
 
Lawendowy podwójny 
sierpień 
- str. 2-3

Nasz przyjaciel 
Sławek Banaś 
- str. 8-9

Fo
to

: P
io

tr 
Ch

ał
oń

sk
i

IS
S

N
 1

73
4-

06
67 gazeta  

bezpłatna

sierpień 2019
rok XV

8/ 176

Miesięcznik Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie

nowe MieSzkania w piławie górnej - str. 4

Spotkanie 
z Ryszardem Pawłowskim 

- str. 7



nr 8 (176)  |  sierpień 20192

Pierwszy budynek urósł w 
ostatnim czasie o jedno piętro i 
aktualnie wykonywany jest już 
strop nad drugim piętrem.

Jakby tego było mało, w 
drugiej połowie sierpnia rozpo-
częły się roboty ziemne i wyko-
nanie wykopu przy drugim 
budynku, który będzie realizo-
wany przy ul. Lawendowej.

Stąd też sierpień zaskoczył 
wszystkich bardzo pozytywnie 
i to podwójnie.

Mieszkańcy, którzy zdecy-
dowali się na zakup mieszkań 
w pierwszym i drugim Lawen-
dowym budynku wielorodzin-

nym, mogą być najbardziej 
zadowoleni.

Sierpień pomógł też 
naszym dzielnym budowlań-
com i kierownikowi budowy, 
bo dał wytchnienie od fali 
ekstremalnych upałów, które 
towarzyszyły budowlańcom 
w ostatnich miesiącach. Trzy-
mamy kciuki za załogę budowy 
przy ul. Lawendowej. Pewno 
nie raz jeszcze pozytywnie 
zaskoczy, a czas na dłuższy 
odpoczynek przyjdzie późną 
jesienią i zimą.

budowlaniec

w SpółDzielnibudowa

Niby lato, niby wakacje, niby urlopy w całym kraju, 
ludzie wypoczywają, a nasi budowlańcy wznoszący 

mieszkania przy ul. Lawendowej jeszcze bardziej przy-
spieszyli i zintensyfikowali prowadzone prace, a efekty 
są bardzo, bardzo pozytywne.

LAWENDOWY PODWÓJNY 
SIERPIEŃ
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w SpółDzielni

•  R E K L A M A  •

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

W sierpniu 2019 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Dzierżoniowie przeprowadziła następujące prace 

remontowe...

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W SiErPNiu

Zakończone zostały prace 
dotyczące usuwania ze ścian 
budynku korozji biologicznej 
z jednoczesnym malowaniem 
elewacji farbą z nowoczesnymi 
środkami zabezpieczającymi 
tynki na budynku Os. Różane 
19, a rozpoczęły się na budynku 
na Os. Różanym 18.

W ostatnim czasie został 
również wyremontowany dachy 

w technologii Hydronylon w 
siedzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej na Os. Jasnym 20

Obecnie trwają prace przy 
wykonaniu łącznika wraz z 
zatokami parkingowymi mię-
dzy ul. Korczaka i Szkołą Pod-
stawową nr 1 na Os. Różanym. 
Prace realizowanie są wspólnie 
przez SM i UM Dzierżoniowa).

sm



nr 8 (176)  |  sierpień 20194

21 sierpnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Piławie Górnej odbyło się spotkanie osób zain-

teresowanych nowymi mieszkaniami z przedstawicie-
lami miasta Piława Górna oraz Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie.

naSze Sprawy

W imieniu władz Miasta 
Piławy Górnej wystąpił bur-
mistrz Krzysztof Chudyk, 
który jest bardzo zadowolony 
ze współpracy jaka zawiązała 
się ze Spółdzielnią Mieszka-
niową. Poinformował zainte-
resowanych o planach doty-
czących terenów, na których 
planowana jest budowa. W bli-
skim sąsiedztwie będzie budo-
wany żłobek, a w niewielkiej 
odległości jest szkoła i przed-
szkole, a także rozległy teren 
rekreacyjny dla dzieci i osób 
starszych. Natomiast w imie-

niu władz Spółdzielni wystą-
pił Prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie 
Daniel Kolinko, który przed-
stawił obrazowo wstępny pro-
jekt zagospodarowania terenu 
mającego powstać „mini osie-
dla”, składającego się z trzech 
budynków wielorodzinnych. 
Pierwszy budynek będzie 
miał 30 mieszkań różnych 
wielkości. Kolejne budynki 
będą większe więc i wielkości 
mieszkań też będą się różniły 
od pierwszego budynku. W 
fazie projektowania Spółdziel-

nia będzie brała pod uwagę 
oczekiwania osób zaintereso-
wanych mieszkaniami. Plano-
wany budynek będzie wyposa-
żony w windy, garaże z bramą 
na pilota, trójszybowe okna 
oraz szereg różnego rodzaju 
nowoczesnych komfortowych 
rozwiązań, łącznie z podwój-
nymi balkonami w większych 
mieszkaniach. 

Oferta budowy nowych 
mieszkań cieszy się dużym 
zainteresowaniem potencjal-
nych mieszkańców, na plano-
wanych 30 mieszkań jest już 25 

osób bardzo zainteresowanych 
tą propozycją nowych miesz-
kań w Piławie Górnej. 

Zarówno władze miasta 
Piławy Górnej, jak i Spół-
dzielni Mieszkaniowej są 
pozytywnie nastawione do 
wspólnych działań, ponieważ 
po 18 latach widać „świa-
tełko w tunelu” dla osób, które 
pragną związać swoje życie 
z Piławą Górną i nabyć nowe 
mieszkanie spółdzielcze.

W chwili obecnej zała-
twiane będą sprawy formalne 
związane z przekazaniem 
gruntu, aby rozpoczęcie plano-
wanej inwestycji było możliwe 
od wiosny przyszłego roku. 

Zainteresowanych zapra-
szamy do pok. nr 5 w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej lub 
pod numerem telefonu 74 831 
44 73 wew. 38. 

kś

- Pani Marto, poprosimy o kilka 
słów na temat prowadzonych 
przez panią zajęć fitness.

- Cóż mogę powiedzieć? 
Przyjdźcie i przekonajcie się do 
ćwiczeń w świetnej atmosferze. 
Zrzucimy razem zbędne kilo-
gramy, wysmuklimy i ujędrnimy 
nasze ciała. Zapewniam matę 
fitness, więc jedyne co trzeba 
ze sobą wziąć, to strój sportowy 
i wodę. Gwarantuję, że przy 
dobrej diecie efekty moich tre-
ningów zauważysz już po pierw-
szym miesiącu.

- W tym sezonie już we wrze-
śniu zaczną się także zajęcia 
z terapii tańcem dla seniorów…

- Tak. Już teraz zapraszam na 
zajęcia z terapii tańcem dla senio-
rów. Nie trzeba mieć swojej pary! 
Liczy się śmiech, zabawa, odprę-
żenie ciała i umysłu. Ruszamy się 
do różnej muzyki - z lat teraźniej-

szych, 70., 80 itd. Tworzę rów-
nież zajęcia tematyczne - wesela, 
andrzejki, święta itd. Przyjdźcie 
Państwo i przekonajcie się, że 
może to być wspaniała rozrywka 
dzięki której poznacie nowych 
znajomych!

- Czy jest też w planie coś dla 
najmłodszych?

- Na zajęciach z tańca dla naj-
młodszych bawimy się rytmem, 
muzyką, słowami i ruchem. 
Przeróżne piosenki wprowa-
dzają nas w podróż do koloro-
wych krain wyobraźni. Dzieci 
rozwijają koordynację, kreatyw-
ność, zwinność stają się również 
bardziej śmiałe. Zapraszam ser-
decznie wszystkie przedszko-
laczki wraz z rodzicami.

- Podsumowując?
- Wszystkie osoby duże 

czy małe, które pierwszy raz 

przyjdą na moje zajęcia nie 
ponoszą żadnych kosztów. 
Dlaczego? Uważam, że każdy 
powinien mieć możliwość 
zadecydowania czy dana forma 
aktywności mu odpowiada dla-
tego są one bezpłatne by móc na 

spokojnie skorzystać z różnych 
opcji oferowanych na rynku. 

Aha, no i trzeba by jesz-
cze dodać, że wszystkie zaję-
cia ruszają już od pierwszego 
tygodnia września, pierwszy 
fitness - 3 września i kolejne - 
5 września. Zapraszam!

kaj

Rusza kolejny sezon w Spółdzielczym Domu Kultury. 
O kilka zdań na temat prowadzonych przez siebie 

zajęć poprosiliśmy Martę Artemczuk.

FITNESS, TERAPIA TAŃCEM 
ORAZ ZAJĘCIA DLA DZIECI

rozmowa

NOWE miESzKANiA 
W PIŁAWIE GÓRNEJ
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20-osobowa gromadka dzieci w wieku od 7 do 14 
lat wzięła w tym roku udział w wakacyjnych zaję-

ciach realizowanych przez dwa miesiące przez Spół-
dzielczy Dom Kultury.

zNOWu uDANE 
WAKACJE Z SDK

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.

ci w trakcie zajęć wakacyj-
nych przygotowały też krótkie 
przedstawienie teatralne, w 
którym dla każdego znalazła 
się odpowiednia do wieku rola. 

Młodzi spółdzielcy mieli 
też okazję pogłębić swoją wie-
dzę historyczną.

Podczas tegorocznych upa-
łów większość zajęć odbywa-
ła się w klimatyzowanej sali 
Spółdzielni Mieszkaniowej, ale 
był także czas na wyjście na 
Aleję Bajkowych Gwiazd.

jk

W programie zajęć znalazły 
się: zajęcia i konkursy plastycz-
ne, gry i zabawy rekreacyjne 
– w tym gra w rybę, „polowa-
nie na rekina”, czy wielki osie-
dlowy wyścig kapslowy. Rów-
nież tym razem nie zabrakło 

zajęć rozwijających zdolności 
manualne, takich jak przygoto-
wywanie papierowych modeli 
latających. 

Popularnością cieszyły się 
także turnieje warcabowe oraz 
zajęcia szachachowe. Dzie-

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

Terminy przyjęć dzielnicowych w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej we wrześniu 2019 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

9.09.2019 Poniedziałek 13:00 – 14:00 asp. sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

19.09.2019 Czwartek 13:00 – 14:00 asp. sztab. Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego                    

27.09.2019 Piątek 13:00 -14:00  asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego  
i Kolorowego

DYŻURY DZIELNICOWYCH

naSze Sprawy

Sierpniowe posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie odbyło się 22 sierp-

nia 2019 roku.

RADA NADZORCZA 
W SiErPNiu

Rada Nadzorcza w sierpniu 
zajmowała się przede wszyst-
kim kolejnymi planami inwesty-
cji mieszkaniowych Spółdzielni. 
Omówiono przebieg spotkania 
z mieszkańcami zorganizowa-
nego 21.08.2019 r. w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piławie 

Górnej, którego tematem była 
budowa nowych budynków wie-
lorodzinnych w Piławie Górnej.

Omówiono również przebieg 
prac przy pierwszym budynku 
na ul. Lawendowej oraz wyko-
nania robót ziemnych i wykopu 
przy drugim budynku, które roz-
poczęły się w połowie sierpnia.

Rada Nadzorcza w drugiej 
części posiedzenia omówiła 
działania komisji inwestycyj-
no-remontowej Rady, która jest 
bardzo zaangażowana w spra-
wy techniczne Spółdzielni, w 
tym przeprowadzone przetargi 
na wybór wykonawców robót 
i usług.

Rada Nadzorcza zajęła się 
również zagadnieniami dot. 
budynku na os. Jasnym nr 4, 
który po awarii instalacji gazo-
wej wymagał podjęcia możliwie 
jak najszybszych działań. Rada 
Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni 
zaplanowały również rozpoczęcie 

realizacji kompleksowego progra-
mu przebudowy i wymiany insta-
lacji wewnętrznych w pozosta-
łych zasobach w Dzierżoniowie 
i Piławie Górnej. Wykonanie tych 
robót instalacyjnych w budyn-
kach mieszkalnych jest niezbęd-
ne, ponieważ najstarsze budynki 
spółdzielcze mają już 60 lat. 

O szczegółach tego progra-
mu będziemy informować po 
przeprowadzeniu przetargu i 
wyłonieniu wykonawcy robót. 
Posiedzenie Rady zakończyło się 
omówieniem spraw bieżących 
związanych ze sprawami organi-
zacyjnymi Rady.

rn
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„Lengyel magyar ket jo barat”, czyli „Polak – Węgiar 
dwa bratanki”. Kto jeszcze nie sprawdził sensu 

tego starego przysłowia, powinien na kolejne wakacje 
rozważyć odwiedziny w kraju Madziarów.

Po pierwsze dlatego, że 
Polacy faktycznie przyjmowani 
są tam życzliwie, a po drugie 
dlatego, że to naprawdę piękny 
kraj. Kilka miejsc z mapy Węgier 
postaram się przybliżyć…

Jak Węgry, to oczywiście 
Balaton. Ogromne i bardzo 
ciepłe w lecie jezioro to wypo-
czynkowe centrum kraju. Szcze-
gólnie na jego południowym 
brzegu bezpiecznie płytkie, z 

regularnym, przyjaznym dnem, 
zachęcające do wodnych zabaw 
nie tylko dorosłych, ale także 
dzieci. Można liczyć tu na sze-
rokie kąpieliska, trawiaste plaże 
z pełną infrastrukturą i na ładną 
pogodę. Zapewne każda nadba-
latońska miejscowość zasługuje 
na polecenie, ale chciałbym 

zwrócić uwagę na trzy: niewiel-
kie i spokojne Balatonfuzfo, 
Siofok – miasto nazywane letnią 
stolicą Węgier, a także Balaton-
foldvar – uroczą miejscowość, 
w której w 1941 roku, w trak-

cie swojego tajnego powrotu do 
Polski z internowania w Rumu-
nii, znalazł na pewien czas 
schronienie marszałek Edward 
Śmigły-Rydz (marszałek był też 
w pobliskim Szantod). 

Będąc w Balatonfuzfo warto 
oddalić się nieco od Balatonu i 
odwiedzić Veszprem. Malow-
nicze, stare miasto, nazywane 
miastem królowych, zbudowane 
na siedmiu wzgórzach, porów-
nywane czasem do Gniezna. 
Znajdziemy tu sporo interesu-
jących zabytków, w tym m.in. 

Zamek, Katedrę Św. Michała, 
czy pięknie usytuowany pomnik 
króla Stefana I Świętego i królo-

wej Gizeli. Będąc na Węgrzech 
oczywiście nie wolno nie odwie-
dzić ich stolicy. 

Budapeszt robi duże wraże-
nie już nawet przy zaledwie kil-
kugodzinnym pobycie. Piękny 
Dunaj, urokliwe piesze arte-
rie obok niego, spektakularny 
Most Łańcuchowy (oddany do 

użytku w 1849 roku) spinający 
oba brzegi rzeki. Z mostu podzi-
wiać można zarówno górujący 
nad nim Zamek Królewski, jak 
i nieco oddalony piękny gmach 

Parlamentu. Na Górę Zamkową 
dostać się można XIX-wieczną 
(drugą w Europie) kolejką zębatą 

i naprawdę warto z tej okazji 
skorzystać. 

Jeśli po długim zwiedza-
niu zechcą Państwo skoszto-
wać czegoś słodkiego (choć 
z Węgrami kojarzą się raczej 
smaki bardziej pikantne), to 
będąc w Budapeszcie, blisko 
Dunaju, warto odwiedzić impo-

nującą kawiarnię „Gerbeaud”, 
działającą tu od XIX wieku. 

Wszystko to warto spraw-
dzić osobiście. Zapewniam!

jotka

podróże - Węgry

WAKACYJNA WIZYTA 
U BRATANKÓW

poDróże
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Ryszard Pawłowski, bo o nim 
mowa - to jeden z najbardziej 
utytułowanych polskich wspina-
czy i himalaistów. Już 13 wrze-
śnia przyjedzie do Dzierżoniowa 
opowiedzieć o swojej przygodzie 
z Górami Wysokimi. Spotkanie 
odbędzie się w ramach projektu 
„Ludzie z pasją”, który realizuje 
Stowarzyszenie HELP DDZ z 
Dzierżoniowa. Warto przypo-
mnieć, że odbyły się już prelekcje 
Krzysztofa Wielickiego i Rafała 
Froni, który aktualnie próbuje 
zdobyć Mount Everest.  Pomysło-
dawcą tych spotkań na naszym 
terenie jest Jarosław Rudnicki. 

– Góry Wysokie to temat, który 
pochłonął mnie bez reszty. Spotka-

nie w zeszłym roku z Krzysztofem 
Wielickim miało być jednorazo-
wym incydentem. Jednak widząc 
zainteresowanie mieszkańców, 
przekonałem Zarząd HELP DDZ, 
że warto takie spotkania organizo-
wać – mówi Jarosław Rudnicki. 

We wrześniu gościem będzie 
Ryszard Pawłowski, a w paździer-
niku Leszek Cichy (wspólnie z 
K.Wielickim zdobył Mt. Everest 
jako pierwszy człowiek w zimie). 

– Wieść o naszych spotkaniach 
i wyjątkowej atmosferze rozniosła 
się w środowisku wysokogórskim. 
Planujemy już cykl przyszłorocz-
nych spotkań. Będzie „na bogato”. 
Bardzo dziękuję Zarządowi HELP 
DDZ, wszystkim osobom wspiera-

Jest jedynym Polakiem, który aż pięciokrotnie zdobył 
Mount Everest – największą Górę Świata. Zdobył 

również dziesięć innych ośmiotysięczników, a także 
odbył kilkaset wypraw po całym świecie.

jącym projekt, a w szczególności 
Zarządowi Spółdzielni Mieszka-
niowej. Bez wsparcia tych insty-
tucji i osób prywatnych nie mogli-
byśmy spotykać wyjątkowych ludzi 
gór – dodaje Rudnicki. 

Spotkanie z Ryszardem 
Pawłowskim już 13 września o 
godzinie 18:30 w sali balowej 
SM w Dzierżoniowie. Bezpłatne 
zaproszenia (max. 2 na osobę) 
są do odebrania w Spółdziel-
czym Domu Kultury, Os. Jasne 
20, pokój nr 12. Organizatorzy 
zapraszają również do polu-
bienia profilu na Facebooku – 
„Ludzie z Pasją – pasjonaci Gór 
Wysokich”.

r-j

himalaiści

13 WRZEŚNIA – SPOTKANIE 
Z RYSZARDEM PAWŁOWSKIM!

•  R E K L A M A  •

naSze Sprawy
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Jeśli ktoś nie miał okazji poznać Sławka Bana-
sia, może nie zdawać sobie sprawy, jak potężnym 

ciosem dla naszej Grupy jest jego nagła śmierć. Śmierć, 
w którą żaden z nas nadal nie potrafi uwierzyć! 

naSze Sprawywspomnienie

Straciliśmy jeden z filarów 
Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej 58 pułku piechoty, stracili-
śmy zaangażowanego, nieza-
wodnego rekonstruktora, straci-
liśmy naszego „rekonstrukcyj-
nego” wychowanka. Straciliśmy 
lojalnego Przyjaciela! Stracili-
śmy wspaniałego, uczciwego, 
szczerego i prostolinijnego czło-
wieka! 

 NAJLEPSZY Z NAS 
Sławek zmarł nagle i niespo-

dziewanie, 6 sierpnia, w wieku 
niespełna 26 lat. Był wicepreze-
sem GRH 58 pp (4 psw), Grupy 
od 10 lat działającej przy naszej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a 
także komendantem Jednostki 
Strzeleckiej 1919 Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Józefa 
Piłsudskiego. W lipcu w ramach 
Legii Akademickiej przeszedł 
szkolenie w 22 Karpackim 
Batalionie Piechoty Górskiej w 
Kłodzku, gdzie z dumą złożył 
przysięgę wojskową. Szykował 
się do kursu podoficerskiego. 
Był absolwentem ochrony śro-
dowiska na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Wrocławiu. Obec-
nie studiował tam na drugim kie-
runku – inżynierię i gospodarkę 
wodną. Był bardzo aktywnym 
działaczem Samorządu Studenc-
kiego. Mieszkał na os. Róża-
nym. Miał wiele planów i na 
wszystko potrafił znaleźć czas… 
Niestety, bez Sławka już nigdy 
nic nie będzie takie samo! 
Sławku, jeśli któregokolwiek 
z nas Żołnierze Września’39 
przyjmować będą tam po drugiej 
stronie z otwartymi rękami, jako 
druha i przyjaciela, to na pewno 
Ciebie! Pewnie już mocno Cię 
wyściskali, a nam... pozostaje 
przejmująca pustka..., z której 
przecież będziemy musieli się 
dźwignąć.

 „TA SŁUŻBA BĘDZIE 
 TRWAŁA DO OSTATNIEGO   
 TCHU” 

Żeby trochę przybliżyć syl-
wetkę Sławka Banasia, poniżej 

zamieszczamy krótkie frag-
menty jego „rekonstruktor-
skiego” sprawozdania, spisa-
nego w kwietniu 2018 roku, z 
okazji zbliżającej się 10. rocz-
nicy istnienia GRH 58 pp:

„Było to dokładnie 1 sierp-
nia 2011 roku. Wracając rowe-
rem ulicą Piastowską w Dzierżo-
niowie usłyszałem dźwięk syren, 
był to sygnał rocznicy rozpoczę-
cia Powstania Warszawskiego 
- „Godzina W”. Po prawej 
stronie widzę obok pomnika 
Pamięci Losów Ojczyzny jakieś 
wojsko. Przystaję w postawie na 
baczność ku pamięci powstań-
ców. Po ucichnięciu syren widzę 
kolegę z gimnazjum - Pawła 
Taraszczuka, ku mojemu zasko-
czeniu w mundurze. Po krótkiej 
rozmowie dowiedziałem się o 
co chodzi. Potem spotkałem się 
z Pawłem, opowiedział dokład-
nie czym się zajmuje Grupa, 
jak to wygląda od podszewki. 
Poczułem, że to właśnie jest 
coś dla mnie. Coś czego dotąd 
mi w życiu brakowało. Paweł, 
widząc błysk w moim oku i coraz 

większe zaciekawienie, zapro-
ponował spotkanie z dowódcą 
grupy - Jarkiem Kresą. Spotka-
liśmy się na następny dzień w 
SDK Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie. Po rozmowie 
zostałem przyjęty na rekruta i 
tak zaczęła się moja przygoda z 
Grupą Rekonstrukcji Historycz-
nej 58 pułku piechoty...”

„Patriotyzm za sprawą 
mojego świętej pamięci dziadka 
Bolesława od zawsze był ważną 
częścią mojego życia. Od naj-
młodszych lat interesowałem 
się historią mojej Ojczyzny oraz 
wojskiem. GRH stała się speł-
nieniem moich życiowych pasji. 
Nosząc mundur przedwojennego 
Wojska Polskiego, odtwarzając 
sylwetkę żołnierza 58 pp czuje, 
że robię coś ważnego, tak oka-
zuje swoją miłość do Ojczyzny, 
najlepiej jak tylko potrafię... 
Wstąpienie do GRH uważam jak 
dotąd za najważniejszą decyzję 
w moim życiu.”

„Jednym z najważniejszych 
dla mnie przeżyć było pełnie-
nie przez nas warty honorowej 
w krypcie Srebrnych Dzwonów, 
przy trumnie Marszałka Piłsud-
skiego, wielkiego wodza naczel-
nego, wielkiego Polaka, dla 
mnie osobiście najważniejszej 
sylwetki w dziejach RP, będącej 
dla mnie największym autory-
tetem. Fakt, że to właśnie my 
mieliśmy zaszczyt trzymać tam 
wartę w rocznicę Jego urodzin 

był nie tylko dla mnie czymś 
bardzo ważnym.” 

„Możliwość oddawania 
honorów Wielkim Polakom 
zawsze sprawia, że serce rośnie. 
Tym bardziej, gdy weźmie się 
pod uwagę smutny fakt, że o 
wielu z tych bohaterów w rocz-
nicę ich śmierci, czy urodzin tak 
niewielu pamięta...”

„Wstępując do grupy miałem 
zaledwie 17 lat, niedługo będę 
obchodził 25 urodziny (…) 
Po tych latach mogę stwier-
dzić, że wszystkich kolegów z 
Grupy traktuję niczym rodzinę!  
Ostatnio bardzo poruszyły mnie 
słowa mojego dowódcy, które 
niedawno usłyszałem: „Jesteś 
przyszłością Naszej Grupy!” 

„W działalności rekon-
strukcyjnej zwykle wcielam 
się w sylwetkę podoficera 58 
pułku piechoty. Staram się 
zawsze robić to jak najlepiej, 
dbać o szczegóły, bo wiem, że 
gdzieś tam z góry patrzą na 
mnie Wielkopolscy Czwartacy.  
Dodatkowo na Marszu Katyń-
skim wcielam się w sylwetkę 
kapitana pilota Arkadiusza 
Schirtladze - gruzińskiego ofi-
cera kontraktowego w Wojsku 
Polskim.”

„Podczas całej działalno-
ści było wiele takich niezwy-
kle cennych spotkań. Ważne są 
zwłaszcza spotkania z wetera-
nami walk wojennych, których 
tak niewielu już zostało. (…) 
Bardzo cennymi dla mnie są 
też spotkania z przyjaciółmi z 
innych Grup Rekonstrukcyj-
nych, między innymi z Wielunia, 
Nowego Tomyśla, Sochaczewa, 
Łowicza... Wspólna wymiana 
doświadczeń, śpiewanie wojsko-
wych pieśni, czy nocne rozmowy 
Polaków... to coś pięknego.”  

„W bitwie nad Bzurą pułk 
został rozbity, resztki walczą-
cych oddziałów przebiły się 
do Warszawy na północnym 
odcinku dowodzonym przez ppłk 
Tewzadze, gdzie były do kapi-
tulacji stolicy. Sztandar pułku 
według jednej z wersji został 
spalony pod koniec bitwy nad 
Bzurą. Mogłoby się wydawać, 
że wtedy skończyła się histo-
ria pułku...  Jednak od 2009 

NASZ PRZYJACIEL 
SŁAWEK BANAŚ (1993 - 2019)
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Nie było spotkania bez Sławka. Gdzie się nie pojawił, 
zawsze wywoływał uśmiech na twarzach. Czy to 

żartem, czy swoim legendarnym „cześć, tu Sławomir!”. 
Sławek Banaś z Samorządu Studenckiego Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmarł nagle. 

„CZEŚĆ, TU SŁAWOMIR!”

Był absolwentem ochrony 
środowiska. Teraz studiował 
drugi kierunek (…). W Samo-
rządzie Studenckim UPWr  
zajmował się jego organizacją 

i strukturami oraz akademi-
kami i organizacją życia aka-
demickiego. Kochał podróże, 
był fanem muzyki rozrywko-
wej, sportu, historii i wojska. 
Te dwie ostatnie pasje realizo-
wał jako komendant Jednostki 
Strzeleckiej nr 1919 w Dzier-
żoniowie i wiceprezes stowa-
rzyszenia historyczno-wojsko-
wego GRH 58pp.

– Zapoczątkował Legię 
Akademicką, żebyśmy mieli 
relacje z wojskiem – mówi prze-
wodnicząca samorządu Ania 
Lipowska, z trudem przełyka-
jąc łzy. – To jest szok. Był nie-
zwykle radosną osobą, otwartą 
na wszystkich. Wiadomo było, 
że tam, gdzie jest Sławek, nie 
będzie nudy. Każda impreza 
zaczynała się tym jego sławnym 
„cześć, tu Sławomir!”.

Bartek Jakubiak, wice-
przewodniczący samorządu, 
dodaje, że w środę samorząd 
miał zebranie i głosowano nad 
kilkoma sprawami. – Dzwoni-
liśmy do niego i zastanawiali-
śmy się, dlaczego nie odbiera. 
Wieczorem poszedłem do kina 
i cały czas nie miałem żadnego 

odzewu, aż koło północy przy-
szła wiadomość, że Sławek 
nie żyje. Nie do wyobrażenia 
i nie do uwierzenia. Przecież 
to był tak aktywny człowiek, 

tak energetyczny, pełen życia i 
radości. (…)

Prorektor ds. studenckich 
Józef Sowiński, nie kryjąc 
zaskoczenia smutną wiado-
mością, mówi: Sławek nie był 
dla mnie anonimowym studen-
tem, chodził na moje zajęcia 
i zawsze był bardzo aktywny. 
Bardzo ciepło go wspominam. 
Ostatnio intensywnie praco-
waliśmy przy przygotowaniu 
regulaminu mieszkańca i rady 
mieszkańców w domu studenc-
kim. Był konkretny. Wniosko-
wał też  o pewne rozwiązania, 
które wykraczały poza moż-
liwości zaakceptowania, ale 
był gotowy do kompromisu, 
do ustępstw, które były nie-
zbędne, by ten regulamin został  
zatwierdzony. To uderzające, 
ale jemu się cały czas spieszyło. 
Wszystko robił na już i wszystko 
miało być szybko… To bardzo 
smutna wiadomość, przecież 
był młody, silny, wysportowany, 
pełen energii (…).

Obszerne fragmenty artykułu 
ze strony glos.upwr.edu.pl, pt. 

„Student Sławek Banaś nie żyje” 

Mszę Święta koncelebro-
wało pięciu księży. Asystę 
honorową wystawił 22 Kar-
packi Batalion Piechoty Gór-
skiej z Kłodzka i GRH 58 
pułku piechoty (4 psw). W 
uroczystości udział wzięły 
liczne poczty sztandarowe. 
Delegacje grup rekonstrukcyj-
nych i związków strzeleckich 
z całego kraju liczyły łącznie 
blisko 100 osób. Nie zabrakło 

delegacji Urzędu Miejskiego w 
Dzierżoniowie, a także naszej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Rodzina, przyjaciele i znajomi 
przyjechali z wielu miejsc. 
Było nas tak dużo. Wspólnie 
pożegnaliśmy wspaniałego 
młodego człowieka. 

Sławku, dziękujemy Ci za 
wszystko!

Jarosław Kresa

roku grupa pasjonatów historii 
i wojska z Dzierżoniowa wcie-
lając się w sylwetki tamtych 
bohaterskich żołnierzy na nowo 
podjęła niedokończoną historię 
58 pułku piechoty...” 

„Zawsze interesowałem się 
historią Polski, szczególnie XX 
wieku, I wojny, dróg polskich 
do niepodległości, II RP i całą 
II wojną. Od czasu wstąpienia 
do Grupy znacznie pogłębiłem 
swoją wiedzę na ten temat. Jesz-
cze bardziej zacząłem wnikać w 
szczegóły tego okresu. Czytam 
różne publikacje, artykuły i 
książki na ten temat. Wiele 
dowiedziałem się z opowieści 
kolegów z Grupy.” 

„Podsumowując, ten dzien-
nik wspomnień „żołnierskich”, 
stwierdzam, że 58 pułk pie-

choty miał znaczny wpływ na 
moje życie. Opisane, przeze 
mnie wspomnienia, to zaled-
wie część całej naszej małej 
historii. Można by o Tym pisać 
wiele... Ta wyjątkowa służba, 
dla mnie bardzo ważna, będzie 
trwała do ostatniego tchu...  
Czuje, że przez całą dotych-
czasową działalność zrobili-
śmy naprawdę kawał dobrej 
i potrzebnej roboty. A moja 
działalność w Grupie, bez 
względu na sytuacje życiową, 
będzie trwała. W końcu 58 pp to 
znaczna część mojego życia...”

Sławku, zawsze będziemy o 
Tobie pamiętać!

GRH 58 pp (4 psw)
Foto: Sławomir Kowalczyk

Uroczystości pogrzebowe Sławomira Banasia odbyły 
się we środę , 14 lipca przed południem, na dzierżo-

niowskim cmentarzu komunalnym.

naSze Sprawy wspomnienie

UROCZYSTOŚCI 
Z ASYSTĄ WOJSKOWĄ
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Początkowo miały charak-
ter zawodów indywidualnych. 
Uczestniczyli w nich członko-
wie Koła „Diora”, mieszkający 
na spółdzielczych osiedlach. W 
kolejnych latach przybrały cha-
rakter zawodów drużynowych. 
Od kilku lat organizowane są  
jako drużynowe zawody spła-
wikowe zaprzyjaźnionych Kół 
PZW Okręgu Wałbrzyskiego.

18 sierpnia 2019 roku w 
zawodach uczestniczyło osiem 
drużyn. Po czterogodzinnych 

zmaganiach, przy łagodnych 
warunkach pogodowych, 
komisja sędziowska ustaliła: 
I miejsce zdobyła drużyna z 
Koła Wałbrzych Miasto, II 
miejsce – drużyna z Koła Bie-
lawa, a III miejsce – drużyna 
gospodarzy z Koła „Diora” 
Dzierżoniów. 

Podkreślić należy, że wiele 
drużyn od lat występuje w tym 
samym składzie, co świadczy, 
że organizowane zawody cieszą 
się dużą popularnością. 

Pierwsze spławikowe zawody wędkarskie o Puchar 
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 

odbyły się 14 września 2003 roku na zbiorniku wodnym 
w Dobrocinie.

Najlepsze wyniki indywi-
dualne w rywalizacji o Puchar 
Przewodniczącego rady Nad-
zorczej SM uzyskali: I miejsce 
– kolega Przemysław Warecki z 
Koła „Diora” (z wynikiem 4420 
punktów), II miejsce – kolega 

Józef Długosz z Koła Wałbrzych 
Miasto (z wynikiem 2590 punk-
tów), III miejsce – kolega Patryk 
Strzelec z Koła Bielawa (z wyni-
kiem 2005 punktów). Statuetkę 
za największą złowioną rybę 
(leszcz, 34 cm) otrzymał kolega 
Przemysław Warecki.

W imieniu prezesa i prze-
wodniczącego  Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej 
puchary i dyplomy wręczyli 
prezes Koła PZW „Diora” Anna 
Błaszczyk i sekretarz Koła Sta-
nisław Sielski.

Na zakończenie uczestnicy 
podziękowali za świetne przy-
gotowanie i przeprowadzenie 
zawodów, podkreślając, że 
zazdroszczą takiego opiekuna, 
jakim jest Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. 

„Karaś”

zawody

WĘDKARZE RYWALIZOWALI 
O PUCHAR

Długi weekend sierpniowy 
już za nami. Dla mieszkań-
ców był to czas wypoczynku, 
a dla dzierżoniowskich poli-
cjantów okres bardzo inten-
sywnej pracy. Podczas pięciu 
minionych dni funkcjonariusze 
przeprowadzili 202 różnego 
rodzaju interwencje, zatrzy-
mali na gorącym uczynku 
przestępstwa dziewięć osób, 
oraz jedną osobę poszukiwaną. 

Policjanci czuwali też nad bez-
pieczeństwem podróżujących. 

Dzierżoniowscy policjanci 
prowadząc wzmożone działa-
nia kontrolne, ujawnili dwóch 
nietrzeźwych kierujących oraz 
dwie osoby prowadzące po 
użyciu alkoholu. Doszło do 11 
kolizji i całe szczęście ani jed-
nego wypadku drogowego. 

kpp

202 interwencje. Dzierżoniowska policja podsu-
mowuje pięciodniowy sierpniowy weekend.

SiErPNiOWY WEEKEND 
W STATYSTYCE

policja

NASi PuPiLE

naSze Sprawy
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„Twoją Spółdzielnię” 
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl

 Zupa – krem z cukini 
4-5 szklanek wody, 2 kostki 

bulionowe drobiowe, cebula, 
marchewka, 0,5 kg mrożonej 
cukini pokrojonej w kosteczkę, 
3 duże ziemniaki, 2 łyżeczki 
czosnku granulowanego, 
szczypta gałki muszkatołowej, 
imbir mielony, rożek serka 
topionego, gęsta śmietana 
kwaśna 22%,  bułka kajzerka i 
masło, pieprz, sól, po szczypcie 
lubczyku i ziół włoskich.

4-5 szklanek wody trzeba 
zagotować z 2 kostkami bulio-
nowymi. Następnie na patelni 
rozgrzać  masło z olejem 3:1, 
wrzucić posiekaną w kosteczkę 
cebulę, zeszklić ją, dodać startą 
na grubych oczkach marchewkę 
i razem przesmażyć. Przełożyć 
do wywaru. Później wrzucić 
0,5 kg mrożonej i pokrojonej w 
kostkę cukini oraz 3 duże ziem-
niaki pokrojone w kostkę. Dodać 
2 łyżeczki granulowanego 
czosnku i gotować do miękkości. 
Doprawić do smaku imbirem w 
proszku, pieprzem, solą, szczyptą 
lubczyku i ziół włoskich.

Rożek serka topionego kre-
mowego rozpuścić w części 
wywaru i dodać do potrawy. 
Zagotować mieszając aż do 
rozpuszczenia.  

Rozgrzać piekarnik do 
200 st. 2 bułki kajzerki prze-
kroić na pół i posmarowałać je 
masłem, oprószyć granulowa-
nym czosnkiem i zapiekłać na 
rumiano.

Zupę można nałożyć do 
bulionówki. Na środek można 
nałożyć łyżeczkę gęstej, kwa-
śnej śmietany 22%. Dodajemy 
grzanki.

 Zupa – krem z kukurydzy 
200 gram kukurydzy z 

puszki, osączonej oraz trochę 
do dekoracji, łącznie ok. 300 
gram,1,5 szklanki bulionu z 
2 kostek cielęcych, 400 ml 
mleka, 4-5 małych ziemniaków 
pokrojonych w kostkę, mała 
cebula cukrowa posiekana, 
duży posiekany ząbek czosnku, 
3 plastry szynki szwarcwaldz-
kiej pokrojonej w kostkę, 2 
łyżki szczypiorku, groszek pty-
siowy, vegeta, pieprz i szczypta 
mielonego imbiru do smaku.

Mleko z czosnkiem i 
kukurydzą należy zmikso-
wać  podręcznym blenderem. 
Do bulionu trzeba wrzucić 
pokrojone ziemniaki i pogoto-
wać wolno przez kilka minut. 
Dodać zmiksowaną kukury-
dzę z mlekiem i gotować, aż 
do momentu, kiedy ziemniaki 
zmiękną.

W tym czasie przesmażyć  
cebulę z szynką. Gdy ziem-
niaki zmiękną zmiksować 
zupę. Doprawić do smaku 
vegetą lub solą, pieprzem i 
imbirem. Zupę – krem nalewać 
do bulionówek, udekorować 
szczypiorkiem, dodać szynkę z 
cebulką i groszek ptysiowy.

Smacznego!
ts

Tym razem, na koniec lata,  
proponujemy zupy.  

Kremowe, smaczne i zdrowe…

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Os. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 44 74 ogłasza 

przetarg nieograniczony 
dwustopniowy

na wykonanie wymiany wodomierzy w budynkach mieszkalnych znajdują-
cych się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie wg zesta-
wienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

OGŁOSZENIE

Termin realizacji zadania do 31.03.2020 r. 
Wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

zł) należy wpłacić do dnia 16.09.2019 r. na konto w banku Spół-
dzielczym w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w prze-
targu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 05.09.2019 r. w 
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 8.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem 
„Wymiana wodomierzy” w sekretariacie Spółdzielni Miesz-
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różne
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kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

POLICJANCI PRZEJĘLI 
ZNACZNE ILOŚCI 
NAROKOTYKÓW

W NASZEJ KUCHNI

Czas wakacji sprzyja poznawaniu nowych ludzi, 
przebywaniu w nowym środowisku. To też czas, 

kiedy młodzi ludzie są bardziej podatni na ekspery-
mentowanie.
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            Informacja: Dzierżoniów, Osiedle Jasne 20,  
                                      tel. 074 – 831 44 73 w. 18, pok. nr 12 

 

               ZAPRASZA: 
 
 
 
Tenis stołowy     Język angielski dla dorosłych 
wtorki   15.40 - 16.40 - dzieci   poniedziałek   18.00 – 20.00 
  17.40 – 19.00 – Grand Prix 
 
Koło fotograficzne     Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza 
poniedziałki  17.00 – 20.00    wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00 
środy   17.00 – 20.00        
 
Break dance      Zespół „Troszeczkę słońca” 
poniedziałki  17.00 – 18.30     piątki    14.30 – 17.00 
piątki   17.00 – 18.30 
       Klub Seniora „Złota Jesień” 
       środy    16.00 – 20.00 
Koło modelarskie „Orlik”    
wtorki, czwartki   17.00 – 19.00   Fitness 
       wtorki 19.00 – 20.00 
Zajęcia plastyczne     czwartki – 19.00 – 20.00 
poniedziałek  17.00 -18.00      
piątek   17.00 – 18.00     
       Spółdz. Akademia Szczypiorniaka 
Studio wokalne „ACME”    terminy w trakcie ustalania 
 poniedziałki, środy, piątki  od 14.00 
 zajęcia indywidualne 
        
Spółdzielcza Akademia Koszykówki    Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”      
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30   środy 15.00 – 17.00 
       
       TKKF Ognisko Dzierżoniów 
       pierwszy czwartek miesiąca  18.00 - 19.00 
TSz „Dwie Wieże” – szachy   tel. 600 740 306 
środy    16.00 – 20.00     
czwartki   17.00 – 20.00    Stowarzyszenie „Dzieci Wojny” 
                                     wtorki    10.00 – 11.00 
    
         
Szachy  dla dzieci      
wtorki      16.40 – 17.40   Taniec dla przedszkolaków 
środy    16.00 – 17.00   czwartki    17.00 – 18.00 
  
 
Teatr wSpółdzielny     Terapia tańcem dla seniorów       
Czwartki    18.00 – 19.30   czwartki   18.00 – 19.00 
     

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

wtorki i czwartki   15.30 – 18.15 
 

                                         Zapraszamy!          
                                                                              
 

Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne, przystępne ceny), 
szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!  
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Os. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 44 74 ogłasza 

przetarg nieograniczony 
dwustopniowy

na przebudowę instalacji gazowej, wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej 
wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych znajdujących 
się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, według zesta-
wienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

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 18.09.2019 r. o godz. 9.30 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 05.09.2019 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 16.09.2019 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

Termin realizacji zadania do 31.12.2025 r. 
Wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

należy wpłacić do dnia 16.09.2019 r. na konto w banku Spółdziel-
czym w Dzierżoniowie: 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w prze-
targu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 05.09.2019 r. w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 8.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem 
„Przebudowa instalacji gazowej, wodnej, kanalizacyjnej i elektrycz-
nej” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, 
Os. Jasne 20, pokój nr 11, do dnia 18.09.2019 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2019 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie 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, ogro-
dzony, 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.

•  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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Dokładnie 27 lipca nasze 
miasto odwiedzili koszykarze z 
całego kraju. 12 drużyn rywalizo-
wało o tytuł Mistrza Polski ulicz-
nego basketu. Poza rozgrywkami 
odbył się także konkurs rzutowy 
z nagrodami dla dzieci oraz to, 
co przyciąga największą widow-
nię czyli konkurs wsadów. Ta 
edycja turnieju dedykowana była  
klasyce koszykówki czyli dru-
żynom z zawodowej ligi NBA 
- Boston Celtics i Los Angeles 
Lakers, w związku z tym wszy-
scy uczestnicy ubrani byli w 
zielone lub żółte barwy, które 
cechują wymienione kluby. 

W finale rozgrywek spotkały 
się ze sobą Bad Company Wał-
brzych (drużyna składająca się z 
pierwszoligowych zawodników 
Górnika Wałbrzych) i GreenGo 
Wrocław-Wschowa (zawodnicy 

wrocławskich klubów Śląsk, 
WKK i Lubina). Górą okazali 
się doświadczeni wałbrzysza-
nie, którzy po raz 14. w 21-let-
niej  historii B-ball Jam zdobyli 
tytuł mistrzów. 

Konkurs wsadów przycią-
gnął ogromną uwagę nie tylko 
ze względu na uczestników - 
reprezentant Ukrainy Danya 
Golenkov, wielokrotny Mistrz 
Polski Jakub „Sąsiad” Heter, czy 
43-letni dwukrotny mistrz B-Ball 
Jam Mariusz Szwed, który w tym 
roku wystąpił wraz ze swoimi 
dwoma synami. Dodatkowego 
smaczku dał fakt, że zwycięzca 
otrzymał 700 złotych w gotówce 
od baru  „Mapa Pub”. Ostatecz-
nie po dogrywce triumfował 
mierzący 173 centymetry Danya 
Golonkov pokazując niesamo-
wite akrobacje w powietrzu. 

Od roku 1998 w każde wakacje na boisku na osiedlu 
Jasnym odbywa się turniej koszykówki B-Ball Jam. 

Nie inaczej było w tym roku. 

KOLEJNA EDYCJA LEGENDARNEGO 
TURNIEJU ZA NAMI

b-ball Sport

Podczas całego turnieju 
nie zabrakło emocji, pięknych 
akcji, wsadów i celnych rzutów, 
ale i dla kibiców były atrakcje 
czyli grill, stoisko ze zdrowym 
odżywianiem, występy cheerle-
aderek Ani Daszyńskiej-Hercuń 
czy pokaz graffiti. Organizato-
rzy zadbali także o miejsca do 
siedzenia, ustawiono trybuny i 
ławki tak, by każdy mógł kom-
fortowo oglądać cały turniej.

Tak w kilku słowach o 
B-Ball Jam mówi pomysło-
dawca i organizator Maciej 
Woźniak: „Jak co roku jestem 
szczęśliwy, że udaje się  roze-
grać kolejna edycję. Nasz turniej 
to już legendarne wydarzenie w 
Polsce i całe koszykarskie środo-
wisko w naszym kraju wie o nim 
i to bardzo miłe. Mam nadzieję, 
że uda się rozwinąć B-Ball w 
przyszłym roku o kolejne atrak-
cje i przyciągnąć jeszcze więcej 
kibiców i graczy. Mam już kilka 
pomysłów, prowadzę rozmowy i 

wierzę, że będzie jeszcze lepiej. 
Nie jest łatwo robić coś przez 21 
lat i ciągle zaskakiwać atrakcyj-
nością, ale wierzę, że mam na to 
receptę. 

Chciałbym złożyć podzięko-
wania - moim kochanym rodzi-
com, bo bez nich nigdy nie robił-
bym tego co robię, mojej żonie 
Marcie i dzieciom Jasiowi i 
Kubusiowi za inspirację. Kolejne 
podziękowania dla:

Burmistrz Dariusz Kucharski, 
Rada Miasta Dzierżoniowa, pre-
zesi Spółdzielni Daniel Kolinko 
i Wojciech Skupień, dyrektor 
OSiR Robert Gulka, szef SDK 
Jarkek Kresa, właściciele baru 
Mapa Pub na os. Jasnym, Marek 
Hebdowski, Arek Majcher, Piotr 
Żurkiewicz, Wojtek Kostek, Ania 
Daszyńska-Hercuń oraz wszyscy 
zawodnicy i kibice i  Ci którzy 
choć trochę wspierają moje dzia-
łania w klubie B-Ball by rozwijać 
koszykówkę w Dzierżoniowie.”

b-ball
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Sport

szachy

tenis stołowy

Właśnie wtedy, tradycyjnie 
o godzinie 17.00, rozegrany 
zostanie pierwszy turniej w 
ramach cyklu. Przypominamy, 
że rozgrywki prowadzone są 
tempem pięciu minut na roze-
granie partii przez zawodnika, 
w systemie każdy z każdym. 
Suma punktów uzyskana w 
ciągu całego sezonu (zakoń-

czenie planowane jest na czer-
wiec 2020 roku) decyduje o 
końcowym zwycięstwie. Orga-
nizatorami „Środowego blitza” 
są: Spółdzielczy Dom Kultury 
i nieformalna grupa szachowa 
„Dwie Wieże”. 

Wszystkich miłośników 
królewskiej gry zapraszamy!

jak

O godzinie 17.30 rozegra-
ny zostanie turniej dla dzieci 
oraz dla zawodników zaawan-
sowanych. Cały cykl potrwa 
do czerwca przyszłego roku, a 
turnieje rozgrywane będą już 
tradycyjnie we wtorki. Warto 
dodać, że będzie to już 16. edy-
cja tenisowego Grand Prix. 

W poprzedniej edycji, w 
ramach której rozegrano 32 

turnieje, udział wzięło 18 gra-
czy. Dodatkowo zorganizowano 
cztery turnieje jednorazowe – o 
Puchar Zimy, Puchar Wiosny, 
Puchar Prezesa i Puchar Jesieni. 
Organizatorami zmagań przy 
tenisowym stole są: Spółdziel-
czy Dom Kultury i TKKF Ogni-
sko „Dzierżoniów”. Wszystkich 
chętnych zapraszamy!

kaj

„ŚRODOWY BLITZ” 
JUŻ 11 WRZEŚNIA

17 WRZEŚNIA RUSZA 
KOLEJNE grAND PriX

Kolejna już edycja szachowych rozgrywek w ramach 
cyklu „Środowego blitza” rozpocznie się 11 września.

17 września rozegrany zostanie pierwszy turniej 
kolejnej edycji Grand Prix Spółdzielni Mieszka-

niowej w tenisie stołowym.

•  R E K L A M A  •



Nie brakowało też innych 
wojskowych atrakcji. Wszystko 
za sprawą pikniku historyczno-
-militarnego „Siła i honor”, 
jaki 15 sierpnia, z okazji święta 
Wojska Polskiego, zorganizo-

wany został na terenie placu tar-
gowego.

Swoje stoiska zaprezen-
towały między innymi trzy 
jednostki specjalne „GROM”, 
AGAT” i „Formoza”, były także 

stanowiska Muzeum Wojska 
Polskiego z Warszawy i Muzeum 
MW z Gdyni oraz wiele innych. 
Tradycyjnie nie zabrakło rekon-
struktorów z GRH 58 pp

Artystyczną ozdobą pikniku 
były występy zespołu Con Moto 
z Piławy Dolnej oraz dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łagiewnikach

Oszacowano, że w ciągu 
trzech godzin piknik odwiedziło 
ponad 2 tysiące dzierżoniowian, 
którzy przychodzili licznie, 
całymi rodzinami.  

Po oficjalnym powitaniu 
zebranych przez Ireneusza 
Wagnerowskiego (prezesa ORP, 

organizatora imprezy) oraz Bur-
mistrza Dzierżoniowa Dariusza 
Kucharskiego, piknik rozpoczął 
się od minuty ciszy poświęco-
nej zmarłemu niespodziewanie 
Sławomirowi Banasiowi. Warto 
dodać, że wcześniej, zanim 
rozpoczął się ten wyjątkowy 
świąteczny piknik, żołnierze 
wystawili posterunki honorowe 
oraz złożone zostały kwiaty pod 
tablicą marszałka Józefa Piłsud-
skiego, przed obeliskiem majora 
Krzysztofa Woźniaka (pole-
głego żołnierza jw GROM) oraz 
na grobie pułkownika Waleriana 
Tewzadze.

kaj

W tym roku po raz pierwszy w Dzierżoniowie miesz-
kańcy mieli okazję zobaczyć transporter opance-

rzony Rosomak.

ROSOMAK NA ŚWIĘCIE 
W DZIERŻONIOWIE
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