019 roku, 
w 125. rocznicę urodzin podpuł-
kownika Waleriana Tewzadze, 
gruzińskiego oficera kontrak-
towego w Wojsku Polskim, we 
wrześniu 1939 roku dowódcy 
północnego odcinka obrony 
Warszawy, a w latach 1960-
63 drugiego w historii prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Krzysztof Banasik stracił w 
rywalizacji, jaka toczyła się na 
dystansie siedmiu rund, zaled-
wie pół punktu. 

- Jestem zadowolony ze 
swojej gry – powiedział po 
zakończeniu ostatniej partii. – 
Tym bardziej, że turniej Tew-
zadze Open ma znaczenie nie 
tylko szachowe, ale też promuje 
i przypomina historię.

Drugie miejsce w zmaga-
niach wywalczył główny fawo-
ryt turnieju, mistrz krajowy 
Paweł Kowalczyk z Wieży 
Pęgów, a trzeci był ubiegło-
roczny triumfator, wrocławia-
nin Piotr Tworzydło. Znakomite 
czwarte miejsce zajął dzier-
żoniowianin Romuald Dudek. 
W gronie najlepszych zawod-
ników o rankingu do 1800 

punktów znaleźli się: 8. I Ewe-
lina Buksa - Zarzewie Prud-
nik, 9. II Aleksander Wilk 
- Debiut Przedwojów oraz 
10. II Bartłomiej Rutkowski 
- Biały Król Wisznia Mała. 
Najlepsi juniorzy: 22. III 
Michał Malik - Giecek Radków, 
23. II Michał Kopestyński 
- Parnas Oława i 27. II Rado-
sław Zawada - Giecek Radków.  
W turnieju startowało 40 
zawodników. Organizatorami 
zawodów było Towarzystwo 
Szachowe „Dwie Wieże” 
Dzierżoniów i Spółdzielczy 
Dom Kultury.

Warto przypomnieć, że w 
minionych latach zwycięzcami 
turnieju Tewzadze Open byli: 
I – mistrz Krzysztof Jasik, 
II – mistrz międzynarodowy 
Dariusz Szoen, III i IV turniej 
– I Jarosław Dąbrowski, V – 
kandydat na mistrza Bartosz 
Siembab, VI – I+ Paweł Gulik, 
VII – mistrz międzynarodowy 
Piotr Sabuk, VIII – kandydat na 
mistrza Wojciech Reza, a w  IX 
turnieju – I++ Piotr Tworzyło.

jak
Foto: J. Kresa

szachysport

KRZYSZTOF BANASIK 
NAJlEPSZY 
w X TEwZADZE OPEN             
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Break dance jest tańcem 
widowiskowym, przez co 
podoba się odbiorcom. Zapra-
szamy dzieci, młodzież i doro-
słych na zajęcia Break Dance 
w poniedziałki i piątki w Spół-
dzielczym Domu Kultury na os. 

Jasnym 20. Zajęcia prowadzone 
będą przez instruktora, doświad-
czonego tancerza i sędziego - 
Krzysztofa „Futo” Futomę „Sty-
lowa Spółka Społem”. Więcej 
informacji pod tel. 502 478 140.

kf

Od kilku tygodni działa-
jący przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej Klub Seniora „Złota 
Jesień” ma nową starościnę. 
Na początku lutego odbyły się 
klubowe wybory, w wyniku 
których funkcję starościny 

członkowie Klubu powierzyli 
Irenie Błaszczak, dziękując 
równocześnie za pracę i zaan-
gażowanie Marii Zarembie, 
która wcześniej przewodziła 
działaniom Klubu. 

sdk

Zapraszamy do udziału w zajęciach sekcji break-
-dance. Podczas zajęć kształtuje się poczucie rytmu, 

koordynację ruchu, odwagę, siłę charakteru i ogólną 
sprawność fizyczną.

Działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej Klub 
Seniora „Złota Jesień” ma nową starościnę.

ZAJĘCIA TAŃCA 
BREAK DANCE 
w SDK

wYBORY w KlUBIE SENIORA

•  R E K L A M A  •


