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Minął miesiąc, a budynek 
pnie się do góry jak przysło-

wiowe grzyby po deszczu. W 
czerwcu wymurowano ściany 

parteru i stropy nad parterem 
przygotowane są do wykona-

nia. Tempo prac na budowie 
jest bardzo dobre, a nastroje 
budowlańców optymistyczne. 
Co miesiąc jedna kondygna-
cja wyżej i budynek nabiera 
swoich docelowych kształtów. 

w SPółDzIelnInowy budynek

LAWENDOWY CZERWIEC
W ostatnim numerze „Twojej Spółdzielni” pisaliśmy o tym, że trwały prace w 

końcu miesiąca maja nad wykonaniem pierwszych stropów nad piwnicami 
pierwszego budynku przy ulicy Lawendowej.

Policjanci apelują o prze-
strzeganie przepisów i zacho-
wanie szczególnej ostrożności 
podczas podróży, a także pod-
czas letniego wypoczynku nad 
wodą. Nie zapominajmy też o 
właściwej opiece nad najmłod-
szymi. To m.in. właśnie dla ich 
bezpieczeństwa dolnośląscy 

policjanci prowadzą kontrole 
autobusów wyjeżdżających na 
letni wypoczynek.

Rozpoczęły się wakacje. 
Wielu z nas niecierpliwie cze-
kało na ten moment, by wyru-
szyć w drogę do miejsc, w 
których zaplanowaliśmy wypo-
czynek. By bezpiecznie doje-

chać na miejsce i wrócić póź-
niej do domu, musimy pamiętać 
o podstawowych zasadach obo-
wiązujących na drodze oraz o 
bezwzględnym przestrzeganiu 
przepisów ruchu drogowego.

Niestety, w dalszym ciągu 
wielu kierowców zapomina o 
tych regułach. Zamiast kiero-
wać się rozsądkiem i zacho-
wywać ostrożność na drodze, 
wykazują się brawurą. A to wła-
śnie ona połączona z nadmierną 
prędkością, alkoholem, czy też 
nieprawidłowo wykonywanymi 
manewrami, jest niezmiennie 

najczęstszą przyczyną wypad-
ków drogowych, również tych 
tragicznych w skutkach.

Biorąc pod uwagę bezpie-
czeństwo na drodze podczas 
wakacji dolnośląscy policjanci 
ruchu drogowego rozpoczynają 
wzmożone działania kontro-
lne. Funkcjonariusze pełniąc 
służbę w pojazdach oznakowa-
nych i nieoznakowanych, będą 
zwracać szczególną uwagę na 
prędkość, stan trzeźwości kie-
rujących, prawidłowe wykony-
wanie manewrów, szczególnie 
wyprzedzania oraz stosowanie 
pasów bezpieczeństwa i urzą-
dzeń do bezpiecznego przewo-
żenia dzieci.

asp.sztab. Wojciech Jabłoński 
(KWP)

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami dol-
nośląscy policjanci wzmogą działania kontrolne 

na rzecz bezpiecznego wypoczynku. Funkcjonariusze, 
współpracując też z innymi służbami, będą realizować 
działania zarówno na drodze, jak i w miejscu wypo-
czynku oraz miejscu zamieszkania.

POLICYJNE DZIAŁANIA NA RZECZ 
BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

wakacje
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Oprócz robót na placu 
budowy trwają równoległe 
bardzo ważne działania i prace 
koordynacyjne z udziałem 
Zarządu Spółdzielni, nadzoru 
inwestorskiego Spółdzielni 
wszystkich branży, projektan-
tów i wykonawcy robót. Pod-
czas tych spotkań w siedzibie 
Spółdzielni i na placu budowy, 
rozwiązywane są wszystkie 

kwestie i szczegóły realiza-
cyjne. Pełen profesjonalizm i 
najwyższa jakość stosowanych 
rozwiązań pod pełną kontrolą 
i nadzorem Spółdzielni jako 
doświadczonego inwestora, to 
znak firmowy naszych inwe-
stycji. Stąd tak duże zaintere-
sowanie mieszkańców nowymi 
spółdzielczymi mieszkaniami. 

budowlaniec

w SPółDzIelnI

•  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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29 maja z 
Bielawy, z regio-
nalnych kwalifi-
kacji 24 Ogól-
n o p o l s k i e g o 
Konkursu Pio-
senki „Wygraj 
S u k c e s ” , 
dyplom przy-
wiozła uzdol-
niona Maja 
Ż y g o c k a . 
Nieco później, 
bo 1 czerwca, 
we Wrocła-
wiu odbył 
się 5 Festi-
wal Piosenki 
D z i e c i ę c e j 
„ A n i m k a ”. 
Tutaj 1. miej-
sce w kate-
gorii przed-
szkolaków w 

wieku  4-6 lat zdobyła 6-letnia 
Zuzia Stachyra. 

Obu naszym małym woka-
listkom oraz ich opiekunce 

artystycznej Ewie Kucele gra-
tulujemy! 

kaj

Podopieczne Spółdzielczego Domu Kultury, uczące 
się sztuki wokalnej w Studiu Wokalnym „ACME” pod 

okiem Ewy Kuceły, na przełomie maja i czerwca z powo-
dzeniem brały udział w kolejnych konkursach wokalnych.

SUKCESY NASZYCH 
MAŁYCH WOKALISTEK

kultura naSze SPrawy

Zakończone zostały prace 
dotyczące usuwania ze ścian 
korozji biologicznej z jedno-
czesnym malowaniem elewacji 

farbą z nowoczesnymi środ-
kami zabezpieczającymi tynki 
na budynku Os. Jasne 18. W 
chwili obecnej podobne prace 

są wykonywane na  Os. Róża-
nym 25-26.

Ostatnio zostały też wyre-
montowane dachy w technologii 
Hydronylon w budynkach Os. 
Błękitne 6a, b, c, Os. Różane 1a, 
b, c , Os. Tęczowe 18a, b oraz 

Tęczowe 20a, b. Obecnie trwają 
podobne prace na dachach 
budynków Os. Różane 38 oraz 
na ul. Brzegowej 1b.

W tym miesiącu pracownicy 
Zakładu Remontowo–Budow-
lanego dokonali wymiany pionu 
instalacji zimnej wody i pionu 
kanalizacyjnego w budynku na 
os. Złotym 11 w mieszkaniach 
1, 5, 10, 15 i 20.

gzm

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W CZERWCU
W czerwcu Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżonio-

wie przeprowadziła następujące prace remontowe…
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Ponad 130 osób przybyło w niedzielę, 23 czerwca, na 
festyn zorganizowany w Piławie Górnej przez Spół-

dzielczy Dom Kultury oraz stowarzyszenie Spółdzielcze 
Towarzystwo Kulturalno-Sportowe.

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.

Festyn odbył się na zie-
lonym placu zabaw przy ul. 
Staszica. Była muzyka, były 
darmowe dmuchane zjeżdżal-
nie, konkursy i zabawy rekre-
acyjne, w tym m.in. konkurs 

rysowania kredą na asfalcie 
i wyścig kapslowy, a całość 
finansowo wsparł Urząd Mia-
sta Piława Górna.

kaj

W pierwszej części posie-
dzenia Rady Nadzorczej przed-
stawiono informację Zarządu 
o bieżącej działalności Spół-
dzielni. Omówiono również 
zaawansowanie robót przy 
realizacji budowy budynku 
przy ul. Lawendowej oraz plany 
inwestycyjne budowy drugiego 
budynku wielorodzinnego.

W dalszej części posiedze-
nia omówiono wykonanie i 
realizację robót remontowych 
realizowanych na zasobach 
spółdzielczych oraz Rada 
Nadzorcza podjęła uchwały w 
zakresie regulacji opłat najmu 
lokali usługowych, dzierżawy 
terenu oraz ustalenia wysoko-
ści ceny wywoławczej zbycia 

prawa wieczystego użytkowa-
nia działek gruntu.

Posiedzenie Rady Nadzor-
czej zakończyło się omówie-
niem spraw bieżących oraz 
ustaleniem wizji lokalnej na 
terenie nowych inwestycji 
spółdzielczych.

rn

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 lipcu 2019 r.:

Czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżo-
niowie odbyło się 13 czerwca 2019 roku.

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

8.07.2019 Poniedziałek 13:00 – 14:00 mł. asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego 
i Kolorowego

18.07.2019 Czwartek 13:00 – 14:00 asp. sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

31.07.2019 Środa 13:00 -14:00 st. asp. Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego

DYŻURY DZIELNICOWYCH

RADA NADZORCZA W CZERWCU

naSze SPrawy

FESTYN W PIŁAWIE GÓRNEJ
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Marsz rozpoczęli 3 czerwca w Pobierowie, żeby po przejściu 204 kilometrów 
zakończyć go cztery dni później w Łebie. Pięciu piechurów (Albert i Remi-

giusz Połubińscy, Mariusz Kobryń, Grzegorz Wudarczyk i Dariusz Listwan) w tym 
roku po raz kolejny wyruszyło na pieszy podbój polskiego wybrzeża.

Sami swój marsz skrom-
nie nazywali „przechadzką”, 
zaliczając dziennie ponad 40 
kilometrów pięknej, nadmor-

skiej trasy. Dodajmy, trasy 
przemierzanej przy wyjątkowo 
wysokich temperaturach, prak-
tycznie bez wiatru i przy palą-

cym słońcu. Do wypoczynku 
była to pogoda idealna, ale już 
w marszu potrafiła dokuczyć. 
Opuchnięte od słońca ręce, 
pojawiające się na nogach otar-
cia i pęcherze, to zdecydowanie 
nie ułatwiało piechurom zada-
nia. Tym bardziej, że jeden z 
nich maszerował z nie do końca 
wyleczoną kontuzją nogi. W 
nagrodę otrzymali przepiękne 
widoki i satysfakcję z realizacji 
zamierzonego celu.

- Kryzysy zazwyczaj poja-
wiają się trzeciego dnia – rela-
cjonuje z uśmiechem uczest-
nik marszu Albert Połubiński. 
– Wtedy pęcherze stają się 
dokuczliwe, otarcia utrudniają 

maszerowanie, ale doszliśmy 
z chłopakami do wspólnego 
wniosku, że „pęcherze można 
rozchodzić”. Boli, ale da się iść.

Nasi „spółdzielczy” piechu-
rzy maszerowali z Pobierowa 
przez Dźwirzyno, Sarbinowo, 
Darłówko, Rowy aż do Łeby. 
Spali w kwaterach, ze znale-
zienim których na początku 
czerwca nie było jeszcze kło-
potu. Większość trasy przemie-
rzyli idąc plażą, ale czasami zba-
czali też z głównej linii marszu. 

- Czwartego dnia szliśmy 
szukając cienia, bo słońce było 
już zbyt dokuczliwe, dzięki temu 
z Ustki do Rowów poszliśmy 
czerwonym szlakiem. Absolut-
nie pięknym szlakiem! Polecam 
każdemu!  

Dla Alberta Połubińskiego, 
Grzegorza Wudarczyka i 
Dariusza Listowana był to już 
siódmy taki marsz po polskim 
wybrzeżu. Dwaj pierwsi prze-
szli po naszych pięknych pla-
żach łącznie już ponad 1100 
kilometrów! Pozostali na taką 

marsz brzegiem Bałtyku SPółDzIelCy

1100 KILOMETRÓW W NOGACH. 
„BOLI, ALE DA SIĘ IŚĆ”
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wyprawę zdecydowali się po 
raz czwarty. Najdłuższy był 
marsz ubiegłoroczny, kiedy 
to nasi piechurzy przeszli całe 
wybrzeże, aż do Helu.

- Ta nasza „przechadzka” 
to wspaniała przygoda w gronie 
przyjaciół – mówi A. Połubiń-
ski. – To coś, na co czeka się 
cały rok… Polskie wybrzeże 
jest przepiękne, a my – chociaż 
to już kolejny marsz - cały czas 
dowiadujemy się na jego temat 

czegoś nowego. Po drodze 
często spotykamy wspania-
łych, życzliwych ludzi. Ten nasz 
marsz jest to też wyzwanie, któ-
remu wspaniale jest podołać, 
by z satysfakcją móc powrócić 
do domu.

J. Kresa

P.S. Zainteresowanych 
podobnymi marszami zapra-
szamy do Internetu na stronę 
popiasku.pl

•  R E K L A M A  •

SPółDzIelCy
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Był najdłużej urzędującym 
prezesem Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie. Pracami 
zarządu SM kierował od roku 
1981 do 2001. Chociaż nie był to 
dla spółdzielczości czas łatwy, to 
nasza Spółdzielnia rozwijała się 
wówczas dynamicznie. S. Grze-
siak był piątym prezesem SM w 
Dzierżoniowie. W 1981 r. zastąpił 
na tym stanowisku Zenona Nie-
myjskiego. Za jego kadencji, w 
pierwszej połowie lat osiemdzie-
siątych, mimo kryzysu, zasoby 
mieszkaniowe dzierżoniowskiej 
Spółdzielni zwiększyły się z 
3414 do 3828 mieszkań. W roku 
1985 rozpoczęto budowę nowego 
osiedla, nazywanego „Róża-
nym II” lub po porostu „Nowym 
Różanym”, zaczęto też wznosić 

budynki w Piławie Górnej i w 
Dzierżoniowie przy ul. Andersa. 
W drugiej połowie lat 80. ruszyła 
też budowa garaży. Kłopoty 
przełomu lat 80. i 90., związane 
z utrudnieniami w uzyskaniu 
kredytów na inwestycje miesz-
kaniowe, na wiele lat zatrzymały 
inwestycyjny rozwój SM.

W czasie urzędowania pre-
zesa Grzesiaka, Radą Nadzorczą 
naszej Spółdzielni kierowało aż 
ośmiu przewodniczących RN: 
Stanisław Sielski, Franciszek 
Nikel, Jan Pietuszek, Zbigniew 
Chemielewski, Jan Gurazda, 
Edward Kowalik, Henryk Dawid-
czyk i Tadeusz Żurawski. To w 
historii naszej SM cała epoka. 

Stanisław Grzesiak był też 
w latach 90. bohaterem zda-

rzenia całkiem wyjątkowego i 
mocno dramatycznego, kiedy to 
miejsce miał głośny w tamtym 
czasie napad z bronią w ręku na 
spółdzielczą kasę. Prezes Grze-
siak odważnie stanął wówczas 
w obronie pracujących tam pań. 
Sytuacja była bardzo niebez-
pieczna i taka reakcja wymagała 
wtedy naprawdę dużej osobistej 
odwagi. 

O życzliwym, osobistym sto-
sunku do swoich byłych współ-
pracowników ze Spółdzielni zna-
komicie świadczy wypowiedź, 
jakiej były prezes udzielił naszej 
redakcji 12 lat temu, po niespo-
dziewanej śmierci niezwykle 
lubianej Władysławy Fabińskiej: 
„Miła, wesoła, pogodna, pełna 
optymizmu... Kiedy dowiedziałem 

się o jej śmierci, to mnie po prostu 
podcięło, przecież to młoda 
kobieta, po prostu brakuje słów... 
To był taki pełen życia człowiek.... 
bardziej dbała o innych, niż o 
samą siebie”.

Tym razem żegnamy pana 
prezesa. Pewnie miał już okazję 
spotkać się z panią Władzią 
i innymi ludźmi Spółdzielni 
sprzed lat...

Stanisław Grzesiak, wielo-
letni prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie, pocho-
wany został 31 maja na cmentarzu 
komunalnym w Dzierżoniowie. 
W ostatnim pożegnaniu uczestni-
czyli przedstawiciele Spółdzielni 
na czele z prezesem Danielem 
Kolinko.

jak

Już w trakcie druku poprzedniego numeru „Twojej 
Spółdzielni” dotarła do nas bardzo smutna wiado-

mość: 27 maja 2019 roku, w wieku 84 lat, zmarł Stani-
sław Grzesiak.

StanISaw grzeSIaK

WSPOmNIENIE O PREZESIE 
STANISŁAWIE GRZESIAKU

Jolanta Zdunek: „W zasa-
dzie mogę chyba powiedzieć, że 
pan prezes uratował mi życie! 
Podczas tamtego pamiętnego 
napadu sprzed lat na naszą 
Spółdzielnię, kiedy to bandyci 
wtargnęli tu z bronią w ręku, on 
przyszedł mnie bronić. Przy tych 
bandziorach przyszedł i powie-
dział, żeby zamiast mnie, wzięli 
na zakładnika jego. Zawsze 
będę go wspominać z wielką 
wdzięcznością! Do tego był po 
prostu bardzo dobrym szefem. 
Miał w sobie coś, był takim 
skromnym człowiekiem, zawsze 
można było iść do niego, tak jak 

do taty. Nawet później, kiedy już 
przestał być prezesem, pamiętał 
o swoich pracownikach, świet-
nie się z nim rozmawiało.”

Wiesław Kasprzak: „Zawsze 
w potrzebie można było na 
niego liczyć. Pracowałem z 
nim około 15 lat i wspomi-
nam go bardzo ciepło. To był 
prawdziwy fachowiec, zaan-
gażowany w życie i działalność 
Spółdzielni. To był dobry czło-
wiek i prezes, który zawsze był 
wobec nas bardzo w porządku. 
Wiadomość o jego śmierci jest 
bardzo smutna, wielka szkoda, 
że już go między nami nie ma.”

Małgorzata Zawaryńska: 
„Pan Stanisław to był po prostu 
wspaniały facet i wspaniały 
przełożony. Był wyrozumiały, 
ciepły i ludzki. On był tu dla nas 
takim tatą, umiał z wyczuciem 
pokierować zespołem, ale nie 
czuło się z jego strony żadnej 
presji. Darzyliśmy go naprawdę 
dużym szacunkiem. Zawsze 
podchodził do nas z sercem. 
Myślę, że był otwartą osobą 
zarówno wobec nas, pracowni-
ków, jak też wobec lokatorów.”

Zbigniew Szeptycki: „Cóż 
mogę powiedzieć, dla mnie był 
to taki idealny człowiek, bardzo 

życiowy i konkretny, ale też 
bardzo wyrozumiały dla pra-
cowników. Z czym by do niego 
nie poszedł, zawsze poradził, 
zawsze starał się szukać najlep-
szego rozwiązania. I co bardzo 
ważne, zawsze wspierał swoich 
pracowników. Po prostu 
świetny szef. W mojej ocenie 
zrobił nie tylko bardzo dużo 
dla naszej Spółdzielni, ale też w 
ogóle dla naszego miasta.”

Krystyna Świstak: „Pan Sta-
nisław był dobrym człowiekiem. 
To u niego zaczynałam swoją 
pracę zawodową w Spółdzielni 
i naprawdę bardzo się cieszę, 
że mogłam zaczynać pracę u 
takiego prezesa. Był bardzo 
zaangażowany i bardzo dużo 
zrobił dla naszej Spółdzielni. 
Wiedziałam, że choruje, ale nie 
spodziewałam się, że tak szybko 
to pójdzie. Jeszcze w kwietniu z 
nim rozmawiałam…”

Notował: J. Kresa

Były wieloletni prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, Sta-
nisław Grzesiak, zmarł 27 maja. Podobno jednak dopóki o kimś pamiętamy, jest 

wśród nas. O wspomnienie o byłym szefie poprosiliśmy kilkoro pracowników Spół-
dzielni, którzy w przeszłości mieli okazję z nim pracować.

PREZES GRZESIAK 
URATOWAŁ MI ŻYCIE!

wspomnienia na pożegnanie

pożegnanie
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Zebranie założycielskie 
Spółdzielni odbyło się kilka 
miesięcy wcześniej, bo już 11 
lutego 1959 r. W tamtym czasie 
lista członków świebodzickiej 
Spółdzielni liczyła 20 osób. 
Warto wspomnieć, że pierwsze 
spółdzielcze budynki zaczęły 

powstawać w Świebodzicach 
przy ul. Zwycięstwa, natomiast 
pierwsze klucze do swoich 
mieszkań nowi lokatorzy 
otrzymali w 1961 roku. Dzi-
siaj, po 60 latach od powstania, 
miarą sukcesu spółdzielczej 
jubilatki jest fakt, że zasoby 

Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Świebodzicach znajdują się 
także na terenie Strzegomia, 
Żarowa, Jaroszowa i Jaworzyny 
Śląskiej, a na koniec roku 2017 
Spółdzielnia posiadała łącznie 
5337 lokali mieszkalnych. 

W samych Świebodzicach 
Spółdzielnia posiada łącznie 67 
budynków mieszkalnych oraz 
467 garaży. W Strzegomiu ma 
tych budynków 32, natomiast 
garaży 49. W Żarowie dyspo-
nuje 13 budynkami i 14 gara-
żami, natomiast w Jaworzynie 
Śląskiej i Jaroszowie łącznie 9 
budynkami mieszkalnymi oraz 
108 garażami.

W ubiegłym roku Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w 
Świebodzicach rozpoczęła 

realizację inwestycji przy ul. 
Kazimierza Odnowiciela, gdzie 
zaplanowała wzniesienie dwóch 
budynków na blisko 180 miesz-
kań. Inwestycja ta oparta jest na 
rozwiązaniach zastosowanych 
wcześniej w Dzierżoniowie.

Warto dodać, że na czele 
zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Świebodzicach 
stoi prezes Elżbieta Krzan, 
zastępcą prezesa jest Sylwia 
Wawrzyńczyk, a przewodni-
czącym rady nadzorczej Wła-
dysław Góra.

Na 60-lecie Spółdzielni z 
nieodległego miasta życzymy 
dalszego rozwoju i okazji do 
satysfakcji z obchodzenia 
kolejnych jubileuszy.

kaj

16 czerwca 1959 roku Sąd Powiatowy w Świd-
nicy wpisał pod numerem I.R.S.V. 390 Mię-

dzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Wiosna” 
w Świebodzicach (tak na początku nazywała się 
dzisiejsza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzi-
cach) do sądowego rejestru spółdzielni.

naSze SPrawy

60 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
W ŚWIEBODZICACH

W tym roku sezon festynów i pikników spółdziel-
czych rozpoczął się już 23 czerwca, tym razem 

w Piławie Górnej.

SEZON FESTYNÓW 
ROZPOCZĘTY

Pierwszą letnią imprezę ple-
nerową na placu zabaw przy ul. 
Staszica zorganizowały wspól-
nie: Spółdzielczy Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie, Spółdzielcze 
Towarzystwo Kulturalno-Spor-
towe oraz Urząd Miasta Piława 
Górna. 

Przed nami kolejne festyny. 
Już 30 czerwca (w niedzielę) o 
godz. 16.00 zorganizowany zosta-
nie festyn „Witajcie wakacje”, 
który odbędzie się  na boiskach 
Os. Tęczowego. Festyn popro-
wadzi konferansjer, a w progra-

mie imprezy zaplanowano m.in. 
występ zespołu muzycznego, 
nagrody za udział w konkursach 
sportowych i rekreacyjnych, 
animatorów zabaw dla dzieci, a 
także dmuchane zjeżdżalnie.

7 lipca odbędzie się nato-
miast „Festyn Rodzinny na Błę-
kitnym”. Również tutaj zabawę 
poprowadzi zawodowy konferan-
sjer, wystapi zespół muzyczny, 
przygotowane zostaną nagrody 
na konkursy sportowe, będą ani-
matorzy zabaw dla dzieci i natu-
ralnie nie zabraknie dmuchanej 
zjeżdżalni. Początek festynu 

zaplanowano na godzinę 16.00. 
Oba te festyny dofinansowane 
zostaną ze środków budżetu 
Miasta Dzierżoniowa.

10 sierpnia (w sobotę) odbę-
dzie się kolejny festyn spółdziel-
czy w Piławie Górnej (początek 
o godz. 16.00). Podobnie jak ten 
czerwcowy, festyn w sierpniu 
dofinansowany będzie przez 
Urząd Miasta piława Górna. 

Ostatnim z festynów plano-
wanych na tegoroczne lato będzie 
„Festyn Pożegnanie wakacji”, 
który zaplanowany został na 
8 września (niedziela), a który 

odbędzie się na placu zabaw 
pomiędzy Os. Różanym I i Róża-
nym II. Również na ten festyn 
planowany jest występ zespołu 
muzycznego, animacje dla dzieci, 
nagrody na konkursy, chodzące 
maskotki i słodki poczęstunek 
dla dzieci, a całość spinał będzie 
wesoły konferansjer.

Organizatorami wszystkich 
wymienionych imprez będą: 
Spółdzielczy Dom Kultury, 
Spółdzielcze Towarzystwo Kul-
turalno-Sportowe oraz TKKF 
Ognisko „Dzierżoniów”. 

kaj

program na lato

„Twoją Spółdzielnię” 
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl
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Z okazji tego święta w 
Spółdzielni odbyły się dwa 
przedstawienia dla dzieci, 
zorganizowane przez Spół-
dzielcze Towarzystwo Kultu-
ralno-Sportowe i Spółdzielczy 
Dom Kultury. Najpierw, w filii 
SDK w Piławie Górnej przy ul. 
Staszica, podobnie jak przed 
rokiem krakowski teatrzyk dla 
dzieci zaprezentował zabawne 
widowisko na temat wspólnych 
zabaw niedźwiadka i tygry-
ska-marynarza. W małej salce 

piławskiej filii SDK zgroma-
dziło się ponad 20 osób. Jak 
zapewniali, wszystkim przed-
stawienie bardzo się podobało.

- Było bardzo śmiesznie, a 
najśmieszniejszy był ten tygrys 
w takich grubych okularach, no 
i była jeszcze biedronka i niedź-
wiedź – recenzował obecny na 
przedstawieniu Oliwier. – To 
przedstawienie bardzo mi się 
podobało, a do tego jeszcze 
wszyscy, którzy byli na przed-
stawieniu, dostali słodycze.

Również w tym roku w Spółdzielni Mieszkaniowej 
Dzień Dziecka świętowaliśmy nieco wcześniej, 

ponieważ już 31 maja. Podobnie jak przed rokiem naj-
pierw w Piławie Górnej, a później w Dzierżoniowie.

naSze SPrawydwa przedstawienia

Pierwsze miejsce w tym 
turnieju wywalczył Sławomir 
Masło, a trzeci był Damian 
Masalski. Mariusz Janduła 
jest liderem całego cyklu „Śro-
dowego blitza” 2018/2019, 
wyprzedzając w tabeli łącznej 
Romualda Dudka (wynikiem 
ostatniego turnieju ograniczył 
swoje szanse na wyprzedze-

nie M. Janduły) i Sławomira 
Woszczyńskiego. 

W dotychczasowej, rozpo-
czętej we wrześniu ub.r., rywa-
lizacji w tej edycji zmagań 
w szachach błyskawicznych 
wzięło łącznie udział 14 
zawodników. 

Turnieje kolejnej edycji roz-
grywane będą od połowy wrze-

śnia w każdą środę od godz. 
17.00 w małej sali Spółdziel-
czego Domu Kultury na Os. 
Jasnym 20. Zakończenie roz-

grywek zaplanowano na czer-
wiec 2020 roku. Wszystkich 
chętnych do gry zapraszamy.

kj

Mariusz Janduła zajął drugie miejsce w trzecim czerw-
cowym turnieju szachowym z cyklu „Środowego 

blitza” i wydaje się, że na jeden turniej przed zakończe-
niem rozgrywek nic nie będzie już w stanie odebrać mu 
końcowego zwycięstwa w edycji 2018/2019.

JANDUŁA O KROK 
OD ZWYCIĘSTWA

szachy

To samo widowisko zapre-
zentowane zostało w dużej 
sali SDK w Dzierżoniowie. Na 
przedstawienie przyszło tutaj 
prawie 60 dzieci. Również tutaj 
na małych dzierżoniowian cze-
kały słodycze i dobra zabawa. 

Organizatorem dzierżo-
niowskiego spotkania z malu-
chami i fundatorem słodyczy 
dla dzieci było stowarzyszenie 
Spółdzielcze Towarzystwo Kul-
turalno-Sportowe, a impreza w 
SDK na os. Jasnym była dofi-
nansowana ze środków budżetu 
miasta Dzierżoniowa.

jk, foto: J. Kresa, M. Charsiumiuk

DZIEŃ DZIECKA W PIŁAWIE GÓRNEJ  
I W DZIERŻONIOWIE
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Przedsięwzięcie, którego 
współorganizatorem byli poli-
cjanci powiatu dzierżoniow-
skiego, zorganizowane zostało 
w ramach obchodów 100. rocz-
nicy powstania Polskiej Policji. 

Czerwcowa impreza dla 
dzieci miała charakter profi-
laktyczno-edukacyjny. Nie bra-
kowało atrakcji. W jej trakcie 
uczestnicy mieli możliwość 
obejrzenia pokazu pierwszej 
pomocy przedmedycznej, a 
także pokazu tresury psów. Była 

też okazja do zapoznania się ze 
sprzętem policji, straży pożarnej 
i służby więziennej oraz sto-
iskami edukacyjnymi z obszaru 
bezpieczeństwa, także z mia-
steczkiem ruchu drogowego. 

W trakcie Powiatowego 
Dnia Bezpieczeństwa można 
było również oznakować 
rowery i oddać krew w krwio-
busie. Wspólna zabawa była 
bardzo udana. 

kom. Marcin Ząbek 
KPP Dzierżoniów

4 czerwca, przy Alei Bajkowych Gwiazd, z okazji 
Dnia Dziecka odbył się „Powiatowy Dzień Bezpie-

czeństwa”.

POWIATOWY DZIEŃ 
BEZPIECZEŃSTWA

różne

W planowanym zakresie 
prac znalazło się wykonanie 
odwodnienia i przebudowę 
drogi, wjazdów i chodników 
z nawierzchni z kostki beto-
nowej oraz montaż oświetlenia 
ledowego. 

Ta inwestycja miasta Dzier-
żoniowa jest jedną z inwestycji 
wykonywanych wspólnie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową. 
Planowany koszt realizacji 
tego zadania to kwota niespeł-
na 300 tysięcy złotych.

ts

Tym razem „Skałki 2019” 
odbyły się w sobotę, 25 maja, 
podobnie jak w ostatnich 
latach na terenie kompleksu 
rekreacyjnego przy Alei Baj-
kowych Gwiazd. W zabawie 
biegowej uczestniczyło około 
40 młodych dzierżoniowian, 
dla których przygotowano 
m.in. atrakcyjne upominki.

Warto przypomnieć, że 
wcześniej biegi przełajowe 
organizowane były na terenie 
parku między osiedlami Róża-
nym i Błękitnym, obok tak 
zwanych „Skałek”. Chociaż 
więc dzisiaj miejsce biegu się 
zmieniło, tradycyjna nazwa 
pozostała. 

kj

Od pewnego czasu spółdzielcy mogą śledzić prze-
bieg prac przy modernizacji łącznika ul. Akacjowej 

z Os. Tęczowym.

Już po raz kolejny pod koniec maja, z inicjatywy TKKF 
Ognisko „Dzierżoniów”, zorganizowany był bieg 

przełajowy dla dzieci i młodzieży.

ŁĄCZNIK AKACJOWEJ 
Z TĘCZOWYM

BIEG „SKAŁKI 2019” 
ZA NAmI

wspólne inwestycje



nr 6 (174)  |  czerwiec 201912

Tego dnia nie liczył się 
wynik, ale sama przyjemność 
z gry, no i naturalnie… medale 
i nagrody za udział. 

Mali piłkarze w ciągu 90 
minut rozegrali 21 krótkich 
meczów i z boiska schodzili 
(dzięki słonecznej aurze i wła-
snemu zaangażowaniu) mocno 
zmęczeni, ale wszyscy zapew-
niali, że zabawa była świetna.

- Dzieci dały z siebie 
naprawdę wszystko – potwier-
dza trener i główny organizator 
zawodów, Albert Połubiński. – 
Do tego wspierane były bardzo 
kulturalnym dopinkiem wła-
snych rodziców. 

Czerwcowy turniej dofi-
nansowany był ze środków 
budżetu Miasta Dzierżoniowa.

Przy okazji warto przypo-
mnieć, że cały czas dzieci z 
roczników 2013, 2014 i 2015 
mogą zapisywać się do Spół-
dzielczego Klubu Małego Pił-
karza. Zajęcia odbywają się 
we wtorki i czwartki, w godz. 
16.45-17.45, na boisku Szkoły 
Podstawowej Sióstr Salezjanek 
w Dzierżoniowie przy ul. Wro-
cławskiej. 

Zapraszamy!
jak  

Ponad 60 małych piłkarzy wzięło udział w turnieju 
piłki nożnej dla dzieci, zorganizowanym 15 czerwca 

przez Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe i 
Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza.

ŚWIETNA ZABAWA 
MAŁYCH PIŁKARZY

piłka nożna

Wszystko działo się w dużej 
sali Spółdzielczego Domu 
Kultury Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie. W 
trakcie przygotowanej przez 
przedszkole z Os. Błękitnego 

uroczystości nie zabrakło pięk-
nego programu artystycznego, 
uśmiechów, a także wzruszeń 
– zarówno wśród dzieci, jaki i 
rodziców oraz nauczycieli. 

k-j

Uśmiechnięta gromada przedszkolaków z Przed-
szkola Niepublicznego nr 3 „Pod Topolą” wraz z 

opiekunami i rodzicami wzięła 18 czerwca udział w uro-
czystym zakończeniu roku przedszkolnego.

PRZEDSZKOLNE ZAKOŃCZENIE 
ROKU W SDK

naSze SPrawy
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Na podstawie zawartego porozumienia właścicielem 
wewnętrznej drogi dojazdowej będzie Gmina Miejska Dzierżo-
niów. Dla terenu sprzedawanej działki istnieje obowiązujący plan 
zagospodarowania przestrzennego, stosownie do którego teren 
sprzedawanej działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną. Sieci wod-kan znajdują się w pasie drogo-
wym na skrzyżowaniu z ulicą Akacjową.

Wykaz działek 

L.p. Nr licytowanej 
działki

Powierzchnia 
ewidencyjna
działki (m2)

Cena 
wywoławcza 

(netto)

 Wymagane              
wadium

3 132/237 1072 174 307,20 zł 34 861,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz 
podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2019 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 8 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na Os. Jasnym 
20 w Dzierżoniowie, w terminie od 08.07.2019 r. Pracownikiem 
uprawnionym do kontaktu z osobami zainteresowanymi oraz do 
udzielania informacji jest 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 12.07.2019 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 9.02.2088 roku.

ogłasza 

ustny przetarg nieograniczony 
w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania niezabudo-

wanej  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 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-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.

Ogłoszenia drobne

Droga na Jasnym otwarta! 
W efekcie współpracy na osie-
dlu przybyło prawie 80 nowych 
miejsc parkingowych. Dużo 
łatwiej jest też poruszać się 
autami po poszerzonej jezdni, 
ale spowalniacz dba, by każdy 
pamiętał, że to jednak droga 
wewnątrz osiedla i jeździć 

trzeba wolno i szczególnie 
ostrożnie.

Jeszcze całkiem niedawno 
droga wyglądała jak na załą-
czonym na pamiątkę zdję-
ciu. Dzisiaj jest się już czym 
pochwalić i przede wszystkim 
jest po czym wygodnie i bez-
piecznie jeździć. kj

Prace zakończone, odbiór dokonany. Wspólna miej-
sko-spółdzielcza inwestycja na Os. Jasnym zakoń-

czona powodzeniem!

ODBIÓR DOKONANY 
– DROGA OTWARTA

Os. Jasne
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1 Wyścig kapslowy na dobry początek godz. 10.00
Gry i zabawy stolikowe godz. 11.00

2 Turniej Warcabowy dla dzieci godz. 10.00
Turniej tenisa stołow. o Puchar Prezesa godz. 11.00

3 Gry i zabawy stolikowe godz. 10.00 
Zajęcia teatralne – zostać aktorem godz. 11.00

4 Nasze ulubione - Gramy w rybę godz. 10.00
Konkurs plastyczny – „Wreszcie wakacje” godz. 11.00

5 Wielki Osiedlowy Wyścig Kapslowy godz. 10.00
Turniej warcabowy godz. 11.00 

7 Festyn Rodzinny na Błękitnym godz. 16.00

9 Zajęcia plastyczne godz. 10.00
Gry i zabawy stolikowe godz. 11.30

10 Turniej szachowy dla dzieci godz. 10.00
Gry i zabawy rekreacyjne godz. 11.00 

11 Konkurs wiedzy o Dzierżoniowie godz. 10.00
Wakacyjny Cykl Turniejów Tenisa Stołowego godz. 11.00

12 Turniej warcabowy godz. 10.00
Zajęcia plastyczne godz. 11.00

15 Gry i zabawy rekreacyjne godz. 10.00 
Wielki Osiedlowy Wyścig Kapslowy godz. 11.00

16 Zajęcia artystyczne godz. 10.00 
Gramy w „Rybę” godz, 11.00

17 Wakacyjny Cykl Turniejów Tenisa Stołowego godz. 17.00
Turniej „Kółko i krzyżyk” godz. 10.00 

18 Konkurs plastyczny  „Morze czy góry?” godz. 11.00
Gry i zabawy stolikowe godz. 10.00

19 Konkurs papierowych modeli latających godz. 10.00
Zajęcia teatralne godz. 11.00
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Zajęcia plastyczne godz. 12.00

29 Gry i zabawy stolikowe godz. 10.00
Zajęcia plastyczne godz. 11.00

30 Turniej warcabowy dla dzieci godz. 10.00
Gramy w rybę i inne godz. 11.00

ZAPISY – do 1 lipca w pok. nr 12 SDK. Os. Jasne 20
                           Koszt udziału: 40 zł
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W rozegranych dotychczas 
w sezonie 2018/2019 trzydzie-
stu dwóch turniejach lider 

zgromadził łącznie 118 punk-
tów. Drugi w tabeli jest Piotr 
Pawlus (110 punktów), a trzeci 

W tym roku chcemy podjąć 
się wypracowania ostatecznej 
odpowiedzi na pytanie, które 
zawsze nurtuje koszykarzy, 
trenerów, kibiców - co jest 
ważniejsze - styl gry, widowi-
skowość, show, kreatywność, 
zabawa, czy – skuteczność, 
czyli fundamenty techniki, 
precyzja, taktyka, konsekwent-
ność i praca.

 STYL 
Styl - kojarzy się z koszy-

kówką uliczną, Lakersami z 
epoki show time, wsadami, 
efektownymi trikami i koloro-
wymi strojami. Według mnie 
kolor Żółty świetnie się w to 
wpisuje. Rzuca się w oczy, jest 
kojarzony z ciepłem, a więc z 
Kalifornią i jej upałami, no i 

oczywiście z żółtymi koszul-
kami Lakersów. Dlatego jeśli 
jesteś zwolennikiem tej wersji 
koszykówki, włóż w sobotę 13 
lipca na siebie żółte spodenki, 
koszulkę lub czapeczkę. Ziden-
tyfikuj się z ludźmi, którzy 
myślą tak jak Ty. 

 SKUTECZNOŚĆ 
Skuteczność - nie od dziś 

wiadomo, że mistrzostwa nie 
wygrywa się popisami, a cel-
nymi rzutami i dobrą obroną. 
Taktyka, przemyślane zagra-
nia, spokój na boisku i koszy-
karski spryt to droga do suk-
cesu. Fundamenty techniki 
nad wsady i triki, skuteczna 
obrona nad efektowne kontry. 
Czy jesteś zwolennikiem tej 
formy kosza? Jeśli tak, to w 

Tuż przed ostatnim turniejem 15. edycji Grand Prix 
Spółdzielni Mieszkaniowej na czele tabeli ciągle 

znajduje się Arkadiusz Ziemianin i raczej nie ulegnie to 
już zmianie.

13 lipca, 13 lipca, 13 lipca, 13 lipca... Odpowiemy 
na powtarzające się pytanie z boisk, hal, podwó-

rek... 13 lipca! Tak, to właśnie tego dnia odbędzie się 
kolejna edycja kultowego (granego od od 1998 roku) 
turnieju B-Ball Jam.

koszykówka ulicznaSPort

BEZ ZmIAN PRZED 
OSTATNIM TURNIEJEM

KOLEJNY B-BALL JAm 
JUŻ 13 LIPCA!

Marcin Orliński (84 punkty). 
W rozgrywkach w grupie 
zawodników dorosłych udział 
wzięło do tej pory 12 zawod-
ników. 

Wśród młodszych tenisi-
stów w tabeli rozgrywek zwy-
ciężył Bartosz Nowopolski (32 
punktów), drugie miejsce zajął 
Marcin Minkina, a trzeci był 
Antoni Chorążyczewski.

Turnieje kolejnej edycji 
rozgrywane będą od września 
we wtorki w dużej sali SDK. 
Natomiast już w najbliższy 
wtorek, 2 lipca, w ramach zajęć 
wakacyjnych, rozegrany zosta-
nie dziecięcy turniej tenisa 
stołowego o Puchar Prezesa. 
Wszystkich chętnych do gry 
zapraszamy.

kaj

sobotę 13 lipca załóż koszulkę, 
spodenki lub czapeczkę w 
kolorze zielonym lub białym. 
Dlaczego akurat te kolory? Bo 
to kolory Celtów z ich najwięk-
szą gwiazdą „białej” koszy-
kówki Larry Birdem. To oni 
zawsze grali prosty, ale sku-
teczny basket, a Larry Legend 
był i jest ich ikoną. Dołącz 
do teamu zielono-białych i 
pokaż, że skuteczność wygra 
ze stylem.

Wszystkich zawodników, 
kibiców, prosimy by zastoso-
wali się do tej walki na kolory, 
walki pozytywnej, ale jednak 
pokazującej ilu zwolenników 
danego stylu mamy. Nie jest 
też zabronione ubrać się na zie-
lono-żółto, ale zapewniam, że 
Bird i Magic nie zamieniliby 
się kolorami nigdy.

Idealna opcją będzie 8 
teamów zielonych i 8 żółtych, 
ale jak wyjdzie w praktyce 
zobaczymy, ważne by była 
zabawa. Chcemy by każdy mecz 
był żółci kontra zielono-biali i 
mamy nadzieję, że się uda.

Tak więc reasumując. 13 
lipca, od godziny 9.00, na 
boisku na osiedlu Jasnym gramy 
w kosza. Kto był, ten wie jak 
jest, więc nie ma co pisać. Kto 

nie był, to zapraszam, bo myślę, 
że warto poznać społeczność, 
która wychowała się na tym tur-
nieju już ponad 20 lat...

 ZASADY 
Zasady: gramy 4 na 4 na 

dwa kosze, przed finałem zro-
bimy konkurs wsadów, zapisu-
jemy maksymalnie 16 drużyn. 
Każdy zagra co najmniej dwa 
mecze 2 razy po 8 minut.

Przez cały turniej będzie 
muzyka z vinyli, będzie grill 
i dobra zabawa. Nie zabraknie 
stylowych b-boyów.

Zapraszamy do Dzier-
żoniowa, nie chwalimy się... 
mamy 20 lat i zawsze w głowie 
jedną zasadę – gramy, by poka-
zać, że koszykówka na podwór-
kach żyje i żyć będzie i mimo 
otaczającego nas komercyj-
nego świata i wszędobylskiej 
reklamy i ściemy, my nadal 
jesteśmy i pokornie, ale z dumą 
w sercu robimy swoje.

Zapisy do 30.06.2019 pod 
mailem bballdzierzoniow@
gmail.com W mailu prosimy 
drużyny by napisały po której 
stronie mocy są, Żółci czy Zie-
lono-biali.

one

tenis stołowy



W tym gronie znaleźli się 
także przedstawiciele GRH 58 
pułku piechoty, na czele z pre-
zesem stowarzyszenia, miesz-
kańcem Os. Tęczowego Prze-

mysławem Natkańskim. Retro 
biegacze wystąpili w specjal-
nie przygotowanych strojach 
i specjalnie na tę okazję przy-
gotowanych „przedwojen-

nych” butach sprinterskich. 
Na bieżnię wyprowadził ich 
dwukrotny mistrz olimpij-
ski w pchnięciu kulą, czło-
nek zarządu PZLA, Tomasz 
Majewski, a bieg przy wielo-
tysięcznej publiczności był dla 
wszystkich ogromnym prze-
życiem. Podobnie jak spotka-
nie z wieloma współczesnymi 
gwiazdami nie tylko polskiej 
lekkiej atletyki, na czele z 
mistrzem świata w rzucie 
młotem, Pawłem Fajdkiem.

Udział rekonstruktorów 
historii w transmitowanym 
przez telewizję Memoriale 
Janusza Kusocińskiego był 
pokłosiem działania Retro 
Ligi, która zajmuje się nie tylko 
prowadzeniem rozgrywek pił-
karskich, ale także przypomi-
naniem przedwojennych tra-
dycji lekkoatletycznych. Warto 
dodać, że dzierżoniowska GRH 
58 pp jest współzałożycielem 
stowarzyszenia Retro Liga.

kj

Nawiązującą do historii ozdobą 65. Memoriału Janusza 
Kusocińskiego był w tym roku na Stadionie Śląskim 

w Chorzowie (16.06.) start w retro-biegu na 100 metrów 
sześciu przedstawicieli ruchu rekonstruktorskiego.

Z OS. TĘCZOWEGO NA 
MEMORIAŁ KUSOCIŃSKIEGO

•  R E K L A M A  •


