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w spółdzielni

Os. Jasne

JEST NOWA DROGA
I MIEJSCA PARKINGOWE!

W

spólna miejsko-spółdzielcza inwestycja na Os.
Jasnym dobiega końca. W efekcie współpracy na osiedlu przybędzie prawie 80 nowych miejsc parkingowych.

„Zakończyły się realizowane
przez Dzierżoniów prace na os.
Jasnym. Wzdłuż budynku nr 1
jest już nowa droga i miejsca parkingowe – informował w minionym tygodniu portal Dzierżoniów.pl. – W tym tygodniu
miasto przekaże dokumentacje
do powiatowego inspektoratu
nadzoru budowlanego Po wydaniu decyzji przez nadzór droga
zostanie otwarta dla ruchu.”
Wewnątrzosiedlowa droga
prowadząca od ul. Sikorskiego
wzdłuż bloku nr 1 ma szczególne znacznie dla komunikacji,
ponieważ jest jedną z dwóch,
którą możemy wjechać os. Jasne.
Przebudowa likwiduje problem
jeżdżenia „na zakładkę”, wynikający z parkowania samochodów wzdłuż drogi.

W efekcie prac budowlanych
powstało prawie 80 nowych
miejsc parkingowych. Koszt
inwestycji miasta to kwota
1 mln 59 tys. zł. W ramach
współpracy miasta i Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z budżetu spółdzielni sfinansowano budowę 27 nowych
miejsc parkingowych.
- Ta inwestycja to więcej
miejsc parkingowych i łatwiejszy przejazd przez os. Jasne – z
satysfakcją informuje burmistrz
D. Kucharski. - Nowe miejsca
do parkowania powstają także
na os. Kolorowym. W dobrym
tempie realizowane są także
prace na łączniku Tęczowe-Akacjowa.
UM Dzierżoniowa, kj

CZERWCOWE TURNIEJE I FESTYN

J

uż na koniec maja, ale też na czerwiec, Spółdzielcze
Towarzystwo Kulturalno-Sportrowe przygotowuje
kolejne atrakcje dla młodych mieszkańców Dzierżoniowa oraz Piławy Górnej.
Widowisko teatralne na
Dzień Dziecka zaplanowano w
przeddzień dziecięcego święta,
na piątek 31 maja, najpierw (o
godz. 15.30 w filii SDK w Piławie Górnej), natomiast o godz.
17.30 w dużej sali Spółdzielni
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Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Dla dzieci oprócz interesującego spektaklu przygotowane
są także słodycze.
W sobotę, 15 czerwca,
STK-S i Spółdzielczy Klub
Małego Piłkarza zorganizują

turniej piłki nożnej dla dzieci
SKMP. Również tutaj najlepsi
liczyć mogą na nagrody.
Kolejną atrakcją (tym razem
nie tylko dla dzieci) będzie planowany na 22 czerwca Osiedlowy Turniej Gry w Bule.
Turniej rozegrany zostanie na
terenach zielonych Osiedla
Różanego. Na zwycięzców
czekać będą puchary i nagrody
rzeczowe.

Wreszcie 30 czerwca na
boisku na Os. Tęczowym odbędzie się kolejny spółdzielczy
festyn „Witajcie wakacje”.
Uczestników bawić będzie
zespół muzyczny, a atrakcyjnych nagród dla zwycięzców
konkursów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych z pewnością nie zabraknie.
jk
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budowa

MAJOWE, LAWENDOWE
PIERWSZE STROPY
W
ostatnim wydaniu Twojej Spółdzielni informowaliśmy o tym, że z powodzeniem przy sprzyjającej
kwietniowej aurze pogodowej udało się kompleksowo
wykonać fundamenty pierwszego budynku przy ulicy
Lawendowej.
A w maju mimo dużych
i często powtarzających się
opadów deszczu, budowlańcy

stanęli na wysokości zadania i
z powodzeniem wykonali planowane zadania. Wymurowane
zostały ściany piwnic. Swojego
kształtu nabrały też garaże jednostanowiskowe z zewnętrznym najazdem, których bramy
otwierane będą na pilota, a
ich wjazd jest na wysokości
piwnic. Co więcej w ostatnim
tygodniu maja intensywnie
pracowano nad wykonaniem
zbrojenia i realizacją robót
przy pierwszym stropie nad
piwnicami klatki A budynku.
Postęp prac jest bardzo
dobry. Jakość robót wysoka, a
•
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jak już się na budowie wychodzi z ziemi, to i opady deszczu
nie są takie groźne i możliwe
do opanowania.
Termin na rozpoczęcie
budowy, która wystartowała
w połowie marca tego roku od
wykonania wykopów okazał
się idealny i trafiony w dziesiątkę. Trzymamy kciuki aby
dalej tak dobrze szło.
Budowlaniec
Foto: J. Kresa

•

Sala Balowa
na Os. Jasnym 20
Organizujemy:
• wesela
• imprezy taneczne
• studniówki
• komunie
• stypy
• uroczystości rodzinne
• oraz imprezy plenerowe

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

Wynajmujemy:

• zjeżdżalnie dmuchane • ławo-stoły
• maszyny do waty cukrowej i popcornu
• sprzęt cateringowy

tel. 605 318 822, 579 451 373
maj 2019 | nr 5 (173)
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„Ładnie przed domem”

PAŃSTWO KCIUKOWIE
Z „ZIELONYM” GRAND PRIX
W
e czwartek, 23 maja, poznaliśmy laureatów dedykowanego osiedlowym ogrodnikom XV Konkursu
„Ładnie przed domem”.

W trakcie uroczystego spotkania w Spółdzielczym Domu
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie zgromadzili się wyróżnieni przez jurorów spółdzielcy, poświęcający
wiele swojego czasu na upiększanie najbliższego otoczenia. To
również dzięki nim nasze osiedla
są coraz ładniejsze.
W tym roku Grand Prix konkursu przyznano Tadeuszowi,
Anieli i Helenie Kciukom z

Osiedla Błękitnego. I nagrodę
– Halinie Madej i Marianowi
Niemcowi z Os. Jasnego, a II
nagrodę – Edmundowi Łojewskiemu z Os. Różanego.
Cztery równorzędne III
nagrody otrzymali: Maria Gromadzik z Os. Jasnego, Waldemar Skwarek z Os. Błękitnego,
Janusz Balcerzak z Os. Błękitnego oraz Kazimiera Staniszewska i Halina Woźniak również z
Os. Błękitnego.

Wyróżnienia
przyznano:
Zofii Rudnickiej, Marii Potok i
Jolancie Dudojć z Os. Jasnego,
Janinie Haczkowskiej, Alinie
i Stanisławowi Poddębniakom
oraz Jadwidze Krawiec z Os.
Błękitnego.
W trakcie spotkania zebrani
wymieniali się opiniami na temat
pielęgnacji przydomowych tere-

nów zielonych, dzielili się wiedzą
na temat kwiatów, ale też problemów z utrzymaniem zieleni.
Organizatorem konkursu od
roku 2005 jest Spółdzielczy Dom
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, a patronem
medialnym miesięcznik „Twoja
Spółdzielnia”.
kaj

modelarstwo

MŁODZIEŻ SIĘ ZMIENIA,
ALE CHĘTNYCH NIE BRAKUJE
Trzy pytania do… Krzysztofa Książka – instruktora sekcji modelarskiej „Orlik” przy Spółdzielczym Domu Kultury.
- Od ilu już lat prowadzi pan
sekcję modelarska przy SDK?
- Hmm, to mi pan zadał
trudne pytanie. Przyznam, że
dokładnie nie pamiętam, ale
na pewno grubo ponad 30 lat.
I myślę, że to były naprawdę
dobre lata, bo cały czas się rozwijamy, a chociaż młodzież się
zmienia, to ciągle są chętni do
działania w naszej sekcji.
- Modelarstwo lotnicze sprzed
lat oraz to dzisiejsze, to już
chyba trochę inne dziedziny?
- Rzeczywiście, przed laty
zaczynaliśmy od patyczków,
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a teraz możliwości techniczne
są tak wielkie, że można zbudować prawie wszystko. Swoją
droga dzisiaj więcej się lata,
niż buduje.
- Jakie są plany sekcji na
najbliższy czas?
- Uczymy się obsługiwać
drona i poznawać jego duże
możliwości. W planie jest także
budowa dużego, dwumetrowego samolotu P 11. Myślę, że
na jesień ta nasza „jedenastka”
będzie już gotowa!
jotka
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RADA NADZORCZA
W MAJU

SPÓŁDZIELCZE
REMONTY W MAJU
W

maju 2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie przeprowadziła następujące prace
remontowe:
Zakończone zostały prace
dotyczące usuwania ze ścian
budynku korozji biologicznej

mi środkami zabezpieczającymi tynki w budynku Os.
Jasne 19.

z jednoczesnym malowaniem
elewacji farbą z nowoczesny-

W chwili obecnej wyżej
wymienione prace są wykonywane w budynku Os.
Jasne 18.
W tym miesiącu także
pracownicy Zakładu Remontowo – Budowlanego dokonali wymiany pionu instalacji zimnej i ciepłej wody w
budynku Os. Tęczowe 11c
oraz wymienili pion gazowy
i zimnej wody w budynku Os.
Jasne 8b.
sm
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ajowe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odbyło się 23 maja.

Rada Nadzorcza w pierwszej kolejności przeprowadziła analizę wykonania planów
i wyników finansowych z
całokształtu działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał
2019 r.
Główna Księgowa Spółdzielni odpowiadała na pytania członków Rady Nadzorczej. Omówiono wszystkie
uwarunkowania kosztowe oraz
uzyskiwanych i planowanych
przychodów z prowadzonej
działalności.
W dalszej części posiedzenia Rady Nadzorczej przedstawiono informację Zarządu o bieżącej działalności
Spółdzielni.
Przedstawiono
zaawansowanie robót przy
realizacji budowy pierwszego
budynku wielorodzinnego na
ulicy Lawendowej. Omówiono również plany inwestycyjne budowy drugiego budynku
w Dzierżoniowie przy ulicy
Lawendowej oraz założenia
do spotkania organizacyjnego
planowanego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego budowy
nowych mieszkań w Piławie
Górnej, o czym więcej można
się dowiedzieć z artykułu temu
tematowi poświęconemu.
Omówiono również wykonanie i planowaną realizację remontów i inwestycji w
infrastrukturę drogową i par-

kingową realizowaną przy
współpracy z Urzędem Miasta
Dzierżoniowa, który w głównej mierze finansuje realizowane roboty w tym zakresie na
terenie spółdzielczych osiedli
w ostatnich latach, to wszystko
dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy Zarządem i Radą
Nadzorczą Spółdzielni a burmistrzem Dzierżoniowa Dariuszem Kucharskim.
W dalszej części Rada
omówiła kwestie bieżącej
pracy Rady w tym Komisji
inwest ycyjno –remontowej,
której przedstawiciel przedstawił zakres ostatnich działań
Komisji.
Rada Nadzorcza podjęła
również uchwały w tym dotyczące struktury organizacyjnej
Spółdzielni w dostosowaniu do
reorganizacji Zakładu Remontowo–Budowlanego
oraz
innych uwarunkowań realizowanych działań przez pracowników Spółdzielni. Podjęto
również uchwały w zakresie
regulacji opłat najmu lokali
usługowych i dzierżawy terenu
na różne cele.
Posiedzenie Rady Nadzorczej zakończyło się ustaleniem
wizji lokalnej Rady na terenie
nowych inwestycji mieszkaniowych oraz terenów spółdzielczych.
sm

DYŻURY DZIELNICOWYCH
Terminy przyjęć dzielnicowych w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w czerwcu 2019 r.:
DATA

DZIEŃ

GODZ. PRZYJĘĆ

POLICJANT

FUNKCJA/REJON

6.06.2019

Czwartek

13:00 – 14:00

st. asp. Paweł Szober

Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

12.06.2019

Środa

13:00 – 14:00

asp. sztab. Marcin Armatys

Dzielnicowy os. Różanego

13:00 -14:00

mł. asp. Adam Gulka

Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego
i Kolorowego

24.06.2019 Poniedziałek

W w/wymienionych terminach policjanci będą do państwa dyspozycji i pomogą w rozwiązaniu
wszystkich waszych problemów.
kpp
5
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karate

BRĄZOWY MEDAL
PAULINY DRABIK
33.

Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin odbyły
się w dniach 18-19 maja 2019 roku we Wrocławiu. Dwa dni zawodów skupiło 730 zawodników z
29 krajów Europy i kilku krajów Azji. Wśród nich nie
zabrakło zawodników Dzierżoniowskiego KS Karate
Kyokushin.

Sędzią
głównym
Mistrzostw był shihan Katsuito Goari 7 dan, sekretarz
International Karate Organization,
organizatorem
Mistrzostw był Wrocławski
KKK Agnieszki i Sylwestra
Sypień.
Pierwszego dnia rywalizowali seniorzy, wśród których
był sensei Tomasz Staściuk w
konkurencji kata oraz sensei
Krzysztof Krupa w konkurencji kumite. Tomek niestety nie zakwalifikował się
do finałowej tury, Krzysztof
pierwszą walkę wygrał zdobywając wazari (pół punktu),
w drugiej trafił na późniejszego zwycięzcę kategorii
-70 kg. Walka miała bardzo
dobry przebieg i widać było
dobre przygotowanie naszego
zawodnika, lecz pod koniec
rundy podstawowej Rosjanin
otrzymał wazari i Krzyśkowi
nie udało się odrobić straty.
Drugiego dnia zmagali
się juniorzy, był to szczęśliwszy dzień dla naszego
Klubu ponieważ Paulina
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Drabik wywalczyła brązowy
medal, co jest jej największym dotychczas sukcesem.
Mniej szczęścia miał Mariusz
Myślicki, który w kata nie
wszedł do finałowej tury, a
w kumite spotkał się już w
pierwszej walce z późniejszym finalistą kategorii i
przegrał przez wskazanie po
dwóch minutach walki.
Zarząd klubu serdecznie
dziękuje Urzędowi Miasta
Dzierżoniów,
Starostwu
Powiatowemu i Urzędowi
Gminy za wsparcie Klubu.
Dziękujemy również sponsorom, rodzicom i wszystkim,
którzy dołożyli małą cegiełkę
do sukcesu jakim było zdobycie medalu przez Paulinę. Oczywiście największe
brawa należą się tej młodej
zawodniczce, która oprócz
talentu bardzo ciężko pracowała na ten wynik. Serdeczne
gratulacje.
kk
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WSPANIAŁY KONCERT „BATUMI”
W DZIERŻONIOWIE
T
o był wyjątkowy wieczór. W niedzielę, 19 maja,
w ramach XXVIII edycji Festiwalu „Maj z Muzyką
Dawną”, w wypełnionym po brzegi Kościele pw. Maryi
Matki Kościoła odbył się wspaniały koncert Narodowego Chóru Adżarii „Batumi” z Gruzji.
W trakcie przedłużonego kilkoma bisami koncertu
znany z występów na całym
świecie
gruziński
zespół
wykonał wiele niezwykle cie-

kawych i przepięknych pieśni
gruzińskich (repertuar zespołu obejmuje ponad 100 pieśni
ze wszystkich regionów Gruzji) oraz - po raz pierwszy w

•
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języku polskim - Mazurka
Dąbrowskiego. Kto był i słyszał, z wdzięcznością dla
Dzierżoniowskiego Ośrodka
Kultury z pewnością zapamięta ten wieczór na długo.
Warto dodać, że przed
koncertem członkowie Chóru
„Batumi”
odwiedzili
na
dzierżoniowskim cmentarzu
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parafialnym grób pułkownika Waleriana Tewzadze, urodzonego w Batumi gruzińskiego oficera kontraktowego
w przedwojennym Wojsku
Polskim, a w latach 1960-63
drugiego w historii prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dzierżoniowie.
kaj
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NOWE MIESZKANIA
W PIŁAWIE GÓRNEJ
14
maja w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie pomiędzy burmistrzem Piławy Górnej Krzysztofem Chudykiem, wiceburmistrz Martą Sochacką–Pelczar, skarbnikiem Gminy Małgorzatą Surdyk i inspektorem ds. Gospodarki Przestrzennej i
Dróg Ewą Nicoś, a prezesem Zarządu Spółdzielni Danielem
Kolinko, zastępcą prezesa ds. technicznych Wojciechem
Skupieniem i Główną Księgową Spółdzielni Renatą Sołek.
Spotkanie poświęcone było
omówieniu wspólnych działań Urzędu Miasta Piławy
Górnej i Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie przygotowań do planowanej realizacji
rozpoczęcia nowej inwestycji
budowy nowych spółdzielczych budynków wielorodzinnych. Przypomnijmy, że po
wielu latach zastoju w budowie
nowych mieszkań w mieście

i znak rozwoju miasta. Po tym
jak z wielkim powodzeniem
w Dzierżoniowie od 2009
roku wznowione zostało przez
Spółdzielnię
Mieszkaniową
w Dzierżoniowie budowanie
nowych budynków wielorodzinnych i trwa cały czas nieprzerwanie, przyszedł również
czas na Piławę Górną.
Lokalizacja jest znana. To
pięknie położony teren wznie-

Piława Górna, panuje bardzo
dobry klimat do ponownego
uruchomienia realizacji spółdzielczego budownictwa wielorodzinnego. Zainteresowanie
wśród mieszkańców Piławy
Górnej nowymi mieszkaniami
wzrasta, a budowa nowych
mieszkań w budynkach wielorodzinnych to zawsze bodziec

sienia usytuowanego pomiędzy
największym placem zabaw za
budynkiem na ul. Staszica 30-36
w stronę ogródków działkowych. Duża przestrzeń, śliczne
zielone otoczenie i imponujące
widoki ze wzniesienia w połączeniu z bliskością centrum
Piławy Górnej, to z pewnością niepodważalne atrybuty
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tej lokalizacji. Dodatkowo do
dyspozycji mieszkańców w bliskiej, komfortowej odległości
znajduje się największy w Piławie Górnej teren rekreacyjno–
sportowy, z zespołem boisk,
siłowni plenerowej, placami
zabaw i skate–parkiem oraz
nową halą widowiskowo–sportową przy szkole podstawowej.
To również bliska odległość
do Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Miejskiego Ośrodka
Kultury i Biblioteki oraz filii
Spółdzielczego Domu Kultury,
co daje nieograniczone możliwości dostępu do nauki, rozwoju, wypoczynku i relaksu
dla dzieci młodzieży i dorosłych. Nowym, bardzo sprzyjającym zamierzeniem, które
dodatkowo podniesie atrakcyjność tej lokalizacji dla zainteresowanych nowymi spółdzielczymi mieszkaniami w Piławie
Górnej, jest planowana przez
Gminę Piława Górna budowa
nowego Żłobka Miejskiego dla
najmłodszych
mieszkańców
Piławy Górnej. Żłobka, który
jest bardzo potrzebny i oczekiwany przez mieszkańców.
Dobre i wygodne skomunikowanie infrastruktury drogowej
z centrum Miasta oraz możliwość bliskiego bez potrzeby
jazdy samochodem korzystania ze wszystkich najlepszych
walorów Piławy Górnej jest
bardzo ważna dla osób, które
podejmą decyzję o związaniu
swojej przyszłości z tym optymalnym i kompletnym pod
każdym względem miejscem.
Aktualnie Urząd Miasta
Piławy Górnej posiada już plan
zagospodarowania przestrzennego tego terenu umożliwiający

budowę nowych spółdzielczych
budynków wielorodzinnych.
Z drugiej strony Spółdzielnia
Mieszkaniowa na bazie zgłoszeń zainteresowanych mieszkańców Piławy Górnej i okolic
przygotowuje koncepcję realizacyjną tego zadania inwestycyjnego.
W związku z planami rozpoczęcia budowy nowych
mieszkań Urząd Miasta w
Piławie Górnej i Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Dzierżoniowie serdecznie zapraszają
wszystkich zainteresowanych
nowymi spółdzielczymi mieszkaniami w Piławie Górnej do
zgłaszania się do siedziby Spółdzielni osobiście na Os. Jasne nr
20 pokój nr 5 w Dzierżoniowie,
lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 – 831- 44 – 73
wew.38, o bardziej szczegółowe
zapoznanie się z planami oraz
składania swoich oczekiwań
co do wielkości oczekiwanych
mieszkań i innych spraw z tym
związanych.
Jednocześnie informujemy i
zapraszamy na spotkanie osób
zainteresowanych
kupnem
nowych mieszkań w Piławie
Górnej na spotkanie organizowane wspólnie przez Urząd
Miasta Piławy Górnej i Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, które odbędzie się
18 czerwca 2019 roku o godz.
17.00 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Piławie Górnej przy
ul. Piastowskiej 40. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy
na spotkanie w imieniu Burmistrza Piławy Górnej i Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dzierżoniowie.
sm
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festyn

SŁONECZNA MAJÓWKA
NA RÓŻANYM
W
arto było odczekać tydzień, ponieważ 19
maja pogoda okazała się bardzo przychylna
i „Majówka na Różanym” udała się dzięki temu
bardzo dobrze.
11 maja deszcz zmusił organizatorów do zmiany terminu
wiosennego festynu, ale – jak
mówi przysłowie - co się odwlecze, to nie uciecze. W niedzielę,
19 maja, na placu zielonym
pomiędzy „starym” i „nowym”
Różanym pojawiło się w niedzielne popołudnie ponad 250
osób. Dzieci uczestniczyły
w konkursach – wokalnym i
rysowania kredą na asfalcie, a
także w osiedlowym wyścigu
kapslowym. Dużą popularnością cieszyły się tradycyjnie
stanowiska do gier i zabaw
rekreacyjnych, przygotowane
przez TKKF Ognisko „Dzierżoniów”, a także dmuchane
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zjeżdżalnie oraz rodzinne grillowanie.
- Ja bardzo lubię przychodzić na te festyny, bo są fajne
– przyznała nieco zawstydzona
5-letnia Ania. – A najbardziej
to lubię bawić się w pstrykacza, bo bardzo dobrze potrafię
pstrykać.
Organizatorem
majówki
było Spółdzielcze Towarzystwo
Kulturalno-Sportowe. Współorganizatorami Spółdzielczy
Dom Kultury i TKKF Ognisko
„Dzierżoniów”. Impreza była
współfinansowana ze środków
budżetu miasta Dzierżoniowa.
kaj
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SYLWETKA

MUZYKA, ZIELEŃ,
CISZA I SPOKÓJ
P

ani Anna Maria Piotrowska to postać w naszym mieście szczególna. Przez 13 lat
była członkiem znanego Zespołu Kameralnego Cantores Minores Wratislaviensis Edmunda Kajdasza, z którym nagrała 22 płyty długogrające.

Wzięła tez udział w nagraniu ponad 20 programów telewizyjnych. Z zespołem koncertowała nie tylko w Polsce, ale

- Szkołę muzyczną organizowaliśmy od podstaw, a pracy
było naprawdę wiele – wspomina. – Wyszło tak, że pierw-

też zagranicą. Między innymi
w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Turcji,
Bułgarii, Szwecji, a także we
Włoszech i w Danii.

szy miesiąc przepracowaliśmy
w ogóle bez wynagrodzenia.
Lista artystycznych i zawodowych sukcesów Anny Piotrkowskiej jest bardzo długa.
Była nauczycielem gry na fortepianie, ale też (przez dziesięć lat (od roku 2004 do 2014)
dyrygentem odnoszącego sukcesy na różnych dolnośląskich
konkursach chóru parafialnego „Corona”. Przez 40 lat
pracy pedagogicznej wielu jej
wychowanków odnosiło znaczące sukcesy artystyczne.
Za swoją pracę zawodową i
społeczną została w roku 2005
uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi. W roku 2015
osiągnięcia pani Anny doceniono w Dzierżoniowie, przyznając jej Medal za Zasługi dla
Miasta Dzierżoniowa.

Na Różanym od 1978 r.
Mieszkanką Osiedla Różanego jest od roku 1978. Wcześniej mieszkała we Wrocławiu,
gdzie się urodziła.
- Na ostatnim roku studiów
w Akademii Muzycznej we
Wrocławiu dostałam propozycję pracy w jednej z trzech
powstających szkół muzycznych – wspomina pani Anna.
– Miałam do wyboru Szczecin,
Jawor i Dzierżoniów. Zdecydowałam się wybrać to ostatnie
miasto i tak już zostało.
Z
Państwową
Szkołą
Muzyczną I stopnia im. Wojciecha Kilara mieszkanka
naszej Spółdzielni związana
była aż do emerytury. W międzyczasie, w latach 1980-1984,
była dyrektorką Miejskiego
Ośrodka Kultury.

10

Wśród
dobrych sąsiadów
Prywatnie
bohaterka
naszego cyklu prezentującego
sylwetki mieszkańców Spół-

dzielni jest żoną pana Grzegorza, pracownika Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
oraz mamą córki Agnieszki,

absolwentki Szkoły Muzycznej
I stopnia w klasie skrzypiec,
obecnie mieszkającej w Dusseldorfie. Jest też babcią trzech
wspaniałych wnuczek. Ojciec

pani Anny, Jerzy, na tak zwane
„ziemie odzyskane” przyjechał z Lublina (warto dodać,
że dziadek pani Anny był w
Lublinie prezesem sądu), natomiast mama, Łucja, z jednego
z najważniejszych centrów
kulturalnych
przedwojennej
Polski, z Wilna.
Lata spędzone na Osiedlu
Różanym ocenia pani Anna
bardzo pozytywnie.
- Jestem zadowolona, bo
na osiedlu jest cisza i spokój
– zapewnia. – Dzisiaj nie
wyobrażam już sobie mieszkania we Wrocławiu. Na naszym
osiedlu sporo się robi, do
tego jest zielono, ale dla mnie
im więcej zieleni, tym lepiej.
Jestem też bardzo zadowolona z sąsiadów z mojej klatki
schodowej, bo stanowimy tu
naprawdę zgraną grupę. Wszyscy się znają, wszyscy też dbają
o siebie nawzajem.
Wśród
zainteresowań
pozazawodowych pani Anna
wymienia m.in. malarstwo,
architekturę, rzeźbę i dobrą
książkę, a także zwiedzanie
Europy. Przypomina też, że

w młodości przez osiem lat
tańczyła w balecie i trenowała
jazdę figurową na lodzie.
jotka

„Twoją Spółdzielnię”

czytaj też na:
www.smdzierzoniow.pl
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ZUZIA STACHYRA
BYŁA WSPANIAŁA!
7

maj 2019 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie odbyły się eliminacje do 24 Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Śpiewające Brzdące”.

Jury w składzie: Aleksandra Napierajczyk, Joanna Barczyk i Damian Drozdowski
po wysłuchaniu trzodziestu
prezentacji dzieci postanowiło
nominować do udziału w kon-

cercie finałowym 10 solistów
i 2 duety. Wśród nominowanych znalazła się nasza utalentowana sześciolatka Zuzia
Stachyra, ucząca się sztuki
wokalnej w Studiu Wokalnym

NOWY ROCZNIK
DZIERŻONIOWSKI

P

rezentacja najnowszego wydania „Rocznika Dzierżoniowskiego” odbyła się 24 maja w ogrodzie przy
Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie.

Ozdobą uroczystej prezentacji wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa był koncert wybitnego

„ACME” działającym przy
Spółdzielczym Domu Kultury
Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Dzierżoniowie pod okiem
Ewy Kuceły. Dużym sukcesem
należy nazwać występ Zuzi,
ponieważ znalazła się w grupie
dzieci najlepiej przygotowanych i zdobyła tytuł laureata 24
Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Śpiewające Brzdące”.
Świetny występ 15.05.2019 r.
na scenie Teatru Robotniczego

muzyka, honorowego obywatela miasta, Tadeusza Nestorowicza.
kj

w Bielawie okazał się dobrze
zdanym egzaminem i kolejnym cennym doświadczeniem
dla naszej małej wokalistki.
Zuzia i jej piosenka „Cala
doskonała” podbiła serca zgromadzonej widowni zarówno
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dzieci, jak i dorosłych. Jeszcze
raz gratulujemy tytułu laureata
w 24 Festiwalu „Śpiewające
Brzdące” i trzymamy kciuki za
kolejne występy.
Ave
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zawody modelarskie

KOLOROWE ŚWIĘTO
LATAWCA
27

kwietnia pogoda uniemożliwiła organizację
imprezy, ale 4 maja udało się i niebo nad placem
zielonym na Os. Różanym zapełniło się kolorami różnego
rodzaju statków powietrznych, a ściślej latawców płaskich
i skrzynkowych.

Do rywalizacji przystąpiło
około 50 zawodników z Dzierżoniowa oraz Bielawy, Piławy
Górnej, Ząbkowic, Ciepłowodów, Świdnicy, a także modelarzy amatorów.
Pogoda, chociaż płatała
figle, to na chwilę modelarskiej rywalizacji była już bez
zarzutu, prawdziwie wiosenna.
Po ocenie statycznej, gdzie
oceniono konstrukcje staranność oraz malowanie latawca,
zawodnicy przystąpili do
rywalizacji w powietrzu.
Tym razem latawce latały
naprawdę dobrze, puszczane
zarówno przez tych najmłodszych do 7 lat, jak i najstarszych ponad 16-letnich. Było
na co popatrzeć, a sędziowie mieli problem z rozstrzygnięciem zwycięzców.
Najlepiej spisała się grupa
modelarzy z Ząbkowic zdobywając dla drużyny okazały
puchar. Najwięcej sensacji
wzbudzał jednak latawiec
w formie żaglowca, który
majestatycznie żeglował po
niebie a wykonał go zawodnik z naszej dzierżoniowskiej
modelarni.

12

W przerwie zawodnicy
zostali poczęstowani gorącym
bigosem i herbatką, co bardzo
pomogło
w
poprawieniu
nastrojów startujących. Również w tym czasie pokaz akrobacji modelem RC wykonał
zawodnik z dzierżoniowskiej
modelarni zbierając brawa
od publiczności. Zawodnicy
zostali nagrodzeni dyplomami,
medalami i nagrodami rzeczowymi w postaci zestawów
modeli latających, najlepsi
otrzymali zestawy do budowy
modeli zdalnie sterowanych.
Cieszy fakt dużego uczestnictwa najmłodszych zawodników z całymi rodzinami. To
budzi nadzieję na rozwój technicznych umiejętności młodego człowieka.
Głównym
sponsorem
zawodów był Urząd miasta
Dzierżoniów, a wykonawcą
klub modelarski działający
przy Stowarzyszeniu Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe.
Zapowiedziano kontynuacje zawodów w regionie jesienią.
kk
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Ogłoszenia drobne
Ogłoszenie drobne

Twoja Spółdzielnia - Os. Jasne 20, Dzierżoniów

Na numer stacjonarny
starszej osoby dzwoni
oszust podający się za
członka rodziny i informuje, iż pojawi się z wizytą
lub prosi o pożyczkę. Po rozłączeniu się dzwoni kolejna
osoba, która podaje się za
policjanta i informuje, iż przed
chwilą dzwonił do niej przestępca z grupy, którą rozpracowuje, specjalizującej się w
okradaniu starszych ludzi.
Prosi o współpracę, która

z tym zabrania starszej osobie
rozmowy z nimi, jak również
informowania
kogokolwiek
innego o akcji. Po przekazaniu
pieniędzy kontakt się urywa.
Warto jednak zapamiętać
kilka podstawowych zasad,
jakie w zdecydowanej większości przypadków uchronią
nas i naszych bliskich przed
tego rodzaju przestępstwami.
Warto zapamiętać, że: Policja nigdy nie prosi obywateli
o przekazywanie pieniędzy

ma polegać na przekazaniu
gotówki osobie, która zgłosi
się do pokrzywdzonej, celem
zatrzymania oszustów i przyłapaniu ich na gorącym uczynku.
Po przekazaniu oszczędności
kontakt się urywa.
Poza kradzieżą kosztowności i gotówki trzymanej w
domach coraz częściej przestępcy nakłaniają starsze osoby
do wypłat z ich rachunków
bankowych lub zaciągnięcia
kredytu:
Do starszej osoby, na numer
stacjonarny, dzwoni oszust
podający się za funkcjonariusza CBŚ. Informuje, iż rozpracowuje grupę przestępczą
zajmującą się okradaniem kont
bankowych. Celem ratowania
oszczędności oraz zatrzymania
sprawców na gorącym uczynku
nakazuje
starszej
osobie
wypłacenie wszelkich oszczędności, bądź nawet zaciągniecie
kredytu i przekazanie gotówki
wskazanej osobie (pozostawienie w koszu na śmieci, bądź
przelanie na wskazane konto
bankowe). Przestępca informuje także, że w skład grupy
przestępczej wchodzą także
pracownicy banku, w związku

ani kosztowności nieznanym
osobom. Policja nigdy nie prosi
telefonicznie o udział w działaniach operacyjnych. Jeśli ktoś
telefonicznie prosi nas o pieniądze, udział w akcji policyjnej, bądź mamy jakiekolwiek
wątpliwości, z kim rozmawiamy, należy skontaktować
się z najbliższymi. Jeżeli nie
ma takiej możliwości, a podejrzewamy, że ktoś próbuje nas
oszukać natychmiast trzeba
skontaktować się z Policją
dzwoniąc na 997 lub 112 – najlepiej z telefonu komórkowego,
ewentualnie stacjonarnego po
uprzednim upewnieniu się, że
ostatnia rozmowa została rozłączona. To bardzo ważne!
Wszystkie osoby, do których wykonywane są tego typu
telefony, powinny zachować
szczególne środki ostrożności.
Zwłaszcza w sytuacjach, gdy
w grę bardzo często wchodzą
oszczędności całego życia,
warto zatrzymać się na chwilę,
uspokoić i nie działać pod
wpływem impulsu.

• Sprzedam dom w Dzierżoniowie na os. Zielonym I. Dolna część
budynku jest przystosowana do prowadzenia działalności gosp.
W rozliczeniu może być mieszkanie spółdzielcze o pow. do
45 m2 – na I lub II piętrze. Tel. 603 438 615
• 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-pokojowe 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.

policja ostrzega

SENIORZE, UWAŻAJ
NA OSZUSTÓW!
W

powiecie dzierżoniowskim pojawiły się próby
oszustw metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.
Tylko dzięki jasności umysłu seniorów, nie doszło do
przestępstw.
Mimo ciągłych apeli i nagłaśnianiu przypadków o oszustwach metodą „na wnuczka” i
„na policjanta”, oraz prowadzeniu programu profilaktycznego
„Wzorowy senior”, w dalszym
ciągu dochodzi do takich przestępstw. Apelujemy o rozwagę
i przybliżamy sposób działania
sprawców.
Bardzo szybko zyskująca na popularności metoda
„na policjanta” jest modyfikacją znanej i często stosowanej wcześniej metody „na
wnuczka”:
Do starszej osoby dzwoni
oszust podający się za członka
rodziny. Informuje, iż spowodował śmiertelny wypadek i aby
wyszedł z aresztu trzeba wpłacić kaucję. Innymi powodami
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mogą być szybka pożyczka w
związku w wyjątkową okazją
do zarobienia dużych pieniędzy, choroba bliskiej osoby i
bardzo drogie leczenie albo
konieczność
natychmiastowej spłaty długu. Oszust prosi
starszą osobę o przekazanie
wskazanej kwoty pieniędzy
osobie, która się do niej zgłosi,
bądź pozostawienie gotówki w
umówionym miejscu. Po przekazaniu pieniędzy kontakt się
urywa.
Oszukiwane osoby, będące
w przeświadczeniu, że pomagają rodzinie albo policji,
bardzo często dają się namówić do przygotowania paczki z
kosztownościami lub gotówką
i przekazania jej nieznanej
osobie:

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie
Foto: pixabay
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MAJOWE ŚWIĘTO
DZIECIĘCEJ KOSZYKÓWKI
W
sobotę, 18 maja, na boisku koszykarskim Orlik
przy ul. Sikorskiego odbyły się zawody i konkursy koszykarskie zorganizowane prze Spółdzielcze
Towarzystwo Kulturalno-Sportowe i Spółdzielczą Akademię Koszykówki.

Piękna, słoneczna pogoda
sprawiła, że od godziny 11.00
do 15.00 o medale puchary i
nagrody rzeczowe rywalizowało około 60 zawodników
i zawodniczek. Najmłodszy
uczestnik konkursu rzutów
miał niespełna 2 latka.
Wszyscy młodzi baskeciarze otrzymali pamiątkowe
medale, natomiast najlepsi w
poszczególnych
kategoriach
wiekowych dodatkowo piłki i
puchary.
Trener
i
prowadzący
zawody Maciej Woźniak serdecznie dziękuje prezesowi
Spółdzielni
Mieszkaniowej
Danielowi Kolinko, prezesowi
STK-S Andrzejowi Błaszkiewiczowi oraz kierownikowi
Spółdzielczego Domu Kultury
Jarosławowi Kresie.

- Podziękowania kieruję
także do trenera Dariusza
Sobolewskiego oraz wszystkich
przybyłych dzieci i rodziców.
Należy dodać, że majowa
impreza koszykarska dla dzieci
współfinansowana była ze
środków budżetu miasta Dzierżoniowa.
SDK i Spółdzielcza Akademia Koszykówki zapraszają
chętnych do sekcji
przedszkolaków. Numer telefonu do
klubu 530 768 575.
Do zobaczenia na treningach i w przyszłym roku na
kolejnej edycji Dnia Koszykówki ze Spółdzielczą Akademią B-Ball.
mw

ZAPROSZENIE
NA FESTYN
DO PIŁAWY GÓRNEJ
S

półdzielczy Dom Kultury i Spółdzielcze Towarzystwo
Kulturalno-Sportowe zapraszają na Festyn Spółdzielczy w Piławie Górnej.

Tym razem festyn zorganizowany zostanie nieco wcześniej, niż w latach poprzednich,
bo już 23 czerwca, w niedzielę.
Początek festynu, który zapowiada się bardzo atrakcyjnie,
zaplanowano na godz. 15.00.
W programie piławskiego
Festynu Spółdzielczego zapisano między innymi: dużo
dobrej muzyki, dmuchane
zjeżdżalnie, konkurs piosenki,
zawody papierowych modeli

14

latających, wyścig kapslowy,
rysowanie kredą na asfalcie, pokazy modelarskie, gry
i zabawy rekreacyjne, watę
cukrową, popcorn i nagrody
dla uczestników festynowych
konkursów.
W tym roku spółdzielczy
festyn dofinansowany będzie
ze środków budżetu Piławy
Górnej.
kj
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szachy

MARIUSZ JANDUŁA
- LIDER I FAWORYT
M

ariusz Janduła zwyciężył w trzecim majowym turnieju szachowym z cyklu „Środowego blitza”.

Drugie miejsce w tym
turnieju wywalczył Romuald
Dudek, a trzeci był Jarosław
Kresa. Mariusz Janduła jest
także liderem całego cyklu

tabela łączna
– pierwsza „10”
1. Mariusz Janduła
53 (213,5)
2. Romuald Dudek
47 (197,5)
3. Sławomir Woszczyński 41 (181)
4. Dariusz Imbór
34 (163)
5. Sławomir Masło
31 (135,5)
6. Damian Masalski
27 (126,5)
7. Jarosław Kresa
21 (107,5)
8. Radosław Szandurski
2 (7,5)
9. Radosław Panek
2 (7)
10. Marek Jasiński
1 (3,5)

„Środowego blitza” 2018/2019,
wyprzedzając w tabeli łącznej
Romualda Dudka i Sławomira
Woszczyńskiego.
W dotychczasowej rywalizacji w tej edycji zmagań
w szachach błyskawicznych
wzięło łącznie udział 14
zawodników. Turnieje rozgrywane są w każdą środę od
godz. 17.00 w małej sali Spółdzielczego Domu Kultury na
Os. Jasnym 20. Zakończenie
rozgrywek zaplanowano na 26
czerwca.
Wszystkich chętnych do
gry zapraszamy.
kj

DZIERŻONIÓW I OSTATNI
ADIUTANT MARSZAŁKA
Z

naszym miastem oraz powiatem los złączył nie tylko podpułkownika Waleriana Tewzadze. Na ten teren po wojnie
trafili także inni znani oficerowie Wojska Polskiego II RP.

Jednym z nich był podpułkownik Aleksander Hrynkiewicz, ostatni adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego. A.
Hrynkiewicz w Dzierżoniowie
bywał w latach 50. i 60., natomiast mieszkał w podniemczańskich – Chwalęcinie i Wilkowie Wielkim.
12 maja 1935 roku oficer
towarzyszył Marszałkowi Piłsudskiemu w ostatnich godzinach jego życia. 18 maja 1935
roku uczestniczył w uroczy-
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stościach pogrzebowych na
Wawelu, towarzysząc najbliższym Marszałka oraz najwyższym dowódcom Wojska Polskiego, generałom E. Śmigłemu-Rydzowi i K. Sosnkowskiemu.
Na archiwalnym zdjęciu widzimy A. Hrynkiewicza wśród osób na pierwszym
planie, maszerującego jako
pierwszy z lewej strony, w okrągłej czapce szwoleżera.
j-k, foto: NAC

tenis stołowy

ZIEMIANIN I NOWOPOLSKI
CIĄGLE NA CZELE

N

a cztery turnieje przed zakończeniem 15. edycji
Grand Prix Spółdzielni Mieszkaniowej na czele tabeli
nadal znajduje się Arkadiusz Ziemianin.

W rozegranych dotychczas
w sezonie 2018/2019 trzydziestu turniejach lider zgromadził
łącznie 118 punktów. Drugi w
tabeli jest Piotr Pawlus (108
punktów), a trzeci Jarosław
Kresa (83 punkty). W rozgrywkach w grupie zawodników
dorosłych udział wzięło do tej
poru 12 zawodników.
Wśród młodszych tenisistów w tabeli rozgrywek pro-

wadzi Bartosz Nowopolski (31
punktów), drugi jest Marcin
Minkina, a trzeci Antoni Chorążyczewski.
Turnieje rozgrywane są
we wtorki w dużej sali SDK.
O godz. 15.40 swoje mecze
zaczynają młodsi, a o 17.40
starsi zawodnicy. Wszystkich
chętnych zapraszamy.
kaj

ZNALEZIONO GRANAT
- SAPERZY W DZIERŻONIOWIE

W

trakcie prowadzonych prac wyburzeniowych na
terenie starej fabryki w Dzierżoniowie, znaleziony został granat ręczny. Policja zabezpieczyła niewypał oraz teren, do czasu pojawienia się saperów.

20 maja, po godzinie 14.00,
oficer dyżurny z Komendy
Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, otrzymał informację o
znalezieniu niewypału, na terenie byłej fabryki przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie. Na miejsce zdarzenia
niezwłocznie udała się grupa
minersko-pirotechniczna, która
potwierdziła fakt odnalezienia
granatu. W toku czynności
ustalono, że w trakcie wykonywanych prac wyburzeniowych
został ujawniony niewypał.

Policja na czas zabrania
pocisku przez specjalną jednostkę saperów zabezpieczyła teren. Nie była wymagana
ewakuacja, gdyż w pobliżu
nikt nie zamieszkuje. Saperzy
zabrali niewypał następnego
dnia po 11.00 i wywieźli go na
poligon celem neutralizacji. W
akcji brała udział policja, grupa
minersko-pirotechniczna, oraz
saperzy z JW. w Brzegu.
kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

15

NASI SENIORZY
– AKTYWNI I Z INICJATYWĄ

45 lat Klubu Seniora „Złota Jesień”

R

ozmowa z Ireną Błaszczak – starościną Klubu
Seniora „Złota Jesień” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
- Z końcem maja Klub Seniora
obchodził będzie 45-lecie swojego istnienia…
- To już naprawdę sporo
czasu... Z tej okazji na 29 maja
zaplanowaliśmy jubileuszową
uroczystość w naszym Klubie,
a przecież do półwiecza zostało
nam zaledwie pięć lat. Liczę, że
w dobrej dyspozycji dotrwamy
również do tego kolejnego jubileuszu.
- Starościną w Klubie Seniora
jest pani od lutego bieżącego
roku. Jak ocenia pani te minione miesiące pracy Klubu?
- Tak, jako starościna zastąpiłam panią Marię Zarembę,
która obecnie pełni funkcję
skarbnika, a także zastępuję
mnie w razie mojej nieobecno-

ści, w lutym tego roku. Wszyscy w Klubie staramy się być
aktywni i wierzę, że pod tym
względem będzie w naszym
Klubie coraz lepiej. Organizujemy między innymi wieczorki,
poczęstunki, zabawy taneczne,
spotkania
okolicznościowe.
Mam kilka nowych pomysłów.
Będę też starała się wprowadzić
w działalności Klubu trochę
zmian, trochę nowych zasad.
Jestem dobrej myśli.

nam się nowa szafka, w której
moglibyśmy
przechowywać
swoje rzeczy.
- Jak pani ocenia aktywność
członków Klubu Seniora?
- To są ludzie bardzo
aktywni i z dużą energią, której
często pozazdrościć mogliby
nam ludzie bardzo młodzi. Nie
brak nam pomysłów, nie brak
inicjatywy, dlatego o przyszłość Klubu jestem całkiem
spokojna.

- Jak współpracuje się pani ze
Spółdzielczym Domek Kultury?
- Ta współpraca układa się
bardzo dobrze. Jestem bardzo
zadowolona i naprawdę nie
mam na co narzekać. No,
może, tak ze spraw czysto
praktycznych…
przydałaby
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- Czy nadal można dołączać do
Klubu Seniora „Złota Jesień”
- Oczywiście, serdecznie
wszystkich
chętnych
zapraszamy. Każdy jest mile
widziany. Można przyjść,
zapoznać się z tym, co robimy,
wziąć udział we wspólnej
zabawie, zobaczyć jak u nas
jest i się zapisać.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jarosław Kresa

