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Po czerwcowych tropikal-
nych upałach zdecydowanie 
powyżej 30 stopni, które bardzo 
doskwierały budowlańcom 
realizującym budowę nowych 
mieszkań, przyszedł lipiec i 
dał świeży, rześki i chłodniej-

szy oddech dla zmęczonych 
upałami pracowników. Rów-
nież proces inwestycyjny pod 
względem murowania i beto-
nowania jest dogodniejszy w 
umiarkowanych temperaturach 
dwudziestu kilku stopni. Stąd 

też bezproblemowo budow-
lańcy w lipcu, z uśmiechem 
na twarzach, stworzyli kolejną 
kondygnację. Tym razem to 
już pierwsze piętro. Wszyst-
kie roboty budowlane idą 
pełną mocą przerobową, stąd 
też już na przełomie sierpnia 
i września ruszymy z budową 

drugiego budynku przy ulicy 
Lawendowej.

Zainteresowanych kupnem 
nowych spółdzielczych miesz-
kań w Dzierżoniowie zapra-
szamy do siedziby Spółdzielni 
do pokoju nr 5, lub telefonicznie 
74 831 44 73 lub 74,75 wew. 38.

budowlaniec

naSze SPrawynowy budynek

LAWENDOWY LIPIEC 
– PIĘTRO JUŻ GOTOWE
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„Twoją 
Spółdzielnię” 
czytaj też na:
www.smdzierzoniow.pl

Lipiec i budowa nowego, pierwszego spółdzielczego 
budynku przy ulicy Lawendowej w Dzierżoniowie 

bardzo dobrze ze sobą współgrały.
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W lipcu 2019 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Dzierżoniowie przeprowadziła następujące prace 

remontowe...

REMONTY W LIPCU
naSze SPrawy

•  R E K L A M A  •

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

SALA BALOWA
Na OS. JaSNYM 20

tel. 605 318 822, 579 451 373

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

WYNaJMUJEMY:
• zjeżdżalnie dmuchane • ławo-stoły 

• maszyny do waty cukrowej i popcornu 
• sprzęt cateringowy

Zakończyła się przebudowa drogi łączącej os. 
Tęczowe z ul. Akacjową. Droga ma nową nawierzch-

nie z kostki, odwodnienie i ledowe oświetlenie.

ŁĄCzNIK TĘCzOWE 
– aKaCJOWa GOTOWY!

Zakończone zostały prace 
dotyczące usuwania ze ścian 
budynku korozji biologicznej z 
jednoczesnym malowaniem ele-
wacji farbą z nowoczesnymi środ-
kami zabezpieczającymi tynki w 
budynku Os. Różane 25-26.

W chwili obecnej wyżej 
wymienione prace są wykony-
wane na  Os. Różanym 18.

W ostatnim czasie zostały 
również wyremontowane dachy 

w technologii Hydronylon w 
budynkach Os. Różane 38 a, b 
oraz przy ul. Brzegowej 1b.

W tym miesiącu pracow-
nicy Zakładu Remontowo–
Budowlanego dokonali wymia-
ny pionu instalacji zimnej wody 
i ciepłej wody w budynku na 
Os. Tęczowym 4b.

wk

Powstały także dodatko-
we miejsca parkingowe. Przed 
przebudową ta droga znacznie 
odbiegała od przebudowanej ul. 
Akacjowej i wyremontowanych 
uliczek na os. Tęczowym. To 
kolejna już inwestycja Miasta 
wykonywana wspólnie ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową w Dzier-
żoniowie. Wkładem Spółdzielni 
był remont dojść do budynków 
nr 13 i 12 i kilku istniejących 

miejsc parkingowych. Koszt 
realizacji tego zadania zamknął 
się kwotą 284 tys. zł. 

W ramach tegorocznych 
remontów dróg i budowy 
nowych miejsc parkingowych 
zakończyła się już także m.in. 
przebudowa drogi i budowa 
miejsc parkingowych ma os. 
Jasnym (wzdłuż budynku nr 1).

UM, foto: UM Dzierżoniowa
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Upalna tego dnia pogoda nie skłaniała do wychodzenia 
z domów, ale i tak ponad 200 młodszych i starszych 

mieszkańców naszego miasta przyszło 30 czerwca na 
boiska na Os. Tęczowym na festyn „Witajcie wakacje”.

UPaLNE POWITaNIE WaKaCJI
festyn naSze SPrawy

Organizatorzy festynu 
zapewnili dobrą muzykę, ani-
matorów zabaw dla dzieci, 
dmuchaną zjeżdżalnię, z 
której korzystać można było 
za darmo, a także liczne gry i 

zabawy dla uczestników oraz 
nagrody i upominki dla najlep-
szych.  

W czerwcowe popołu-
dnie słońce grzało szczegól-
nie mocno, więc w trosce o 

dzieci znaczna część atrakcji 
odbywała się nie na samym 
boisku, ale w cieniu sąsied-
niego budynku. Tutaj zorga-
nizowano konkurs rysowania 
kredą na kostce brukowej (a 
nie jak zazwyczaj na asfalcie), 
a także cieszący się zawsze 
dużym zainteresowaniem 
wyścig kapslowy. Cienia nie 
było jednak na tyle dużo, żeby 
zmieścić mogły się w nim sta-
nowiska cieszących się zawsze 

dużą popularnością gier i 
zabaw rekreacyjnych, przygo-
towanych przez TKKF Ogni-
sko „Dzierżoniów”. Dlatego 
w pstrykacza, ringo, „zośkę” i 
inne bawić się można było w 
ciepłych promieniach słońca.

Organizatorem festynu 
było Spółdzielcze Towarzy-
stwo Kulturalno-Sportowe, 
wspierane przez Spółdzielczy 
Dom Kultury, a impreza była 
współfinansowana ze środków 
budżetu Miasta Dzierżoniowa.

kaj 
foto: kaj, M. Charasimiuk

  
Na TĘCzOWYM
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W ramach drugiej części 
miejskich obchodów Naro-
dowego Dnia Pamięci Ludo-
bójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów 
na obywatelach II Rzeczypo-
spolitej, 14 lipca, po uroczy-
stym nabożeństwie w koście-
le pw. Królowej Różańca 
Świętego w Dzierżoniowie, 
członkowie GRH 58 pp (4 
psw) wystawili posterunek 
honorowy przed przykościel-
nym pomnikiem poświęco-

nym ofiarom UPA i OUN. 
Obecni byli przedstawicie-
le środowisk kresowych, a 

także przedstawiciele lokal-
nych władz samorządowych.

kj, foto: archiwum STF

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 sierpniu 2019 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

8.08.2019 Czwartek 13:00 – 14:00 asp. sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

19.08.2019 Poniedziałek 13:00 – 14:00 asp. sztab. Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego                    

28.08.2019 Środa 13:00 -14:00  asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego 
i Kolorowego             

DYŻURY DzIELNICOWYCH

PaMIĘĆ O OFIaRaCH 
UPa I OUN

naSze SPrawy

Rada Nadzorcza spotkała się na swoim posiedzeniu 
w dniu 8 lipca.

RaDa NaDzORCza 
W LIPCU

Lipcowe spotkanie Rady 
miało charakter wizji lokalnej 
na terenie budowy budynku 
spółdzielczego przy ul. Lawen-
dowej.

Rada Nadzorcza zapo-
znała się z zaawansowaniem 
bieżących robót przy realiza-
cji pierwszego budynku spół-
dzielczego przy ul. Lawendo-
wej. Omówiono sprawy orga-
nizacyjne, nabór osób zainte-
resowanych kupnem nowych 
mieszkań, finansowanie zada-
nia inwestycyjnego.

Omówiono również plany 
inwestycyjne Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżo-

niowie w zakresie inwestycji 
i budowy nowych mieszkań 
zarówno w Dzierżoniowie, jaki 
i w Piławie Górnej w opar-
ciu o aktualne możliwości i 
rozwiązania formalno-prawne, 
w tym możliwości uruchomie-
nia realizacji spółdzielczego 
budownictwa lokatorskiego.

Rada Nadzorcza bardzo 
pozytywnie oceniła realizo-
wany proces inwestycyjny 
budowy nowych mieszkań i 
założenie rozpoczęcia budo-
wy drugiego budynku przy ul. 
Lawendowej już na przełomie 
sierpnia i września.   

rn
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16 lipca odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta 
Piławy Górnej pomiędzy burmistrzem Krzysz-

tofem Chudykiem, wiceburmistrzem Martą Sochacką – 
Pelczar i skarbnikiem Gminy Małgorzatą Surdyk, a pre-
zesem Zarządu Spółdzielni Danielem Kolinko i zastępcą 
prezesa ds. technicznych Wojciechem Skupieniem. 

Spotkanie poświęcone było 
omówieniu wspólnych działań 
Urzędu Miasta Piławy Górnej 
i Spółdzielni Mieszkaniowej w 
zakresie przygotowań do pla-
nowanej realizacji rozpoczę-
cia nowej inwestycji budowy 
nowych spółdzielczych budyn-
ków wielorodzinnych. Naj-
większą nowością w zakresie 
wspólnych działań Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżonio-
wie i Urzędu Miasta w Piławie 
Górnej może stać się projekt 
rozpoczęcia realizacji lokator-
skiego budownictwa spółdziel-
czego w zakresie Narodowego 
Programu Mieszkaniowego, o 
którym coraz głośniej jest na 
terenie całej Polski. Aktualnie 
omówione zostały wstępne 
założenia do tych planów, które 
pozwolą stworzyć konkretne 
założenia do rozpoczęcia pro-
cesu inwestycyjnego budowy 
nowych mieszkań, o czym już 
w sierpniu będziemy informo-
wać obszernie, również na spo-
tkaniu dla zainteresowanych 
mieszkańców Piławy Górnej 
i okolic. Przypomnijmy, że po 
wielu latach zastoju w budowie 
nowych mieszkań w mieście 
Piława Górna, panuje bardzo 
dobry klimat do ponownego 
uruchomienia realizacji spół-
dzielczego budownictwa wie-
lorodzinnego. Zainteresowanie 
wśród mieszkańców Piławy 
Górnej nowymi mieszkaniami 
wzrasta, a budowa nowych 
mieszkań w budynkach wielo-
rodzinnych to zawsze bodziec 
i znak rozwoju miasta. Po tym 
jak z wielkim powodzeniem w 
Dzierżoniowie od 2007 roku 
wznowione zostało przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową budo-
wanie nowych budynków wie-

lorodzinnych i trwa cały czas 
nieprzerwanie, przyszedł rów-
nież czas na Piławę Górną.

Lokalizacja jest znana. To 
pięknie położony teren wznie-
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 wznie-
sienia w połączeniu z bliskością 
centrum Piławy Górnej, to z 
pewnością niepodważalne atry-
buty tej lokalizacji. Dodatkowo 
do dyspozycji mieszkańców 
w bliskiej, komfortowej odle-
głości znajduje się największy 
w Piławie Górnej teren rekre-
acyjno – sportowy, z zespołem 
boisk, siłowni plenerowej, pla-
cami zabaw i skate – parkiem 
oraz nową halą widowiskowo 
– sportową przy szkole podsta-
wowej. To również bliska odle-
głość 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 doro-
słych.  Nowym, bardzo sprzy-
jającym zamierzeniem, które 
dodatkowo podniesie atrakcyj-
ność tej lokalizacji dla zainte-
resowanych nowymi spółdziel-
czymi 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 ocze-
kiwany przez mieszkańców. 
Dobre i wygodne skomuniko-
wanie infrastruktury drogowej 

z centrum Miasta oraz możli-
wość bliskiego bez potrzeby 
jazdy samochodem korzysta-
nia ze wszystkich najlepszych 
walorów Piławy Górnej jest 
bardzo ważna dla osób, które 
podejmą decyzję o związaniu 
swojej przyszłości z tym opty-
malnym i kompletnym pod 
każdym względem miejscem.

Aktualnie Urząd Miasta 
Piławy Górnej posiada już 
plan zagospodarowania prze-
strzennego tego terenu umoż-
liwiający budowę nowych 
spółdzielczych budynków wie-
lorodzinnych. Z drugiej strony 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
na bazie zgłoszeń zaintereso-
wanych mieszkańców Piławy 
Górnej i okolic przygotowuje 
koncepcję realizacyjną tego 
zadania inwestycyjnego.  

W związku z planami rozpo-
częcia budowy nowych miesz-
kań Urząd Miasta w Piławie 
Górnej i Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Dzierżoniowie ser-
decznie zapraszają wszystkich 
zainteresowanych nowymi 
spółdzielczymi mieszkaniami 

w Piławie Górnej do zgłasza-
nia się do siedziby Spółdzielni 
osobiście na Os. Jasne nr 20  
pokój nr 5 w Dzierżoniowie, 
lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu 74 – 831- 44 – 73 
wew.38, o bardziej szczegó-
łowe zapoznanie się z planami 
oraz składania swoich oczeki-
wań co do wielkości oczekiwa-
nych mieszkań i innych spraw z 
tym związanych.   

Jednocześnie informujemy 
i zapraszamy na spotkanie osób 
zainteresowanych nowymi 
spółdzielczymi mieszkaniami 
w Piławie Górnej na spotkanie 
organizowane wspólnie przez 
Urząd Miasta Piławy Górnej i 
Spółdzielnię Mieszkaniową w 
Dzierżoniowie, które odbędzie 
się 21 sierpnia 2019 r. o godz. 
17.00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Piławie Górnej przy 
ul. Piastowskiej 40. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy 
na spotkanie w imieniu Burmi-
strza Piławy Górnej i Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie.

SM

Piława Górna

NOWE MIESzKaNIa 
– JUŻ W SIERPNIU

Pan Aleksander przyszedł 
na świat już po wojnie, w roku 
1952, kiedy tereny te należały 
do ZSRS. Chociaż szczęśliwie 
ominęła go wojna, to nie omi-
nęły go - a także jego rodziny 
- represje czasów stalinizmu. 

 WYWIEZIENI NA PÓŁNOC 
Mały Aleksander, kiedy miał 

zaledwie 10 miesięcy, wraz z 
rodzicami - Szymonem i Józefą - 
oraz rodzeństwem został wywie-
ziony za koło podbiegunowe, na 
odebrane przez Moskwę dawne 
tereny Finlandii. 

- Chociaż mieszkałem tam 
tylko do piątego roku życia, to 
do dzisiaj pamiętam tamtejsze 
długie zimy – wspomina pan 
Aleksander. – Potężne masy 
śniegu, jego 2-3-metrowe war-
stwy wszędzie dookoła, a do 
tego prawie ciągłe ciemności. 
Pamiętam jednak także lata, 
chociaż krótkie, to jednak 
piękne i pogodne. Cały ten 
wielki śnieg potrafił stopnieć 
w ciągu dwóch tygodni. Tak to 
zapamiętałem.

Kiedy odwilż nastąpiła nie 
tylko w pogodzie, ale też w 

W II Rzeczpospolitej małe miasteczko Druja leżało 
tuż przy granicy z Łotwą, należąc administracyj-

nie do województwa wileńskiego. Dzisiaj ta niewielka 
miejscowość znad Dźwiny należy do Białorusi. Właśnie 
w Drui urodził się jeden z naszych spółdzielców – Alek-
sander Babakow.

OD KOŁa PODBIEGUNOWEGO… 
PO OSIEDLE RÓŻaNE

sylwetki naSze SPrawy
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•  R E K L A M A  •

polityce, rodzina pana Alek-
sandra mogła powrócić do 
Polski. W Pieszycach mieszkali 
już wtedy rodzice oraz siostry 
jego mamy. W 1957 roku rów-
nież pan Aleksander z najbliż-
szymi przyjechał właśnie do 
mistyczka leżącego u podnóża 
Gór Sowich.

Jako młody człowiek pracę 
zawodową pojął w dzierżo-
niowskich zakładach radio-
wych „Diora”. Był tu radiome-
chanikiem, a z firmą związany 
był przez 10 lat. Na kolejne 
10 lat związał się zawodowo z 
pieszyckimi „Zegarami”, gdzie 
przekwalifikował się na mecha-
nika samochodowego. Później, 
aż do emerytury, pracował jako 
ślusarz w dzierżoniowskim 
„Żelmecie”.

 NA RÓŻANYM OD 41 LAT 
Z Dzierżoniowem związał 

się pan Aleksander także miej-
scem zamieszkania. Kiedy miał 
26 lat, w roku 1978, wprowadził 

się tutaj do nowego budynku nr 
5 na Osiedlu Różanym, gdzie 
mieszka do dzisiaj.

- Byłem już w tamtym czasie 
żonaty, a to mieszkanie było w 
dużym stopniu zasługą mojej 
mamy, która wiele lat wcze-
śniej, jeszcze w moich latach 
szkolnych, zapisała się do Spół-
dzielni Mieszkaniowej – wspo-
mina. – Do dzisiaj mieszka mi 
się tu bardzo dobrze.

 Jak wielu innych spółdziel-
ców pan Aleksander uważa, że 

kiedyś ludzie na osiedlach byli 
ze sobą zdecydowanie bardziej 
zżyci, znali się, często odwie-
dzali. Byli sobą nawzajem szcze-
rze zainteresowani. Do tego 
chyba było ciszej, spokojniej…

- Dzisiaj wszyscy są poza-
mykani – uśmiecha się. – Zakła-
dają drzwi pancerne, po osiem 
zamków i jakby nikt nikogo nie 
interesował.

Pan Aleksander przyznaje 
jednak, że osiedla od tamtych 
czasów, być może lepszych 

pod względem towarzyskim, 
zdecydowanie wypiękniały. 
„Budynki są kolorowe, ocie-
plone, drogi osiedlowe zdecy-
dowanie lepsze i w ogóle kom-
fort mieszkania jest wyższy”.

 RODZINA I HOBBY 
- Żona Ewa, dwie córki - 

Sylwia i Aneta – odpowiada na 
pytanie o rodzinę, by pytany 
o hobby dodać – elektronika. 
Chociaż dzisiaj jej rozwój tak 
pędzi, że czasami trudno nadą-
żyć. Tak, życie w ogóle szybko 
pędzi do przodu, a człowiek 
czasami lepiej pamięta zda-
rzenia sprzed wielu lat, niż te 
sprzed kilku dni, czy tygodni…

Żeby jednak nie kończyć tak 
nostalgicznie, muszę przyznać, 
że pan Aleksander wygląda na 
zdecydowanie młodszego, niż 
wskazywałaby na to metryka. 
Tak więc energii na cieszenie 
się zasłużoną emeryturą z pew-
nością mu nie zabraknie.

jotka 

naSze SPrawy
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Dzieci do wspólnej zabawy 
skutecznie zachęcał ener-
giczny konferansjer, a atrakcji 
nie brakowało. Były dmuchane 
zjeżdżalnie, był cieszący się 
tutaj bardzo dużą popularno-
ścią konkurs rysowania kredą 
na asfalcie, były gry i zabawy 
rekreacyjne przygotowane 
przez TKKF Ognisko „Dzier-
żoniów”, był wyścig kapslowy, 

konkurs rzutów do kosza, 
dobra muzyka i wiele innych 
wakacyjnych propozycji.

Organizatorem festynu 
było Spółdzielcze Towarzy-
stwo Kulturalno-Sportowe, 
a impreza była współfinan-
sowana ze środków budżetu 
Miasta Dzierżoniowa.

kaj

Blisko 170 osób uczestniczyło w zorganizowanym 
7 lipca na tutejszych boiskach asfaltowych „Festy-

nie rodzinnym na Błękitnym”. 

w SDk

DOBRa zaBaWa Na BŁĘKITNYM
festyn

Kolejny sezon aktywności 
Klubu Seniora, działającego od 
ponad 40 lat przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej, rozpocznie się 

już wkrótce. Wszystkich chęt-
nych do wstąpienia do Klubu 
serdecznie zapraszamy!

kaj

Uroczystym podsumowaniem zakończyły się czerw-
cowe spotkania Klubu Seniora „Złota Jesień”.

KLUB SENIORa 
„zŁOTa JESIEŃ” zaPRaSza
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Nie brakowało dobrej 
zabawy, ale też ambitnych 
sportowych zmagań.

W podzielonej na cztery 
kategorie rywalizacji najlepsi 
okazali się: wśród chłopców – 
1. Paweł Lachowicz, 2. Bartek 
Lachowicz, 3. Mikołaj Pięt, 
wśród dziewcząt – 1. Maja Łoś, 
2. Nika Piróg, 3. Maja Pięt, 
wśród mężczyzn – 1. Kry-
stian Płócienniczak, 2. Robert 
Fiszer, 3. Paweł Paczyński, 
a wśród pań – 1. Dorota For-
nalik, 2. Anna paczyńska, 
3. Jolanta Lachowicz. 

Dla zwycięzców przygo-
towano puchary i nagrody 
rzeczowe, dla uczestników 
zakupiono także artykuły spo-
żywcze. 

Głównym organizato-
rem turnieju był Mieczysław 
Winiarski (STK-S), a w orga-
nizacji zawodów pomagało 
także TKKF Ognisko „Dzier-
żoniów”.  Całe przedsię-
wzięcie dofinansowane było 
ze środków budżetu Miasta 
Dzierżoniowa. 

kj

Blisko 50 osób wzięło udział w pierwszym Osiedlo-
wym Turnieju Gry w Bule, jaki 22 czerwca zorgani-

zowany został przez Spółdzielcze Towarzystwo Kultu-
ralno-Sportowe przy Alei Bajkowych Gwiazd.

naSze SPrawy Aleja Bajkowych Gwiazd

BULE Na OSIEDLaCH 
PO Raz PIERWSzY
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w SDk

W zajęciach przygotowa-
nych przez SDK uczestniczyło 
w lipcu 16 dzieci w wieku od 
7 do 14 lat. Młodzi spółdzielcy 
brali udział w turniejach war-

cabowych i tenisa stołowego, 
uczyli się grać w szachy, 
uczestniczyli w konkursach 
plastycznych, a także przy-
gotowali premierę krótkiego 
przedstawienia o Kubusiu 
Puchatku.

- Myślę, że przy tym Kubusiu 
Puchatku, to wszyscy naprawdę 
dobrze się bawili – opowiada 
najstarsza w grupie Natalia, 
która w zajęciach pełniła funk-
cję „reżysera”. – Było dużo 
śmiechu, mieliśmy kilka prób i 
naprawdę było ciekawie…

Co na temat zajęć powie-
dzieli nam inni młodzi miesz-
kańcy naszych osiedli? 

- Ja lubię rysować, a naj-
bardziej podobał mi się mój 

rysunek… popkornu – mówiła 
7-letnia Lena. – W części był 
czerwony, w części niebieski, a 
w części był jakiś inny kolor. 

- A mnie bardzo dobrze 
grało się w tenisa stołowego – 
zapewniał nas Olaf. – To jest 

fajna gra, a wcześniej grałem w 
nią trochę w szkole...

W trakcie zajęć nie zabrakło 
także lubianych przez dzieci 
wyścigów kapslowych, gry w 
rybę, a także – w czasie upal-
nych dni – wyjść na Aleję Baj-
kowych Gwiazd. 

Konkursy, gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne i teatralne, turnieje spor-
towe, a także wyjścia na Aleję Bajkowych Gwiazd - taki w lipcu był rozkład zajęć 

wakacyjnych dla dzieci w Spółdzielczym Domu Kultury.

DOBRa zaBaWa W LIPCU 
- zaPRaSzaMY W SIERPNIU

Uczestnicy zajęć mogli 
liczyć za udział trakcie 
części z nich na medale, 

nagrody rzeczowe, a także 
od czasu do czasu na słodki 
poczęstunek.

Program zajęć w kolejnym 
miesiącu już gotowy. Zajęcia 
są odpłatne. Koszt miesięcz-

nego udziału to 40 zł. Chętnych 
zapraszamy w sierpniu!

kaj

wakacje
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Krzysztof Woźniak był 
dzierżoniowianinem, żołnie-
rzem elitarnej Jednostki Woj-
skowej „GROM”. Zginął ponad 
6 lat temu w Afganistanie w 
czasie potyczki z rebeliantami, 

podczas próby zatrzymania 
groźnego terrorysty Abdula 
Rahmana. 

- Był doskonałym dowódcą 
i z niejednej bojowej opresji 
wyprowadził nas cało – tak ofi-

28 czerwca, w 43. rocznicę urodzin majora Krzysz-
tofa Woźniaka, oficera poległego w Afganista-

nie w styczniu 2013 roku, członkowie GRH 58 pułku 
piechoty (4 psw) wystawili posterunek honorowy przed 
poświęconym Jego pamięci obeliskiem.

różne

Jury w składzie: Anna 
Józefina Lubieniecka, Justyna 

Krysiak-Górecka i Justyna 
Różewicz-Suszczyńska oce-

niało wykonawców w dwóch 
kategoriach wiekowych: przed-
szkolaki 4-6 lat i uczniów klas 
I-III. Zuzię Stachyrę zakwali-
fikowano do kategorii Przed-
szkolaki. Tym razem nasza 
reprezentantka wyśpiewała I 
nagrodę! 

Pokazała, że to, co się lubi 
można, robić z wielką kulturą i 
przyjemnością, a konsekwentna 
praca daje upragnione efekty i 
spełnienie marzeń. Ten wielki 

sukces Zuzi Stachyry sprawił 
ogromną satysfakcję opiekunce 
artystycznej Ewie Kucele, 
pod okiem której mała woka-
listka rozwija swoje zdolności 
wokalno-aktorskie w Studio 
Wokalnym „ACME” działają-
cym przy Spółdzielczym Domu 
Kultury Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie. 

Gratulujemy świetnego 
występu i zdobycia I nagrody.

ave

Jeszcze raz wracamy do sukcesu jednej z naszych 
małych wokalistek. W Dzień Dziecka, 1 czerwca 2019 

roku, we Wrocławskim Klubie Anima odbyła się V edycja 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej „ANIMKA”.

O SUKCESIE zUzI 
Raz JESzCzE!

piosenka

cera, awansowanego pośmiert-
nie na stopień majora, wspomi-
nali jego żołnierze. – Spokojny 
i opanowany, z fantastycznym 
poczuciem humoru…

Należał do tej kategorii 
dowódców, którzy nie mówią 
„naprzód”, tylko „za mną”!

- Krzysiek był odważ-
nym żołnierzem, był dobrym 
dowódcą – mówił o nim w 
trakcie uroczystości sprzed 4 
lat, kiedy to odsłaniano poświę-
cony mu obelisk, dowódca 
jednostki wojskowej GROM, 
pułkownik Piotr Gąstał. – Trafił 
na misję do Afganistanu… Nie 
z własnej woli tam jeździmy. 

Wyjeżdżamy tam nie dla pie-
niędzy. Wyjeżdżamy tam po to, 
by bronić pewnych wartości. 
Bo przecież to zło, które się 
czai, lepiej jest zwalczać gdzieś 
daleko od naszych granic, a 
nie we własnym kraju… Ta 
wiadomość o śmierci Krzysia 
powaliła nas wtedy wszystkich. 
To była bardzo ciężka, bardzo 
długa noc. Do tamtej pory 
wydawało nam się, że zło nas 
nie dopadnie. Wielu z nas wra-
cało rannych, wielu wracało 
kontuzjowanych z tych misji, 
ale zawsze wracaliśmy cali…

kaj

pamiętajmy o naszych bohaterach

W ROCzNICĘ URODzIN 
MaJORa WOŹNIaKa
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Piotr Pawlus okazał się najlepszy wśród dorosłych, a 
Laura Malawska wśród dzieci, w rozegranym 2 lipca 

turnieju tenisa stołowego O Puchar Prezesa.

PaWLUS I MaLaWSKa 
WYGRaLI

tenis stołowy

Wygrał też w ostatnim 
czerwcowym turnieju oraz 
w całym cyklu czerwcowych 
zmagań. Drugie miejsce w cało-
rocznych rozgrywkach wywal-
czył Romuald Dudek, a trzeci 
był Sławomir Woszczyński.

W zamkniętym pod koniec 
czerwca sezonie szachowym 
rozegrano łącznie 34 turnieje 
„Środowego blitza”. 15 razy zwy-
ciężał w nich Mariusz Janduła, 
po 6 razy Romuald Dudek i Sła-
womir Masło, 5 razy Sławomir 
Woszczyński i po jednym razie 
Dariusz Imbór i Damian Masal-
ski. Łącznie w rozgrywkach 
udział wzięło 14 szachistów.

26 czerwca odbyło się walne 
zebranie członków Towarzystwa 
Szachowego „Dwie Wieże”, w 
trakcie którego podjęto decyzję 
o rozwiązaniu stowarzyszenia. 
„Dwie Wieże” będą pewnie dzia-
łać nadal, ale już jako nieformalna 
grupa miłośników szachów.

kaj

W rywalizacji uczestniczyło 
łącznie 14 zawodników. Wśród 
graczy dorosłych drugie miej-
sce wywalczył Marcin Orliński, 
a trzeci był Andrzej Ciszewski. 
W kategorii dzieci drugie miej-
sca zajęła Gabrysia Myślicka, a 
trzecie Julia Dąbrowa.

Zwycięzcy otrzymali sta-
tuetki i atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Organizatorami tur-
nieju był SDK i TKKF Ognisko 
„Dzierżoniów”. Impreza była 
dotowana ze środków budżetu 
Miasta Dzierżoniowa.

kaj

Mariusz Janudła zwyciężył w rozgrywkach „Środo-
wego Blitza” w sezonie 2018/2019. 

MaRIUSz JaNDUŁa 
NaJLEPSzY 2018/19

szachy

Było to jego czwarte kolejne 
zwycięstwo, dzięki czemu 
liczbą tryumfów zrównał się 
z Piotrem Pawlusem. W roze-
granych w sezonie 2018/2019 
trzydziestu trzech turniejach 
zwycięzca zgromadził łącznie 
118 punktów. Drugi w tabeli 
był Piotr Pawlus (116 punk-
tów), a trzeci Marcin Orliński 
(88 punkty). W rozgrywkach w 
grupie zawodników dorosłych 
udział wzięło 12 zawodników. 

Warto przypomnieć, że 
we wcześniejszych edycjach 
wygrywali: 2005 - Dominik 
Walczak, 2006, 2007, 2008 – 
Piotr Pawlus, 2009 – Sławomir 
Stodolny, 2010, 2011 – Paweł 
pośpiech, 2012 – D. Walczak, 
2013 – P. Pawlus, 2014 – P. 
Pośpiech, 2015 – D. Walczak, 
2016, 2017, 2018, 2019 – Arka-
diusz Ziemianin.

Wśród młodszych teni-
sistów w tabeli rozgrywek 

zwyciężył Bartosz Nowo-
polski (32 punktów), drugie 
miejsce zajął Marcin Min-
kina, a trzeci był Antoni Cho-
rążyczewski.

Turnieje kolejnej edycji roz-
grywane będą od września we 
wtorki w dużej sali SDK. Chęt-
nych do gry zapraszamy.

kaj 

Arkadiusz Ziemianin zwyciężył w 15. edycji Grand 
Prix Spółdzielni Mieszkaniowej w tenisie stołowym.

zIEMIaNIN z PUCHaREM 
za XV GRaND PRIX

SPort

tenis stołowy

TABELA KOńCOWA 
– PIERWSZA „10”

1. Mariusz Janduła 69 (275)
2. Romuald Dudek 64 (257,5)
3. Sławomir Woszczyński 53 (226)
4. Dariusz Imbór 45 (205,5)
5. Sławomir Masło 41 (170)
6. Damian Masalski 33 (150) 
7. Jarosław Kresa 30 (140)
8. Radosław Szandurski 4 (12,5)
9. Radosław Panek 3 (7)
10. Marek Jasiński 1 (3,5)
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Os. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 44 74 ogłasza 

przetarg nieograniczony 
dwustopniowy

na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych 
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej

OGŁOSzENIE

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

1 132/236 962 156 421,20 zł 31 284,00 zł

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

Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. o godz. 9.15 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  8 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na Os. Jasnym 
20 w Dzierżoniowie,  w terminie od 05.08.2019 r. Pracownikiem 
uprawnionym do kontaktu z osobami zainteresowanymi oraz do 
udzielania informacji jest Wiesław Kasprzyk tel. nr 74 831 44 73 
wew. 12. lub Anna Broś tel. nr 74 831 44 73 wew. 

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 16.08.2019 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

Zakres wykonania prac oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można 
pobierać od dnia 05.08.2019 r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4.

Wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 
00/100) należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni:  Bank Spółdzielczy w 
Dzierżoniowie: 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Wadium musi wpłynąć na 
konto bankowe Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2019r. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spół-
dzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określo-
nych w SIWZ oraz przeprowadzonym przetargu. Zwrot wadium oferentów, 
których oferta nie zostanie wybrana nastąpi na wskazane przez oferenta konto. 

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem „Komplek-
sowe sprzątanie klatek schodowych” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkanio-
wej pokój nr 11 do dnia 21.08.2019 r. do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 21.08.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. 
Jasne 20 w Dzierżoniowie – sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo 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

Ogłoszenie drobne

Twoja Spółdzielnia - Os. Jasne 20, Dzierżoniów

•  Sprzedam mieszkanie, 75 m2, stare budownictwo, przy ul. Daszyń-
skiego w Dzierżoniowie. Mieszkanie po kapitalnym remoncie. 
Tel. 693 67 55 30.

•  Kupię mieszkanie 2 lub 3-pokojowe na osiedlach w Dzierżonio-
wie. Tel. 603 992 978

•  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

•  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
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1 Konkurs plastyczny „Warszawa 1944  godz. 10.00
- bohaterowie Powstania”
Gry i zabawy stolikowe  godz. 11.00

2 Turniej Warcabowy dla dzieci    godz. 10.00
Wielki Osiedlowy Wyścig Kapslowy godz. 11.00

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

6 Nasze ulubione – gramy w Rybę godz. 10.00
Wakacyjny Cykl Turniejów Tenisa Stołow.  godz. 11.00

7 Wielki Osiedlowy Wyścig Kapslowy
Turniej warcabowy

8 Zajęcia plastyczne  
Gry i zabawy

10 Festyn w Piławie Górnej

godz. 10.00 
godz. 11.00
godz. 10.00 
godz. 11.00
godz. 16.30 

12  Gry i zabawy rekreacyjne godz. 10.00 
Konkurs wiedzy o Dzierżoniowie godz. 11.00

13  Turniej warcabowy  godz. 10.00 
Konkurs – Jaka to piosenka? godz. 11.00

14 Wielki Osiedlowy Wyścig Kapslowy godz. 10.00
Zajęcia plastyczne  godz. 11.00

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

20 Zajęcia artystyczne godz. 10.00 
Wakacyjny Cykl Turniejów Tenisa Stołow.  godz. 11.00

21  Zajęcia artystyczne godz. 10.00 
Turniej warcabowy  godz. 11.00 

22  Gry i zabawy stolikowe godz. 10.00
Nasze ulubione – gramy w Rybę godz. 11.00

23 Wielki osiedlowy wyścig kapslowy godz. 10.00 
Konkurs plastyczny godz. 11.00

27 Zajęcia artystyczne godz. 10.00 
Turniej warcabowy godz. 11.00

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

29  Zajęcia plastyczne  godz. 10.00 
Podsumowanie „Wakacje w SDK” godz. 11.00 

inne zajęcia: 

Filia SDK w Piławie Górnej, poniedziałki 14.00-16.00, czwartki 15.00-17.00
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Przez ponad 20 lat zjeżdżają 
się tu najbardziej stylowi i zago-
rzali fani starej szkoły koszykówki. 
To, co wyróżnia to miejsce na tle 
innych, to klimat. Stylowa koszy-
kówka na dwa nieco niższe kosze 
daje mnóstwo możliwości na efek-
towne akcje, wsady i kontry. Towa-
rzyszy temu typowy klimat osie-
dlowy - boisko znajduje się pomię-
dzy blokami, do tego na żywo Dj 
gra hip hop (w tym roku zadba o 
to nasz kolega - Musztarda) i często 
jest to oldskoolowa muzyka z lat 
80 i 90.   Muzyka służy nie tylko 
zawodnikom, ale i tancerzom bre-
akdance, którzy od zawsze bawią 
się na swojej macie obok boiska i 
rywalizują w ulicznym tańcu. Nie 
brakuje także malarzy gaffity, 
którzy na ten dzień rozkładają 
płyty by wrzucić na nie jakiś sty-
lowy koszykarski obraz.

Jeśli więc jesteś fanem koszy-
kówki ulicznej w stylu nowojor-
skich boisk, lubisz osiedlowe kli-
maty i muzykę i kulturę hip hop to 
właśnie ten turniej jest dla Ciebie. 
Surowy klimat daleki jest od festy-
nów a bliższy klimatom prawdzi-
wych osiedli i ziomków z bloków. 
Mimo tego turniej ma opinie 
bardzo lajtowego i i przyjemnego, 
a to za sprawą faktu, że gra toczy 
się tu bardziej o honor i o styl niż 
o nagrody. 

Na boisku grały takie gwiazdy 
jak Robert Skibniewski (Mistrz 
Polski ze Śląskiem Wrocław, wie-
lokrotny reprezentant kraju oraz 
uczestnik Mistrzostw Europy), 
Rafał Glapiński (legenda Gór-
nika Wałbrzych), Marcin Salo-
monik (gwiazda pierwszej ligi 
koszykówki), Piotr Grafowski 
(aktualny wicemistrz Świata we 
wsadach), Maciej Łabiak (jeden z 
najbardziej niedocenionych talen-
tów koszykówki lat 90, legenda 
boisk Wałbrzyskich) oraz wielu, 
wielu innych, którzy na arenie 
koszykówki ulicznej w Polsce są 
uważani za jej współtwórców: 

Marcin „Sikor” Sikorski - Alka-
traz Wałbrzych, Tomasz „Franek” 
Frank - NJB Gorzów Wielkopol-
ski, Michał „Bozi” Borzemski - 
Alkaztraz Wałbrzych, Krzysztof 
„Skiba” - Soul in The Hole Góra, 
Paweł Folksberger (Szczecin) - 
4Ball Szczecin , Dominik „Plej” 
Leszkowicz, Oskar”Os” Olszew-
ski, Piotr „Żurek” Żurkiewicz 
- wszyscy Beware SQuad Dzier-
żoniów, Arek”Korek” Majcher 
- PG Crew Piława Górna i wielu 
innych, któych teraz ciężko sobie 
przypomnieć, by nikogo nie pomi-
nąć ale na szybko - Zio, Hadzbe, 
Carter, Łysy, Mario, Arnold, 
Siczek, Kaski, Śledziu, Łonder, 
całą Stylowa Spółka Społem na 
czele z Krzyśkiem „Futo” Futomą, 
Kałużą, Domelem, Sanczem, Kan-
gurem, Młodym, Fazimi Decem. 
Pepa, Slash, Destroyers, Omel, 
Daras, Gibki,Marchewa, Johny, 
Zamrażacz, Kate, Kobe, Sasza, 
Gonzo, ADK… Wszystkie wymie-
nione osoby i osoby, które tu były 
i grały, są zapisane w historii pol-
skiej koszykówki ulicznej, ponie-
waż to tu zawsze spotyka się śmie-
tanka od ponad 20 lat i to Dzier-
żoniów w latach 90 i wczesnych 
latach nowego wieku wyznaczał 
kierunek dla rozwoju tego typu 
turniejów.

W tym roku B-Ball otrzymał 
olbrzymie wsparcie od lokalnej 
społeczności, organizacji. Podzię-
kowania dla Burmistrza Miasta 
Dzierżoniowa Dariusza Kuchar-
skiego oraz Rady Miasta (środki 
na nagrody, zatrudnienie Dja, 
plakaty, medale), za pomoc w pro-
mocji wydarzenia dla Działu Pro-
mocji w Urzędzie Miasta DDZ, za 
współorganizację dla Spółdzielnie 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 
(nagrody dla uczestników, organi-
zacja grilla, wsparcie sprzętowe) 
dla głównego sponsora konkursu 
wsadów czyli Mapa Pub w Dzier-
żoniowie na os. Jasnym (stara 
Warka), za stałe wsparcie firmie 

Pogoda nie pozwoliła, żeby odbył się 13 lipca. Odbę-
dzie się więc 27 lipca - kultowy turniej koszykówki 

B-Ball Jam. Rozgrywany od 1998 roku w Dzierżoniowie 
na osiedlowym boisku „Na Jasnym”.

SPort i...

B-BaLL JaM 27 LIPCa!

BiuroPro i jej szefowi Łukaszowi 
Juszczykowi. Jest też z nami firma 
Festa-Sport (pomoc przy drukowa-
niu koszulek, czapeczek oraz dobo-
rze trofeów dla zwycięzców) OSiR 
Dzierżoniów i dyrektor Robert 
Gulka - dzięki tej współpracy 
mamy na boisku profesjonalne 
trybuny oraz każdy otrzyma tra-
dycyjna już plakietkę turniejową. 
Szkoła Jazdy Fior - za promocję 
wydarzenia. Dziękujemy także 
tym wszystkim niezliczonym 
zajawkowiczom, którzy pomagają 
przy malowaniu boiska, zakła-

daniu nowych obręczy, pomocy 
przy fotografowaniu i nagrywaniu 
zawodów.

Jak widać wydarzenie przy-
ciąga wiele osób, wiele instytucji 
i stale staramy się je rozwijać. W 
tym roku dodatkowo, by umilić 
czas naszym najmłodszym koszy-
karzom, dokładamy ich mecz tuż 
przez finałem rozgrywek oraz 
dostępna będzie wata cukrowa i 
popcorn.

Zapraszamy wszystkich 27 
lipca na boisko „Na Jasnym”
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konkurs „Ładnie przed domem”

Tak jak w minionych latach 
wszystkich założycieli ogród-
ków przydomowych, opieku-
nów osiedlowych skwerów i 
ogrodników-amatorów zachę-
camy, żeby najpóźniej do 31 
sierpnia 2019 roku zgłaszali 
„zielone dzieła” swojej pasji i 
pracy do oceny. Tradycyjnie, 
tak jak w minionych latach, 
najładniejsze, najlepiej utrzy-
mane, najciekawsze osiedlowe 
tereny zielone zostaną nagro-
dzone. 

Jeśli widzisz Szanowny 
Czytelniku, że Twój sąsiad 
stara się upiększać nasze 
wspólne otoczenie, poinformuj 
o tym naszą redakcję! Warto 
docenić bezinteresowną pracę! 

Zgłoszenie konkurso-
we powinno zawierać: imię i 
nazwisko opiekuna przydomo-
wego terenu zielonego, adres i 
krótkie uzasadnienie zgłosze-
nia. Naturalnie zgłosić można 
także ogrodniczy efekt swojej 
własnej pracy. 

Zgłoszenia przyjmowane 
będą do 31 sierpnia, a roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 
do końca listopada. Na najlep-
szych czekają nagrody. 

Organizatorami konkursu 
są: Spółdzielczy Dom Kultu-
ry Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie, miesięcznik 
„Twoja Spółdzielnia” oraz por-
tal Doba.pl.
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KOLEJNY KONKURS 
OSIEDLOWYCH OGRODNIKÓW
Tym razem już po raz szesnasty ogłaszamy rozpoczę-

cie spółdzielczego konkursu „Ładnie przed domem”.



Policjanci zwracają uwagę 
w szczególności na wykro-
czenia społecznie uciążliwe, 
reagują na wszelkiego rodzaju 
przejawy łamania prawa.

W powiecie dzierżoniow-
skim ruszyły policyjne patrole 
rowerowe. Policjanci pełniący 
służbę prewencyjną patrolują 
od wiosny do jesieni obszary 

rekreacyjne i turystyczne, 
czyli rejony, gdzie często nie 
może wjechać radiowóz. Funk-
cjonariusz na rowerze znacznie 
szybciej dotrze na miejsce niż 
patrol pieszy, a policjanci pod-
czas takiej właśnie służby są 
bliżej obywateli. 

Podczas służby na rowe-
rach funkcjonariusze patrolują 
w szczególności parki i skwery 
zielone między blokami, place 
zabaw oraz miejsca wyłączone 
z ruchu pojazdów, a także 
ścieżki rowerowe. Podstawo-
wym zadaniem policjantów 
jest zapobieganie wszelkiego 
rodzaju naruszeniom ładu i 

porządku publicznego oraz 
wykroczeniom i przestęp-
stwom. Policjanci zwracają 
uwagę na zachowania nie-
zgodne z prawem. Wobec 
osób, które popełniają wykro-
czenia stosowane jest m.in. 
postępowanie mandatowe lub 
kierowane są wnioski do sądu 
o ukaranie. Funkcjonariusze 
rozmawiają także z dziećmi na 
temat bezpieczeństwa i rozdają 
odblaski odpoczywającymi w 
parkach lub w pobliżu szlaków 
rowerowych.

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

Funkcjonariusze z powiatu dzierżoniowskiego pełnią 
służbę na rowerach. Patrolują miejsca, do których 

dojazd samochodem jest utrudniony lub wręcz nie-
możliwy. 

RUSzYŁY POLICYJNE 
PaTROLE ROWEROWE

•  R E K L A M A  •


