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w spółdzielni

Czasami mroźna aura 
pozwoliła sprawnie zorganizo-
wać plac budowy bez taplania 
się w błocie, bo było twardo. 
Potem przyszedł czas na wykop 
pod fundamenty i przyszły 
coraz wyższe temperatury i to 
było najlepsze co natura mogła 
dać Lawendowym fundamen-
tom. Wykop, pomimo wystę-
pującego rumoszu skalnego i 
częściowo litej skały przebiegał 
wzorowo i na sucho, co bardzo 
ułatwiło i usprawniło prowa-
dzone prace, a potem już pod-
budowa, chudy beton i zbrojenie 
przygotowane na fundamenty.

W międzyczasie zamon-
towany został żuraw - dźwig 
wieżowy, który dumnie 
góruje nad placem budowy i 
usprawnia mobilnie realizo-
wane roboty budowlane. A jak 
wszystko było już przygoto-
wane to przy przepięknej wio-
sennej aurze, prawie letniej, 
przy pięknym słońcu na placu 
budowy pojawiły się „gruszki” 
betoniarki samochodowe i 
samojezdna pompa do betonu 
i rozpoczęło się wykonywanie 
fundamentów. Wszystko prze-
biegało wzorowo przy idealnej 
pogodzie i fundamenty już są 

kompletne. Więc teraz czas 
na mury piwnic pierwszego 
spółdzielczego lawendowego 
budynku. 

A co w maju? A w maju 
to będziemy już finalizować 
zapisy i podpisywać umowy 
na drugi spółdzielczy budynek 
przy ulicy Lawendowej, który 
już niebawem będzie równo-

legle realizowany z pierw-
szym budynkiem. To bardzo 
dobre informacje, a wszystkich 
zainteresowanych nowymi 
mieszkaniami zapraszamy do 
zapoznania się z kompleksową 
ofertą Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Dzierżoniowie w pokoju 
nr 5 siedziby Spółdzielni.

budowlaniec

LAWENDOWE FUNDAMENTY 
JUŻ GOTOWE
Kwiecień plecień co przeplata trochę zimy, trochę 

lata. To przysłowie sprawdziło się w tym roku bez 
pudła. Jednocześnie dla budowlańców wznoszących 
nowy spółdzielczy budynek przy ulicy Lawendowej, to 
był bardzo dobry kwiecień.

Zakończone zostały prace 
dotyczące usuwania ze ścian 
budynku korozji biologicznej 
z jednoczesnym malowaniem 
elewacji farbą z nowoczesnymi 
środkami zabezpieczającymi 
tynki w budynku Os. Tęczowe 
17 i 18. W chwili obecnej 
podobne prace wykonywane są 

w budynku na Os. Jasnym 19.
W tym miesiącu także 

pracownicy Zakładu Remon-
towo–Budowlanego doko-
nali wymiany pionu instala-
cji zimnej i ciepłej wody w 
budynku Os. Tęczowe 14.

sm

W kwietniu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżonio-
wie przeprowadziła następujące prace remontowe:

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W KWIETNIU
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Jeden z twórców dzierżoniowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, zmarły w roku 1985 ppłk Walerian Tewza-

dze chciał być pochowany w Gruzji. Dzisiaj to Gruzja 
przyjeżdża do niego!

WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY NAJWYŻSZEJ 
ADŻARII

7 kwietnia grób pod-
pułkownika Tewzadze na 
dzierżoniowskim cmentarzu 
parafialnym odwiedził Prze-
wodniczący Rady Najwyższej 
gruzińskiej Adżarskiej Repu-
bliku Autonomicznej, David 
Gabaidze. Podczas składania 
kwiatów na płycie nagrobnej 
urodzonego w Batumi (Adża-
ria) obrońcy Warszawy z 1939 
roku i byłego prezesa SM, 
Przewodniczącemu Gabidze 
towarzyszył Karol Przywara 
– dyrektor Wydziału Współ-
pracy z Zagranicą Urzędu Mar-
szałkowskiego we Wrocławiu. 

Warto przypomnieć, że 
Walerian Tewzadze, który za 
dowodzenie obroną północ-
nego odcinka Warszawy w 
1939 roku odznaczony został 
Orderem Virtuti Militari, po 
wojnie zamieszkał w Dzier-
żoniowie, a w obawie przed 
komunistycznymi represjami 
ukrywał swoją tożsamość 
pod przybranym nazwiskiem 
Krzyżanowski. W latach 1960-
63 był drugim w historii preze-
sem Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Dzierżoniowie.

To między innymi na temat 
podpułkownika dyplomowa-

nego Waleriana Tewzadze roz-
mawiano też podczas kameral-
nego spotkania, jakie 10 kwiet-
nia odbyło się we Wrocławiu. 
Okazją do spotkania, na które 
zaproszony został pracownik 
naszej Spółdzielni, Jarosław 
Kresa, autor książki „Tew-
zadze – gruziński obrońca 
Warszawy”, była wizyta na 
Dolnym Śląsku pani Ingi Sha-
milishvili - Minister Kultury, 
Edukacji i Sportu Autonomicz-
nej Republiki Adżarii oraz 
pani profesor Tamar Siradze, 

Prorektor Uniwersytetu w 
Batumi. Oprócz wyżej wymie-
nionych w spotkaniu uczest-
niczyli także m.in. członek 
Zarządu Województwa Michał 
Bobowiec, a także Tytus Czar-
toryski, radny Sejmiku, prze-
wodniczący Komisji Kultury, 
Nauki i Edukacji. W trakcie 
spotkania pojawił się między 
innymi pomysł przetłuma-
czenia książki o Walerianie 
Tewzadze na język gruziński i 
wydanie jej w Adżarii.

sdk, foto: facebook

pamiętają o Tewzadzenasze 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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Wraz z nadejściem kwietnia wiosenna aura na dobre 
zagościła na naszych osiedlach.

Podczas spaceru po Osie-
dlu Jasnym trudno było nam 
powstrzymać się od podziwia-
nia wielobarwnych kwiatów 
oraz liści, które nagle opano-
wały przestrzeń różnymi odcie-
niami zieleni.

Tak uroczo wiosennie jest 
naturalnie nie tylko na Os. 

Jasnym. W codziennym zago-
nieniu warto na chwilę się 
zatrzymać i zwrócić uwagę 
na piękno, które nas otacza… 
Dzień coraz dłuższy, słońce na 
niebie. I jak tu się nie zachwycić.

kaj 

WIOSENNE KOLORY NA OS. JASNYM
fotoreportaż w spółdzielni
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Patrycja Tronina, młoda mieszkanka Osiedla Tęczo-
wego, z powodzeniem uczestniczyła w prestiżowych 

ogólnopolskich zawodach tanecznych „Rytm ulicy”, 
jakie w dniach 5-7 kwietnia odbyły się w Pile.

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.

W imprezie, w której w 
kategorii hip-hop oraz popping 

swoimi umiejętnościami dzieli-
ło się około 1000 uczestników, 

Patrycja dotarła do ćwierćfi-
nału. Nasza nastolatka, która 

na co dzień jest uczennicą 
dzierżoniowskiej Szkoły Pod-
stawowej Nr 1, do zawodów w 
Pile przygotowywała się m.in. 
w Spółdzielczym Domu Kul-
tury. Gratulujemy i prosimy o 
więcej!

kaj 

Podczas posiedzeń Rada 
omówiła i przeanalizowała 
bieżącą sytuację związaną 
z realizacją budowy nowego 
budynku wielorodzinnego 
przy ul. Lawendowej.

Bardzo duże zaintereso-
wanie mieszkańców budo-
wanymi przez naszą Spół-
dzielnię mieszkaniami to 
podstawa do tego, żeby roz-
ważać i planować następne 
budynki. A wszystko po to, 
aby realizować podstawo-
we zadania statutowe Spół-
dzielni czyli zaspakajanie 
celów mieszkaniowych dla 
członków Spółdzielni. To 
również rozwój Spółdziel-
ni pod względem zasobów 
mieszkaniowych oraz zaso-
bu ludzkiego członków 
Spółdzielni.  

Następnie szczegółowo 
omówiono bieżącą działal-
ność Spółdzielni w tym sze-
roko realizowane zadania 
remontowe i inwestycyjne 
na istniejących budynkach 
mieszkalnych na poszcze-
gólnych osiedlach oraz w 
infrastrukturze im towarzy-
szącej terenów przyległych.

Cieszy bardzo również 
kolejny rok wspólnych 
zadań realizowanych na 
spółdzielczych osiedlach 
wspólnie przez Spółdzielnie 
i Gminę Miejską Dzierżo-

niów. Obecnie to przebu-
dowa drogi i wykonywanie 
nowych miejsc parkingo-
wych na os. Jasnym od ul. 
Sikorskiego wzdłuż budyn-
ku nr 1 do skrzyżowania 
przy pizzerii ,,Da Grasso’’. 
Te same kompleksowe prace 
rozpoczęły się na os. Tęczo-
wym od skrzyżowania z ul. 
Akacjową do budynku nr 9. 

Potężne zadanie realizo-
wane jest też przez Gminę 
na os. Kolorowym, gdzie 
również mieszkają Spół-
dzielcy dzierżoniowskiej 
Spółdzielni.

Rada Nadzorcza doko-
nała również podsumowa-
nia obrad wszystkich czę-
ści Walnego Zgromadze-
nia oraz omówiła tematy i 
zagadnienia jakie poruszane 
były przez członków Spół-
dzielni na poszczególnych 
częściach Walnego Zgroma-
dzenia o czym szerzej pisze-
my w artykule dotyczącym 
Walnego Zgromadzenia.

Radę Nadzorczą 
zamknięto omówieniem 
spraw bieżących oraz kwe-
stiami, które wpłynęły pod-
czas dyżurów do Rady Nad-
zorczej.

rn

Z TĘCZOWEGO 
NA „RYTM ULICY”

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 maju 2019 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

9.05.2019 Czwartek 13:00 – 14:00 st. asp. Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

20.05.2019 Poniedziałek 13:00 – 14:00 asp. sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

29.04.2019 Środa 13:00 -14:00 mł. asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego 
i Kolorowego

DYŻURY DZIELNICOWYCH

w spółdzielni

W ostatnim czasie Rada Nadzorcza spotkała się 
29 marca i 12 kwietnia.

RADA NADZORCZA 
W MARCU I KWIETNIU
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Drużyna młodzików MKS Żagiew Dzierżoniów wywal-
czyła wicemistrzostwo Dolnośląskiej Ligi Młodzi-

ków i awansowała do Mistrzostw Polski.

Sukces ten cieszy tym bardziej, 
że zawodnicy tej drużyny wywo-
dzą się ze Spółdzielczej Akademii 
Szczypiorniaka. Czujemy więc 
dumę i radość z sukcesów mło-
dzieży naszego miasta ciesząc się, 
że dołożyliśmy swoją cegiełkę.

Żagiew w walce o awans 
rozegrała 18 meczów, w których 
aż 14 razy pokonała rywali. Do 
mistrza rozgrywek MKS stracił 
zaledwie 1 punkt. W klasyfika-
cji strzelców aż czterech zawod-
ników z Dzierżoniowa znalazło 
się na czołowych miejscach. Na 
3. miejscu Łukasz Szporko, na 8. 
miejscu Wojciech Kozłowski, na 
11. miejscu mimo kontuzji Mate-
usz Krukiewicz i na 22. miejscu 
Tomasz Wąsiński. Żagiew w tyle 
zostawiła takie potęgi piłki ręcz-
nej jak Chrobry Głogów, Zagłębie 
Lubin, Forzę Wrocław, Siódemkę 
Legnica. Pięciu zawodników jest 
regularnie powoływanych do 
Kadry Dolnego Śląska.

Dla małego klubu, jakim 
jest Żagiew, to olbrzymi sukces. 
Podobne osiągnięcie udało się 
wywalczyć jedynie trzykrotnie 
w historii klubu. W 1998 roku 
drużyna juniorów w składzie z 
Grzegorzem Dziewicem, kapita-
nem Przemysławem Pancerem, 
Maciejem Łazorem, Grzegorzem 
Grzebielcem, Kamilem Skibiń-
skim wygrała ligę i zagrała w 

finałach Mistrzostw Polski w 
Płocku. Rok później drużyna 
awansowała ponownie do fina-
łów w Gdańsku. Z tych zawod-
ników powołano później III ligę 
w Dzierżoniowie. Potem nastąpił 
natychmiastowy awans do II ligi i 
zwieńczeniem było wywalczenie 
mistrzostwa i awans do I ligi w 
sezonie 2007/2008. Ostatni awans 
Żagiew wywalczyła w roku 2009, 
kiedy drużyna z takimi zawodni-
kami jak Bartosz Galik, Maciej 
Seroczyński, Adrian Straszak, 
Mateusz Matlęga zagrała w fina-
łach w Mrzeżynie. Takie sukcesy 
przekładają się na dobry poziom 
drużyny seniorskiej, ponieważ 
małe kluby muszą bazować na 
wychowankach. 

Dokładnie po 10 latach Żagiew 
po raz czwarty zagości na salonach 
szczypiorniaka. W dniach 3-5 maja 
drużyna rozegra turniej w Ustro-
niu (woj. Śląskie).

Trener Przemysław Pancer: 
„Sukces bardzo cieszy, ale mam 
nadzieję, że to początek naszej 
przygody. W grach zespołowych 
bardzo trudno zrobić dobry wynik, 
szczególnie małym klubom. Budo-
wałem ten zespół przez 4 lata 
wmawiając zawodnikom i ich 
rodzicom jak duży potencjał w 
nich dostrzegałem. Początki były 
trudne, ponieważ głównie przegry-
waliśmy...nawet 50:7. Dziś z tymi 

samymi drużynami wygrywamy. 
Wykonaliśmy świetną robotę. Plan 
szkolenia był skierowany przede 
wszystkim na wyszkolenie tech-
niczne zawodników, na rozwijanie 
inteligencji i świadomości każdego 
z tych chłopców. Razem z kierow-
nikami drużyny olbrzymi nacisk 
położyliśmy na integrację i nor-
malność w grupie, zero tolerancji 
dla gwiazdorzenia i każdego nega-

tywnego zachowania właściwie. To 
niesamowite, że mamy 23-osobową 
grupę, która się szanuje, przyjaźni, 
wspiera i rozumie wspólny cel. Na 
tej podstawie mam wielką wiarę, że 
ci chłopcy będą świetnymi zawod-
nikami, że przyniosą chlubę Żagwi 
i miastu, że będziemy ich oglądać 
kiedyś w rozgrywkach na najwyż-
szym poziomie. Nie mają żadnych 
ograniczeń. Jeżeli Krzysztof Piątek 
może być piłkarzem Milanu, to 
każdy z nich również ma szansę na 
zostanie zawodnikiem Vive Kielce, 
Barcelony czy Paris Saint Ger-

nasze sprawy

SUKCES DZIERŻONIOWSKICH 
SZCZYPIORNISTÓW
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main. Trzeba wierzyć i mierzyć 
wysoko, trzeba mieć pokorę i być 
pracowitym, ale najważniejsze by 
czerpać z tego radość i zwykłą przy-
jemność. To jest sensem uprawiania 
sportu i rywalizacji. Te mistrzostwa 
są dla mojej drużyny wielką przy-
godą. Liczę, że po tym sezonie kilku 
zawodników dostanie się do Szkół 
Mistrzostwa Sportowego, co jesz-
cze bardziej przyspieszy ich rozwój 
i tym samym rozwój piłki ręcznej w 
Dzierżoniowie. Z uśmiechem wspo-

minam pierwsze zajęcia Spółdziel-
czej Akademii Szczypiorniaka, bo 
dziś z tej zabawowej formy sportu 
dla najmłodszych przeszliśmy do 
poważnego sportu. Ten progres jest 
bardzo przyjemny.”

Zachęcamy dzieci i młodzież 
do treningów w dzierżoniowskich 
klubach. Sport niesie za sobą war-
tości uniwersalne. Trzymamy 
kciuki za naszych młodych szczy-
piornistów i życzymy sukcesów!

Żd, ts

•  R E K L A M A  •

nasze sprawy
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Przypomnijmy, że 26 marca 
– dla mieszkańców w Piławie 
Górnej w Szkole Podstawowej 
im. K.K. Baczyńskiego przy ul. 
Kościuszki nr 1, 27 marca - dla 
Członków z Dzierżoniowa z ul. 
Andersa, Brzegowej, 11 Listo-

pada, os. Kolorowego, Błękit-
nego, Tęczowego i Złotego oraz 
28 marca dla Członków z Os. 
Jasnego i Różanego. 

Zebrania dla Członków Spół-
dzielni z Dzierżoniowa odbyły 
się w dużej sali SDK w siedzibie 
Spółdzielni.

Porządek obrad zebrania 
obejmował następujące punkty: 
otwarto zebranie, przedstawiono 
listę pełnomocników, wybrano 
prezydium: Przewodniczącego, 

Zastępcę Przewodniczącego i 
Sekretarza, przyjęto porządek 
obrad, wybrano Komisję (mada-
towo-skrutacyjną i wnioskową), 
zostało przedstawione sprawoz-
danie Rady Nadzorczej za 2018 
rok i podjęto uchwałę w sprawie 

przyjęcia sprawozdania, przed-
stawiono sprawozdania Zarządu 
Spółdzielni za 2018 r. i podjęto 
uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdań i udzielenia absolu-
torium Zarządowi Spółdzielni. 

Kolejne punkty porządku 
obrad obejmowały: poinformo-
wanie w sprawie przeprowadzo-
nej lustracji w zakresie inwestycji 
i podjęcie uchwały w tym zakre-
sie, poinformowanie w sprawie 
przeprowadzonej lustracji z cało-

kształtu działalności za lata 2015, 
2016, 2017 i podjęcie uchwały w 
tym zakresie. Zostały również 
podjęte wszystkie uchwały, któ-
rych projekty wyłożone były w 
siedzibie Spółdzielni zgodnie ze 
Statutem Spółdzielni. W ostat-
nich punktach zostały omówione 
sprawy bieżące oraz zamknięto 
zebranie.

Wszystkie trzy zebrania skła-
dające się na Walne Zgromadze-
nie Członków naszej Spółdzielni 
odbyły się planowo i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Mieszkańcy podczas Wal-
nego Zgromadzenia zapoznali 

się z przygotowaną częścią 
sprawozdawczą. Podjęte zostały 
wszystkie uchwały będące 
przedmiotem obrad, w tym 
zatwierdzające sprawozdanie 
Rady Nadzorczej, sprawozda-
nia Zarządu Spółdzielni oraz w 
sprawie udzielenia absolutorium 
Członkom Zarządu Spółdzielni. 

Wszystkim mieszkańcom, 
którzy poświęcili swój cenny 
czas i wzięli udział w tegorocz-
nym Walnym Zgromadzeniu, 
serdecznie dziękujemy.

 
SM, Foto: J. Kresa

Najważniejsze zebranie Członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie odbyło się tym roku w 

trzech częściach.

w spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE 
ZA NAMI

Ponad czterdzieści osób wzięło udział w tegorocz-
nych warsztatach wielkanocnych dla seniorów.

Warsztaty, zorganizowane 
przez Spółdzielcze Towarzy-
stwo Kulturalno-Sportowe i 
Spółdzielczy Dom Kultury, 
odbyły 17 kwietnia w dużej 
sali SDK. W ich trakcie przy-
gotowywano pisanki oraz 
różne ozdoby wielkanocne. 
Dla uczestników przygotowano 
również nagrody. 

Warsztaty wielkanocne, w 
których udział wzięli przede 
wszystkim członkowie Klubu 
Seniora „Złota Jesień”, dofi-
nansowane były ze środków 
budżetu miasta Dzierżo-
niowa.

kj

WARSZTATY WIELKANOCNE
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W dniach 12-14 kwietna 2019 r. w bielawskim MOKi-
Sie odbył się II Ogólnopolski Festiwal Piosenki 

„Dolnośląska Nutka”.

UDANY WYSTĘP 
MAŁYCH WOKALISTEK

Ma on formułę konkursu 
i składa się z trzech części: 
eliminacji wstępnych (wery-
fikacja uczestników odbywa 
się na podstawie przesłanych 
nagrań wykonawców), kon-
kursu wokalnego „na żywo” 
i koncertu galowego. Z ponad 
260 zgłoszeń, do finałowych 
przesłuchań zaproszono 160 
młodych artystów z całego 
kraju. Wśród nich znalazły się 
Zuzia Stachyra i Natalia Karaś 
śpiewające w Studio Wokalnym 
„ACME”, działającym przy 
Spółdzielczym Domu Kultury 

Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie. 

Grupa wiekowa od 6 do 8 lat, 
w której dziewczynki śpiewały 
liczyła 34 wykonawców. Jury 
konkursu w składzie: Joanna 
Horodko, Magdalena Ptaszyń-
ska, Shata QS, Jerzy Petersburski 
Jr oraz Marek Piekarczyk wska-
zało najlepszych wykonawców i 
zauważyło również talent Zuzi 
Stachyry przyznając jej wyróż-
nienie. Dużym sukcesem oka-
zało się samo zakwalifikowanie 
do konkursu i świetny występ 
„na deskach” dawnego Teatru 

Robotniczego w Bielawie. Zuzia 
i Natalka z wielką gracją, kulturą 
sceniczną i zaangażowaniem 
wykonały swoje piosenki podbi-
jając serca zgromadzonej publicz-
ności. To bardzo udany początek 
serii występów zewnętrznych. 
Przed dziewczynkami ze Studia 
Wokalnego „ACME” są  kolejne 
zmagania: eliminacje do Kon-
kursu „Wygraj Sukces” w Ziębi-
cach oraz „Śpiewające Brzdące” 

w Bielawie. Trzymamy mocno 
kciuki za występy i jednocześnie 
gratulujemy udanego startu w 
„Dolnośląskiej Nutce”.

AVE

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka”nasze sprawy

Na Os. Jasnym trwają zaawansowane prace doty-
czące wykonania nowych miejsc parkingowych.

Na Os. Jasnym trwają 
zaawansowane prace dotyczące 
wykonania nowych miejsc par-
kingowych oraz nowej drogi 
wzdłuż budynku nr 1. Jest 
to wspólne przedsięwzięcie 
Gminy Miejskiej i Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Na os. Tęczowym rozpo-
częto realizacje wspólnego 
zadania inwestycyjnego Gminy 
Miejskiej i Spółdzielni Miesz-

kaniowej dotyczącego przebu-
dowy drogi, chodnika, miejsc 
postojowych, oświetlenia i 
odwodnienia na os. Tęczo-
wym od ul. Akacjowej wzdłuż 
budynków nr 13, 12 do budynku 
nr 9 os. Tęczowego. Przewi-
dywany termin realizacji tego 
zadania to sierpień 2019 roku, 
natomiast przewidywany koszt 
inwestycji około 300 000 zł.

sm

INWESTYCJE NA TERENIE 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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sportowca. Kocha piłkę nożną, 
brał udział w zawodach rowe-
rowych i zdobył niebieski pas w 
Karate. Niestety ze względu na 
chorobę musiał ograniczyć wysi-
łek fizyczny i nie może uprawiać 
sportów bliskich jego sercu. Filip 
ma dwie siostry z którymi lubi się 
bawić i spędzać czas. W związku 
z chorobą chłopca mama znala-
zła się w zupełnie nowej sytuacji. 
Zwracamy się zatem z apelem o 
wsparcie procesu leczenia i reha-
bilitacji. Zachęcamy do dokona-
nia wpłat na indywidualny numer 
subkonta Franka. Dzięki pomocy 

z Państwa strony chłopak, będzie 
mógł dążyć do realizacji swoich 
niespełnionych marzeń.Za wszel-
kie wsparcie, w imieniu rodziny, 
serdecznie dziękujemy. (Apel 
powstał w oparciu o informację z 
dnia 08.02.2018 r.)

Fundacja ISKIERKA, 
Warszawa 02-047, A. Pługa 1/2

ING Bank Śląski nr konta: 
36 1050 0099 6781 1000 1000 0716
Cel szczegółowy: „Filip FRANEK”

Informacje pochodzą ze 
strony Fundacji Iskierka.

oprac. ts

Bartosz Urban jest 14-letnim 
mieszkańcem Dzierżoniowa. O 
chorobie rodzina dowiedziała się 
w styczniu 2019 roku: Bartosz 
długo nie mógł zwalczyć prze-
ziębienia, nie reagował na żadne 
leki i antybiotyki. W końcu trafił 
na pogotowie w Świdnicy, gdzie 
przeprowadzono wiele badań, 
w tym tomografię komputerową 
głowy, która wykazała guza 
mózgu. Chłopak pilnie został 
przeniesiony do szpitala w Kato-
wicach. Na oddziale neurochirur-
gii wykonano ratującą życie ope-
rację usunięcia guza. Aktualnie 
na oddziale Onkologii, Hemato-
logii i Chemioterapii Górnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach czeka na podanie 
chemioterapii.

Bartosz od 5 lat trenuje piłkę 
ręczną – kocha ten sport i chce do 

niego jak najszybciej wrócić. Jest 
też wielkim fanem „Gwiezdnych 
Wojen”. Jak każdy nastolatek lubi 
gry komputerowe. Po ukończeniu 
nauki w podstawówce chciałby 
dostać się do technikum o pro-
filu informatycznym, ponieważ 
w przyszłości chciały zostać pro-
gramistą komputerowym. Bartosz 
ma starszą o 6 lat siostrę, z którą 
mimo sporej różnicy wieku, jest 
bardzo zżyty i ma z nią świetny 
kontakt.

Apelujemy zatem do Pań-
stwa o wsparcie procesu leczenia 
wpłacając darowizny na indywi-
dualny numer subkonta Bartosza. 

Pomoże to w bieżących wydat-
kach związanych z chorobą jak i  
dalszej  koniecznej rehabilitacji. 

Za wszelkie wsparcie dziękujemy. 
(Apel powstał w oparciu o infor-
macje z dnia 06.01.2019 r.)

Fundacja ISKIERKA, 
Warszawa 02-047, A. Pługa 1/2

ING Bank Śląski nr konta: 
63 1050 0099 6781 1000 1000 0812
cel szczegółowy: „Bartosz URBAN”

Filip Franek to 14-letni chło-
pak. Choroba dała o sobie znać 
w 2016 roku. Filip skarżył się na 
bóle i zawroty głowy. W wyniku 
przeprowadzonych badań – EEG 
głowy w Poradni Neurologicznej 
a następnie rezonansu magne-
tycznego na Oddziale Neurologii 
Dziecięcej we Wrocławiu została 
postawiona diagnoza: guz rdze-
nia przedłużonego i szyjnego. 
Decyzją lekarzy guz został czę-
ściowo usunięty. Po operacji 
wystąpił dyskretny niedowład 
lewej kończyny dolnej w póź-
niejszym etapie leczenia pojawiły 
się nasilone bóle i zawroty głowy 
oraz nudności. Filip został objęty 
rehabilitacją oraz stałą opieką 
neurochirurgiczną w Górnoślą-
skim Centrum Zdrowia dziecka 
w Katowicach. Jest również pod 
stałą opieka endokrynologa.

Filip to młody chłopak, który 
ma wiele marzeń. Lubi gotować, 
piec, pomagać w pracach ogro-
dowych i jest bardzo pogodnym 
dzieckiem.  Chłopak ma dusze 

Apelujemy do Państwa o pomoc w leczeniu dwóch 
chłopców – Bartosza i Filipa. Pomocy udzielić 

można za pośrednictwem Fundacji Iskierka.

APEL O POMOC 
DLA BARTOSZA I FILIPA

nasze sprawy

Tym razem członkowie 
Grupy maszerowali szczegól-
nie w intencji zamordowanych 
przez sowietów Czwartaków: 
pułkownika Józefa Pecki, 
majora Wiktora Gzowskiego, 
porucznika Edwarda Urbana, 
a także gruzińskich oficerów 

kontraktowych - kapitana Arka-
diusza Schirtladze i majora 
Jerzego Mamaladze. 

Wcześniej na warszawskich 
cmentarzach odwiedzili także 
groby członków rodziny gene-
rała Aleksandra Zachariadze.

jak

Jednoślad został znaleziony 
w Dzierżoniowie na osiedlu 
Tęczowym przy budynku nr 
25. W przypadku jakichkol-
wiek pytań, lub możliwości 
odbioru zagubionego przed-

miotu proszę się kontakto-
wać z dzielnicowym: asp. szt. 
Marcinem Armatysem telefon 
komórkowy: 797 306 223.

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

W pierwszą niedzielę kwietnia już po raz szósty dela-
gacja GRH 58 pułku piechoty (4 psw) wzięła udział 

w Katyńskim Marszu Cieni, organzowanym po raz dwuna-
sty w Warszawie.

Dzierżoniowska policja poszukuje właściciela roweru 
górskiego, który jest w kolorze czarno-granatowym.

XII KATYŃSKI 
MARSZ CIENI

POLICJA POSZUKUJE 
WŁAŚCICIELA ROWERU 
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Efektownych prac nie brako-
wało, a sam konkurs podzielony 
był na dwie kategorie „najład-
niejszy koszyczek” oraz „naj-
ciekawsza kompozycja wielka-
nocna”. Było co podziwiać, a 
seniorzy po raz kolejny udowod-
nili, że są znakomitymi strażni-

kami wielkanocnych tradycji.
Warto dodać, że kwiet-

niowemu spotkaniu w Klubie 
Seniora towarzyszył wspaniały 
występ zespołu „Troszeczkę 
Słońca”. Młodsi mają się od 
kogo uczyć.

jk

Nasi aktywni seniorzy, działający w spółdzielczym 
Klubie Seniora „Złota Jesień”, zorganizowali 

17 kwietnia konkurs pisanek.

WSPANIAŁE PRACE NA KONKURSIE PISANEK
przed Wielkanocąnasze sprawy

Sławomir Masło jest po trzech turniejach liderem 
kwietniowej edycji „Środowego Blitza”.

Szachista w czołowej trójce 
wyprzedza Mariusza Jandułę 
i Sławomira Woszczyńskiego. 
W dotychczasowych turnie-
jach „Środowego Blitza” edycji 
2018/2019 udział wzięło 13 
zawodników. Na czele tabeli 
łącznej znajduje się Mariusz 
Janduła (46 punktów), który 

wyprzedza Romualda Dudka 
(42 punkty) i Sławomira Wosz-
czyńskiego (35 punktów). 

Turnieje rozgrywane są we 
środy o godz. 17.00 w sali SDK 
na os. Jasnym 20. Chętnych 
zapraszamy. 

jk

SŁAWOMIR MASŁO LIDEREM
szachy



nr 4 (172)  |  kwiecień 201912

W sobotnie popołudnie, 
11 maja, już po raz kolejny 
odbędzie się „Majówka na 
Różanym”. Na placu zielonym 
oraz boisku między „starym” 
i „nowym” Różanym zaplano-
wano dla uczestników konkur-
sy sportowe, występy wokalne, 
grillowanie rodzinne, konkur-
sy z nagrodami i malowanie 
twarzy. Całości – prowadzonej 
przez konferansjera - towa-
rzyszył będzie występ zespo-
łu muzycznego. Atrakcji więc 
nie zabraknie i z pewnością na 
„Majówkę” warto się wybrać.

Na 18 maja zaplanowano 
natomiast organizację Turnieju 
koszykówki dla dzieci. Zawo-
dy odbędą się na boisku przy 

ul. Sikorskiego. Na uczestni-
ków czekają nagrody, w tym 
tak cenione przez młodych 
sportowców puchary i medale.

Na koniec maja (31.05.), 
w przeddzień Dnia Dziec-
ka zapraszamy natomiast na 
„Widowisko na Dzień Dziec-
ka”, które odbędzie się w dużej 
sali Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Dzierżoniowie, na Os. 
Jasnym 20. Oprócz spektaklu 
na dzieci czekał będzie ani-
mator zabaw, a także słodkie 
upominki.

Wszystkie trzy wydarzenia 
zorganizowane zostaną dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
budżetu miasta Dzierżoniowa.

kaj

Na załączonej fotografii 
widać jak o środowisko, a przy 
okazji o cudzą własność dbają 
w naszym mieście niektórzy 
„palacze”. Tak oto przy jed-
nej z dzierżoniowskich stacji 
benzynowych wygląda kosz na 
odpadki, opatrzony słusznym 
hasłem „Razem zadbajmy o 

środowisko”. Dalszy komen-
tarz chyba niepotrzebny.

kaj  

w maju

Na trzy wydarzenia rekreacyjne, kulturalne i sportowe 
zapraszają w maju Spółdzielcze Towarzystwo Kultu-

ralno-Sportowe oraz Spółdzielczy Dom Kultury.

Troska o środowisko to bardzo cenna sprawa. Oka-
zuje się jednak, że nie dla wszystkich.

MAJÓWKA, TURNIEJ 
I WIDOWISKO

PALACZY „TROSKA” 
O ŚRODOWISKO

Funkcjonariusze policji z 
powiatu dzierżoniowskiego w 
trakcie pełnienia służby patro-
lowej, za jednym z marketów 
zauważyli dwie młode osoby. 
Mężczyzna i kobieta widząc 
oznakowany radiowóz, zaczęli 
się nerwowo zachowywać. 
Policjanci podjęli interwencję, 
w trakcie której wyczuli cha-
rakterystyczny zapach mari-
huany. W wyniku dalszych 
czynności mundurowi ujawnili 
u 23-latka, tak zwanego skręta 
oraz susz roślinny. Badanie 

narkotestem potwierdziło, że 
było to ziele konopi innej niż 
włóknista. 

Przypomnijmy, że za posia-
danie narkotyków grozi kara 
do 3, a gdy przedmiotem prze-
stępstwa jest ich znaczna ilość, 
nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. Natomiast handel 
narkotykami zagrożony jest 
karą do 8, a gdy w grę wchodzi 
ich znaczna ilość nawet do 12 
lat pozbawienia wolności.

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

16 kwietnia dzierżoniowscy policjanci zatrzymali męż-
czyznę, który posiadał przy sobie marihuanę. Pamię-

tajmy, że posiadanie narkotyków jest przestępstwem.

Filia Spółdzielczego Domu Kultury w Piławie Górnej 
w maju zaprasza dzieci na naukę gry w szachy.

23-LETNI 
AMATOR MARIHUANY

Zajęcia szachowe w piław-
skiej filii SDK odbywają się w 
każdy poniedziałek, w godzi-
nach 14.00 – 16.00. W ramach 
relaksu zajęcia szachowe prze-

rywane są… meczami w piłka-
rzyki. Na zajęcia do filii zapra-
szamy także we czwartki, w 
godzinach 15.00 – 17.00.

kj

kryminałki

ZAJĘCIA W FILII SDK

różne
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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 16.05.2019 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie 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 6.05.2019 r. Pracowni-
kiem 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 14.05.2019 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 przeniesienia 
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 i...

Ogłoszenie drobne

Twoja Spółdzielnia - Os. Jasne 20, Dzierżoniów

•  Sprzedam rower elektryczny. Koła 28 cali. Silnik 250 W. Odbiór 
roweru w miejscu zakupu. Cena 1100 zł do małej negocjacji.  
Tel. 602 101 998

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

•  Zamienię mieszkanie 3-pokojowe, 57 m2, na mniejsze, 2-poko-
jowe na osiedlach, do 1. piętra. Tel. 699 856 377

•  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

Do udziału w zajęciach pił-
karskich zapraszamy dzieci z 
roczników 2013, 2014 i 2015. 
Treningi odbywają się na 
boisku przy Szkole Sióstr Sale-
zjanek w Dzierżoniowie, we 

wtorki czwartki, w godzinach 
16.45 – 17.45. Więcej informa-
cji uzyskać można bezpośred-
nio u trenera Alberta Połubiń-
skiego (tel. 609 449 505).

kaj

Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza ogłasza dodatkowy 
wiosenny nabór młodych futbolistów.

WIOSENNY NABÓR 
DO SKMP

piłka nożna



nr 4 (172)  |  kwiecień 20191414

             
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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 TERNER 
Od 8 kwietnia w 

klubie pracuje nowy trener 
pierwszego zespołu. Zbigniewa 
Soczewskiego, który od 
wielu sezonów opiekował się 
pierwszym zespołem, zastąpił 
Łukasz Kabaszyn. W tym 
sezonie III-ligowym piłkarzom 
nie wiedzie się w rozgrywkach 
ligowych, więc sernicy klubu 
postanowili postawić na 
zmianę, ponieważ podobnie 
jak kibice cały czas wierzą 
w utrzymanie się drużyny 
na tym szczeblu rozgrywek. 
Kim jest nowy trener? Jak 
czytamy na stronie Lechii: 
„Łukasz Kabaszyn to 37-letni 
trener z Opolszczyzny, który 
ostatnio prowadził IV-ligową 
Victorię Chróścice, z którą 
w ubiegłym roku wywalczył 
awans. Jest absolwentem 
Wydziału Wychowania 

Fizycznego i Fizjoterapii na 
Politechnice Opolskiej, a 
swoją edukację kontynuował 
na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach 
– studia podyplomowe na 
kierunku: trener przygotowania 
motorycznego w grach 
zespołowych. Swoją karierę 
trenerską rozpoczął w 2008 
roku prowadząc MKS Gogolin 
i wprowadzając go na początku 
do klasy okręgowej, a rok 
później do IV ligi. W 2013 roku 
Kabaszyn prowadził również 
Regions CUP na Opolczyźnie, 
czyli kadrę woj. opolskiego 
zawodników niższych lig. 
Po drodze były jeszcze dwie 
czwartoligowe opolskie 
drużyny i funkcja asystenta 
trenera w 2016 roku w Widzewie 
Łódź. Obok praktyki trenerskiej 
Kabaszyn czynnie uczestniczy 
w kursach, szkoleniach i 

stażach trenerskich. Jeden z 
takich staży przeszedł w 2017 
roku w KGHM Zagłębie Lubin.”

 PREZES 
16 kwietnia odbyło się 

w Klubie Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze 
Członków. W jego trakcie 
dokonano wybory prezesa i 
zarządu MZKS „Lechia”, a 
także wprowadzono korekty w 
klubowym statucie.

Prezesem Lechii został 
Paweł Sibik, pełniący do tej 
pory obowiązki prezesa. Warto 
przypomnieć, że P. Sibik 
jest honorowym obywatelem 
Dzierżoniowa, a w przeszłości 
piłkarzem Lechii Dzierżoniów, 
Odry Wodzisław, Apollonu 
Limassol (z którym wywalczył 

mistrzostwo Cypru), Ruchu 
Chorzów i Podbeskidzia 
Bielsko Biała. Nowo wybrany 
prezes był też piłkarskim 
reprezentantem Polski i 
uczestnikiem Mistrzostw 
Świata w Korei i Japonii!

 PUCHAR 
Dzień później, 17 kwietnia, 

lechici zdobyli Puchar 
Polski na szczeblu okręgu, 
pokonując 2-1 (po bramkach 
Mateusza Miazgi i Ernesta 
Terpiłowskiego) w Wałbrzychu 
tamtejszego Górnika. Piłkarze 
z Dzierżoniowa otworzyli 
sobie w ten sposób drogę 
do uczestnictwa w dalszych 
rozgrywkach Pucharu Polski. 

kaj

W kategorii dorosłych zwy-
ciężył 14-letni Radosław Zawada, 
który w meczy finałowym poko-

nał Marcina Orlińskiego. Trzecie 
miejsce wywalczył tym razem 
Arkadiusz Ziemianin.

W kategorii dzieci najlepszy 
okazał się Bartosz Nowopol-
ski, który na podium wyprze-
dził Marcina Minkinę i Filipa 
Mitraszewskiego.

W zawodach, zorganizowa-
nych przez Spółdzielczy Dom 
Kultury oraz TKKF Ognisko 

„Dzierżoniów” udział wzięło 
12 zawodników. Na zwycięz-
ców czekały puchary i nagrody 
rzeczowe. Turniej był współfi-
nansowany ze środków budżetu 
miasta Dzierżoniowa.

jak

Tradycyjnie we wtorek (16 kwietnia) rozegrany został - 
już po raz piętnasty - Turniej o Puchar Wiosny w teni-

sie stołowym. Rywalizacja zakończyła się niespodzianką.

Sporo dzieje się w ostatnich tygodniach w dzierżo-
niowskiej Lechii. Nie tylko na boisku. Zacznijmy 

jednak właśnie od boiska…

tenis stołowy

piłka nożnasport
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NAJLEPSI – ZAWADA I NOWOPOLSKI

TRENER, PREZES, PUCHAR 
CZYLI KWIECIEŃ W LECHII             
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                                      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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Bielawscy kryminalni usta-
lili dane sprawcy, który doko-
nywał kradzieży w jednym z 
centrów logistycznych w oko-

licach Wrocławia. Funkcjo-
nariusze udali się do miejsca 
zamieszkania 50-latka, prze-
bywającego czasowo na terenie 

naszego powiatu. W wyniku 
przeszukania zabezpieczono: 
96 sztuk smartwatchy, 38 par 
obuwia roboczego i 3 radio-
stacje. Wszystko o łącznej 
wartości przekraczającej nieco 
40 000 złotych. Jak się oka-
zało, amator cudzych rzeczy 
zatrudniony był jako pracow-
nik ochrony i między innymi 
do jego zadań należało zapo-
bieganie kradzieżom. Proceder 
trwał od października 2018 
roku do kwietnia 2019. 

Sprawca z centrum logi-
stycznego, który miał strzec, 
dokonał kradzieży smartwat-
chy i butów, a dodatkowo 
przywłaszczył powierzone mu 
radiostacje.

Mężczyzna usłyszał 
zarzuty kradzieży i przywłasz-
czenia, za które grozi kara do 5 
lat pozbawienia wolności.

kom. Marcin Ząbek  
KPP Dzierżoniów 

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisa-
riatu Policji w Bielawie zatrzymali mężczyznę, który 

będąc pracownikiem ochrony okradał obiekt, gdzie 
pełnił służbę. Policjanci w całości odzyskali skradzione 
przedmioty o wartości 40 000 złotych.

MIAŁ OCHRANIAĆ 
A OKRADAŁ!

kryminałki

•  R E K L A M A  •


