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Co to jest? Dlaczego? Po 
co? Te oczywiste pytania 
nasuwają się mieszkańcom 
w ostatnim czasie. Pytania 
zasadne, ale pytania, na które 
odpowiada upływający czas. 
Przypomnijmy, że najstarsze 
spółdzielcze budynki mają już 
ponad 60 lat i niestety młodsze 
już nie będą. 

Jeszcze do niedawna część 
mieszkańców obawiała się o 
budynki „z wielkiej płyty” któ-
rych wiek przekraczać będzie 
50 lat, bo ktoś kiedyś określał, 
że na taki okres są budowane. 
Kolejny raz uspokajamy miesz-
kańców, że według najnow-
szych badań prowadzonych na 
terenie całej Polski, budynki 
w  zakresie stanu konstrukcji 
budowlanej mają się dobrze, a 
ten typ „wielkiej płyty”, który 
występuje w naszej dzier-
żoniowskiej spółdzielni jest 
jednym z lepszych w kraju i 
do 100 lat budynki te spokoj-
nie będą służyć swoim miesz-
kańcom, a potem pojawią się 
kolejne prawdopodobnie pozy-
tywne ekspertyzy.

Niestety, sprawa w zakre-
sie instalacji wewnętrznych 
wszystkich budynków wielo-
rodzinnych wygląda już zupeł-
nie inaczej. Wygląda po prostu 
źle. Technologia wykonania 
oraz materiały stosowane do 
wykonania wewnętrznych 
instalacji w budynkach, a 
mówimy tu o instalacji gazo-
wej, instalacji elektrycznej, 
instalacji zimnej wody oraz 
częściowo o instalacji kanali-
zacji sanitarnej, które wyko-
nane były kilkadziesiąt lat 
temu, nie ma nic wspólnego z 
aktualnie stosowanymi mate-
riałami, technologiami oraz 
sposobem wykonania. 

Bieg czasu i trwająca nor-
malna eksploatacja tych insta-

lacji doprowadziła po wielu 
latach do degradacji technicz-
nej tych instalacji i ich wyeks-
ploatowania i zbliżającego się 
końca ich żywotności tech-
nicznej.

Stąd też coraz częstsze 
awarie tych sieci i dotych-
czasowe próby „łatania” tych 
starych instalacji. Zakładanie 
miejscowych opasek na pęka-
jące rury z zimną wodą, które 
zalewają często mieszkania w 
różnych blokach. Upalająca się 
instalacja elektryczna grożąca 
nawet pożarem w budynkach, 
która absolutnie nie była prze-
widziana na tak duże obciąże-
nia poboru prądu do aktualnie 
występującego przy szeregu 
odbiorników i sprzętu AGD 
występujących aktualnie w 
mieszkaniach. 

Pękające stare rury kanali-
zacji sanitarnej często jeszcze 
żeliwne, które niestety zdarza 
się, że przy nieszczelności 
zalewają fekaliami mieszkań-
ców. Niestety największym 
zagrożeniem jest jednak bez 
wątpienia stara instalacja 
gazowa skręcana i uszczel-
niona pakułami.

Coraz częstsze na terenie 
całej Polski awarie gazu z 
nieszczelnej instalacji, mimo 
ich corocznego przegląda-
nia zgodnego z obowiązują-
cymi przepisami, stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia, a na terenie 
kraju dochodzi również do 
wybuchów gazu w budyn-
kach, które często kończą się 
tragicznie. Aktualnie Zakład 
Gazowniczy dbając o bez-
pieczeństwo mieszkańców 
bardzo restrykcyjnie pod-
chodzi do wycieków gazu z 
samoistnie rozszczelniającej 
się starej instalacji gazowej. 
Taki przypadek miał miejsce 

25 lipca w budynku na osiedlu 
Jasnym nr 4, gdzie interweniu-
jąca Straż Pożarna zarządziła 
ewakuację budynku, a do jed-
nego z mieszkań straż pożarna 
musiała inwazyjnie wyważyć 
drzwi sprzętem strażackim. 
Następnie Pogotowie Gazowe 
odcięło dopływ gazu do całego 
budynku. 

Od tego czasu trwa wyścig 
z czasem, aby jak najszybciej 
przywrócić dostawy gazu do 
budynku na osiedlu Jasnym 
nr 4, a procedura wykona-
nia nowej szczelnej insta-
lacji gazowej, która w czę-
ściach wspólnych jest łączona 
poprzez spawanie, a nie 
uszczelniona jak dotychczas 
pakułami, jest bardzo restryk-
cyjna i bezlitosna. 

Zgodnie z obowiązującym 
prawem musimy niestety naj-
pierw wykonać projekt i uzy-
skać w Starostwie Powiato-
wym pozwolenie na budowę 
w zakresie wykonania nowej 
instalacji gazowej. W tym 
czasie w budynku na osiedlu 
Jasnym nr 4 realizowane były 
roboty związane z wykona-
niem wewnętrznej instalacji 
zasilania elektrycznego, które 
również kolidowały swoją 
dotychczasową lokalizacją 
z planowanym przebiegiem 
nowej instalacji gazowej.

W chwili obecnej uprawo-
mocniło się już pozwolenie na 
budowę i rozpoczęły się pracę 

z wykonaniem nowej instalacji 
gazowej, która potem jeszcze 
będzie szczegółowo odbierana 
zgodnie z obowiązującym 
prawem. Niestety mieszkańcy 
budynku na osiedlu Jasnym 
nr 4 w związku z zaistniałą 
sytuacją nie mają już gazu w 
mieszkaniach od dwóch mie-
sięcy.

Do takich awaryjnych sytu-
acji jak w przypadku budynku 
na osiedlu Jasnym nr 4 nie 
chcemy dopuścić na innych 
spółdzielczych budynkach, bo 
jest to sytuacja bardzo uciąż-
liwa dla mieszkańców.

Stąd też konieczność 
realizacji kompleksowego 
programu wymiany i przebu-
dowy instalacji wewnętrznych 
w budynkach wielorodzin-
nych uchwalona przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni, aby 
w sposób planowy i komfor-
towy wymienić stare insta-
lacje, żeby dobrze służyły 
wszystkim mieszkańcom 
przez następne co najmniej 
kilkadziesiąt lat. Od szczegó-
łach tego programu będziemy 
informować mieszkańców 
poszczególnych budynków na 
zebraniach dotyczących tej 
sprawy.

W SPÓŁDZIELNI

Wraz z rozpoczęciem robót w budynku na osie-
dlu Jasnym nr 4 ruszył kompleksowy program 

wymiany i przebudowy instalacji wewnętrznych w 
spółdzielczych budynkach wielorodzinnych. 

KOMPLEKSOWY PROGRAM 
WYMIANY INSTALACJI
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Rada Nadzorcza spotkała się na posiedzeniu 19 września. Omówiono przebieg 
ostatnich przetargów na roboty oraz usługi, które będą realizowane na rzecz 

członków Spółdzielni.

RADA NADZORCZA 
WE WRZEŚNIU

W każdym przetargu bar-
dzo aktywny udział biorą 
członkowie komisji inwesty-
cyjno-remontowej Rady Nad-
zorczej, która liczy 3 osoby. 
Jest to ciężka i mozolna praca, 
która często wymaga poświę-
cenia wielu godzin w wielo-
osobowej komisji przetargo-
wej, która rzetelnie podchodzi 
do każdego przetargu weryfi-
kując szczegółowo składane 
oferty. 

W dalszej części posiedze-
nia Rada omówiła realizację 
bieżących prac remontowych 
i inwestycyjnych na istnieją-
cych zasobach, w tym bardzo 
szczegółowo roboty realizowa-
ne w budynku na os. Jasnym 

nr 4 w zakresie wymiany i 
przebudowy instalacji gazo-
wej, wewnętrznej sieci zasi-
lania elektrycznego i instala-
cji zimnej wody. Stanowi to 
początek kompleksowego pro-
gramu wymiany i przebudowy 
starych kilkudziesięcioletnich 
(nawet 60-letnich) instalacji 
wewnętrznych w budynkach. 
Roboty te są konieczne do 
wykonania z uwagi na coraz 
częściej występujące awa-
rie starych sieci, które są już 
technicznie wyeksploatowane i 
wymagają wykonania nowych 
instalacji. 

Omówiono również reali-
zację inwestycji budowy 
dwóch budynków przy ul. 

W SPÓŁDZIELNI

•  R E K L A M A  •

FITNESS
w SPÓŁDZIELNI

1ZAJĘCIA 
GRATIS
Przyjdź i zadbaj 
o swoje zdrowie

więcej informacji: 781-282-632

19:00 - 20:00WTORKI i CZWARTKI

GDZIE
Sala Spółdzielni Mieszkaniowej
Os. Jasne 20. Dzierżoniów

Przyjdź i przekonaj się 
do ćwiczeń w świetnej atmosferze. 

Zrzucimy razem zbędne kilogramy, 
wysmuklimy i ujędrnimy nasze ciała.

Zapewniam matę fitness i niezbędny sprzęt, 
weź ze sobą tylko strój sportowy i wodę.

STARTUJEMY
3.09.2019

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

Lawendowej, która aktualnie 
wykonywana jest równole-
gle i to przy wykorzystaniu 
dwóch żurawi dźwigowych 
dla zintensyfikowania prac. 
Przedstawione zostało również 
zaawansowanie działań orga-
nizacyjnych i prowadzonych 
ustaleń dotyczących planowa-
nego rozpoczęcia wiosną przy-
szłego roku budowy nowych 
budynków wielorodzinnych w 
Piławie Górnej.

Rada Nadzorcza podjęła 
również uchwały w zakresie 
regulacji opłat, w tym fundu-
szu remontowego z uwagi na 
konieczność realizacji szeregu 
planowanych zadań remon-
towych oraz uchwałę w spra-

wie sposobu spłaty wymiany 
wewnętrznej instalacji gazo-
wej, wodnej, elektrycznej 
i kanalizacyjnej w ramach 
kompleksowego programu, 
o którym pisaliśmy wcze-
śniej. Podjęto również uchwa-
łę w sprawie regulacji opła-
ty za wymianę ciepłomierzy 
dotyczącą nowych budynków 
wybudowanych po 2009 r.

Szczegółowo będziemy 
informować Spółdzielców o 
założeniach i działaniach doty-
czących wszystkich planów 
remontowo-inwestycyjnych. 
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Większość sąsiadów wprowa-
dziła się tutaj tak jak oni, jeszcze 
w latach 70. 

- Na początku były proble-
my z wodą, zbyt słabe ciśnienie, 
ten problem dotyczył większo-
ści osiedli. Z perspektywy czasu 
uważam, że przeprowadzona 
kilka lat temu likwidacja pieców 
gazowych byłą świetnym pomy-
słem pod względem komfortu 
mieszkania i bezpieczeństwa, 
to bardzo fajne rozwiązanie. 
Dodatkowo doszło ocieplenie 
budynku, wcześniej mieszkanie 
było chłodne, a kiedy jeszcze 
wymieniliśmy okna, jest napraw-
dę ciepło – ocenia pan Leszek. 

Jedynie przy nagłych, inten-
sywnych opadach zbiera się 
woda w piwnicy, próbowano 
rozwiązać ten problem, ale trze-
ba byłoby przebudowywać całą 
wadliwie wykonaną burzówkę. 

Małżeństwo poznało się na 
egzaminie we Wrocławiu do stu-
dium nauczycielskiego, siedzie-
li potem na zajęciach w jednej 
ławce. Pewnego dnia pan Leszek 
odważył się zaprosić na rand-
kę, przychodząc do akademika 
z dużym jabłkiem w prezencie.

Pan Leszek pochodzi z 
Lwówka  Śląskiego, ukończył 
wychowanie muzyczne na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowi-
cach, pani Halina urodziła się w 
Ziębicach, studiowała w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w 
Zielonej Górze. 

- Zafascynowany obozami 
harcerskimi w młodości, kiedy 
spało się na wiązce słomy w 
pałatce, gotowało w kociołku, 
właściwie chciałem być leśni-
kiem, mieszkać w lesie wśród 
zwierząt i roślin. Mój tato był 
muzykalny, grał na kornecie w 

przedwojennej orkiestrze woj-
skowej, w domu był akordeon, 
na którym sam uczyłem się grać. 
W szkole średniej mieliśmy z 
kolegami zespół, byłem gitarzy-
stą, graliśmy na fajfach. 

Pani Halina grała na skrzyp-
cach w ognisku muzycznym w 
Ziębicach, później ukończyła 
Szkołę Muzyczną w Kłodzku w 
klasie skrzypiec. 

- Mama wymarzyła sobie, 
że będę nauczycielką. Miałam 
zdawać na geografię, ale jadąc 
pociągiem na uczelnię do Wro-
cławia spotkałam dwóch kole-
gów - muzyków, którzy namówili 
mnie, by zdawać na wychowanie 
muzyczne.  

Pan Leszek jest multiinstru-
mentalistą, gra na pianinie, klar-
necie, gitarze. Na skrzypcach 
jedynie nie gra, bo jak żartu-
je, nie chce się kompromitować 
przy żonie. Podczas świąt cała 
rodzina muzykuje, zięć gra na 
gitarze, córka na harmonijce, 
pani Halina na skrzypcach, pan 
Leszek na pianinie. Córka Anna 
z mężem mają zespół muzyczny, 
chociaż na co dzień oboje pra-
cują w swoich zawodach. Pan 
Leszek i pani Halina trochę ubo-
lewają, że dziś muzyka została 
jako przedmiot szkolny zmar-
ginalizowana, ponieważ bardzo 
rozwijała wrażliwość.

Będąc na emeryturze wolny 
czas, praktycznie każdy week-
end, spędzają wędrując po 
Górach Sowich, niezależnie 
od pory roku. Nawet zimą idą 
choćby z Przełęczy Jugowskiej 
na herbatę do schroniska Orzeł 
i z powrotem. Wypoczywają 
też u córki w domu górskim w 
Glinnie. 

Aneta Pudło-Kuriata

OS. RÓŻANE

Małżeństwo mieszkało 
początkowo w Wojcieszowie 
koło Jeleniej Góry, gdzie po 
ukończeniu studium nauczyciel-
skiego podjęło pracę w jednej ze 
szkół podstawowych. Po dziesię-
ciu latach, kiedy na świecie była 
już dwójka ich dzieci, zdecydo-
wali o powrocie na Dolny Śląsk, 
by być bliżej rodziny. 

- Wybraliśmy Dzierżoniów, 
choć książeczka mieszkaniowa 
była w spółdzielni w Ząbkowi-
cach, jedynie wkład mieszkanio-
wy złożony był w PKO Dzier-
żoniów. Miasto wydawało nam 
się atrakcyjne, duże, z zakładami 
radiowymi „Diora”. Książeczkę 
przyjęto, ale oczekiwanie na 
przydział trwało aż osiem lat, 

ponieważ obowiązywała rejoni-
zacja. Kiedy jednak dowiedzia-
no się, że jesteśmy nauczyciela-
mi o specjalizacji wychowanie 
muzyczne, a takich potrzebowa-
no w Szkole Podstawowej nr 4 
i 5, niebawem przyznano nam 
lokal – wspomina pani Halina.

Klucze do trzypokojowego 
mieszkania o powierzchni 51 
m2 dostali w maju 1978 roku, 
ale wprowadzili się dopiero w 
grudniu, ponieważ wszystko 
było w stanie surowym, a oni 
podjęli decyzję, że sami wyko-
nają prace wykończeniowe, 
kiedy okazało się, że jest taka 
możliwość. Pan Leszek szukał 
materiałów budowlanych po 
okolicy - w Świdnicy, w Kłodz-

ku. Byli szczęśliwi, ponieważ 
w Wojcieszowie mieli małe 
służbowe mieszkanie nauczy-
cielskie – zawilgocony pokój z 
kuchnią i łazienkę z piecykiem 
węglowym.

- Często podjeżdżałem zoba-
czyć, jak nasz dom rośnie, bo 
wiedzieliśmy, że będziemy mieli 
tę siódemkę. Obserwowałem, jak 
rosła od parteru po kolejne pię-
tra – mówi pan Leszek.

Za os. Różanym było wów-
czas pole, wiele dzisiejszych 
bloków jeszcze nie wybudowa-
no, ale w miejscu dzisiejszego 
marketu funkcjonował pawilon 
handlowy PSS Społem, a na os. 
Jasnym i Błękitnym – żłobek i 
przedszkole.  

- Pamiętam straszne błoto 
na osiedlu, musiałam myć buty 
w szkole, ale bardzo polubiłam 
miasto, atmosferę w szkole, pro-
wadziłam chór szkolny, tutaj 
naprawdę odżyłam – wyznaje 
pani Halina. 

Zaangażowali się w harcer-
stwo, mieli swoje drużyny, jeź-
dzili na obozy wędrowne i mię-
dzynarodowe.

Lech Orczyk prowadził 32 
DH śpiewającą „Kosy”, w domu 
przechowuje kroniki z tamtych 
lat. W latach 1989-1993 pełnił 
funkcję dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Dzierżoniowie.

Mieszkanie na os. Różanym 
jest ich azylem do dzisiaj, nigdy 
nie myśleli o przeprowadzce. 

W ubiegłym roku minęło czterdzieści lat, od kiedy 
pani Halina i Lech Orczykowie wprowadzili się do 

mieszkania w bloku nr 7 na os. Różanym.

Z MUZYKĄ W TLE
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Po wakacjach budowa dwóch nowych spółdzielczych 
budynków przy ul. Lawendowej postępuje dyna-

micznie.

BUDOWA 
NA LAWENDOWEJ

Miesięcznik Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie  
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”

Wydawca: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
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58-200 Dzierżoniów, Os. Jasne 20, 
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Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian w nadesłanych tekstach. 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 październiku 2019 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

9.10.2019 Środa 13:00 – 14:00 asp. sztab. Marcin Armatys Dzielnicowy os. Różanego

17.10.2019 Czwartek 13:00 – 14:00 asp. sztab. Paweł Szober Dzielnicowy os. Jasnego i Błękitnego                    

25.10.2019 Piątek 13:00 -14:00  asp. Adam Gulka Dzielnicowy os. Tęczowego, Złotego 
i Kolorowego             

DYŻURY DZIELNICOWYCH

NASZE SPRAWY

wano na sierpień - wrzesień 
przyszłego roku. 

Lokalizacja jest bardzo 
atrakcyjna - spokojna okolica, 

ale blisko centrum miasta, w 
sąsiedztwie ogrodów dział-
kowych, z widokiem na Góry 
Sowie. 

- Jeśli chodzi o budynek 
A jesteśmy na etapie wyko-
nywania stropu nad trzecim 
piętrem i skończyliśmy sta-
wianie ścianek działowych w 
piwnicach. Zaczynamy muro-
wanie ścianek działowych na 

kondygnacjach mieszkalnych. 
W budynku B wykonaliśmy 
fundamenty i rozpoczęliśmy 
murowanie ścian piwnic - 
mówi Witold Jaskólski, kie-
rownik budowy. - Oddanie do 
użytku budynku A zaplano-

Mimo tego, że policjanci 
zwalczają przestępczość narko-
tykową, zabezpieczają znaczne 
ilości substancji psychoaktyw-
nych, w dalszym ciągu zatrzy-
mywane są osoby będące w ich 
posiadaniu. Funkcjonariusze 
policji z powiatu dzierżoniow-
skiego zatrzymali mężczyznę i 
nastolatka, którzy posiadali przy 

sobie narkotyki. Pierwszy wpadł 
29-latek na osiedlu Złotym. 16 
września dzierżoniowscy poli-
cjanci zatrzymali mężczyznę, 
który posiadał amfetaminę. 
Następnego dnia mundurowi 
na osiedlu Różanym zatrzymali 
16-letniego chłopca, który posia-
dał przy sobie środek odurzający 
w postaci suszu marihuany.

Przypomnijmy, że za posia-
danie narkotyków grozi kara 
do trzech, a gdy przedmiotem 
przestępstwa jest ich znaczna 
ilość, nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Natomiast han-
del narkotykami zagrożony jest 
karą do 8, a gdy w grę wchodzi 
ich znaczna ilość nawet do 12 
lat pozbawienia wolności. Spra-
wą nieletniego zajmie się Sąd 
Rodzinny i Nieletnich.

We wrześniu dzierżoniowscy policjanci zatrzymali 
dwie osoby, które posiadały przy sobie narkotyki.

DZIAŁANIA POLICJI
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Przebudowany, liczący 260 
metrów łącznik został posze-
rzony, a wzdłuż niego powstały 

miejsca parkingowe. Prace reali-
zowane były wspólnie przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową i 
Urząd Miasta Dzierżoniowa. 

Ta inwestycja ma zapewnić 
łatwiejszy dojazd do wyremon-
towanego parkingu przy szkole 
i poprawić bezpieczeństwo w 

tym rejonie zarówno dla zmoto-
ryzowanych - nie trzeba już jeź-
dzić na zakładkę, jak i pieszych 

uczestników ruchu. Powstały nie 
tylko dodatkowe miejsca posto-
jowe, teren upiększono także 
nowymi nasadzenia drzew.

Prace, wraz z remontem 
parkingu przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 kosztowały 1 mln 
220 tys. zł.

RÓŻNE

Zakończono prace budowlane dotyczące wykonania 
łącznika wraz z zatokami parkingowymi między ul. 

Korczaka i Szkołą Podstawową nr 1 na os. Różanym.

Jesteś uczniem jednej z dzierżoniowskich szkół? 
Weź udział w konkursie filmowym w ramach Kampa-

nii edukacyjnej „Unikalne piękno środowiska natural-
nego Gór Sowich”.

NOWY ŁĄCZNIK 
I MIEJSCA POSTOJOWE

Towarzystwo Oświatowe 
Ziemi Dzierżoniowskiej zapra-
sza na spotkanie 10 paździer-
nika 2019 roku  na godzinę 
16.00 do DOK przy ulicy 

Świdnickiej 23 w Dzierżo-
niowie. Temat spotkania: „O 
antykach słów kilka” - opowie 
o nich Krystyna Czekaj. Wstęp 
wolny - zapraszamy!

Konkurs filmowy dla 
uczniów szkół ponadpodsta-
wowych potrwa do 7 paździer-
nika. Kreatywność młodego 
pokolenia nie zna granic, dla-
tego mając smartfona lub aparat 
fotograficzny można stwo-
rzyć coś niepowtarzalnego, co 
ukazuje piękne widoki, florę i 
faunę Gór Sowich.

Tematyka wiodąca: 
wybrane okazy chronione 
fauny i flory, cenne przyrod-
niczo w obszarze Gór Sowich. 
Tematyka uzupełniająca obej-
muje zagrożenia dla okazów 

chronionych i działania zapo-
biegawcze, zanieczyszczenie 
powietrza i jego wpływ na 
okazy chronione, w tym zja-
wisko niskiej emisji, odpady 
i ich wpływ na środowisko 
naturalne, zapobieganie zmia-
nom klimatu, działania w celu 
zachowania bioróżnorodności, 
Europejska Sieć Ekologiczna 
Natura 2000 – PLH 020005 
Kamionki-  i PLH 020071 – 
Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. 
Szczegóły na stronie: konkurs-
gorysowie.pl

O ANTYKACH 
SŁÓW KILKA

„Twoją Spółdzielnię” 
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl

GÓRY SOWIE 
W OBIEKTYWIE
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Pierwsze lekcje w wybudo-
wanej pół wieku temu placówce 
odbyły się 13 września 1969 roku. 
13 września 2019 roku uroczyście, 
w obecności uczniów i nauczy-
cieli, dyrektor Marzena Mieszko 
odsłoniła tablicę pamiątkową na 
budynku szkoły, zakopano także 
„Kapsułę czasu”, w której znala-
zły się pamiątki dla przyszłych 
pokoleń: zdjęcia klasowe, filmy, 
rysunki, dyplomy z konkursów, 

gazety z 13 września 2019 roku, 
lista pracowników, a także podzię-
kowania od Urzędu Miasta za 26 
lat kierowania szkołą dla byłej 
dyrektor placówki – Urszuli Sko-
czek. Otwarcie kapsuły, zgodnie z 
wolą inicjatorów, powinno nastąpić 
po upływie 50 lat – w 2069 roku. 
27 września jubileusz świętowano 
uroczystą galą w dzierżoniowskim 
kinie Zbyszek.

APK

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Bohaterów Westerplatte na os. Błękitnym w 

Dzierżoniowie obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia.

50-LECIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 5

•  R E K L A M A  •

RÓŻNE
 

 

ul. Szkolna 6 
58-240 Piława Górna 
tel./fax. 74 8371246 

Kom. 662 094 615 
e-mail: sospilawa@interia.pl 

e-mail: sekretariat@soswpg.edu.pl 
www.new.soswpg.edu.pl 

 W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą: 
 Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami, w tym z autyzmem (od 7. r. ż. do 20. r. ż.), 
 Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami, w tym z autyzmem (do 24. r. ż.), 
 Grupa rewalidacyjno – wychowawcza dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną             

w stopniu głębokim (od 3. r. ż. do 25. r. ż.), 
 Grupy wychowawcze (internat), świetlica szkolna, 
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole), 
 Warsztat Terapii Zajęciowej (od 18. r. ż.). 

ZAPRASZAMY  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

atrakcyjne metody pracy,  
między innymi: 

 INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ, 
 MONTESSORI, 
 EEG BIOFEEDBACK, 
 ARTETERAPIĘ, 
 RELAKSACJĘ, 
 BIBLIOTERAPIĘ, 
 SOCJOTERAPIĘ, 
 DENNISONA, 
 WERONIKI SHERBORNE, 
 DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ. 

O F E R U J E M Y  

fachową opiekę  
psychologiczno—pedagogiczną: 
 Oligofrenopedagogów, 
 Logopedów, 
 Psychologa, 
 Nauczyciela usprawnienia  
       motorycznego, 
 Tyflopedagoga, Surdopedagoga, 
 Doradcy zawodowego, 
 Opiekę pielęgniarki, 
 Rehabilitanta. 
 

nowocześnie wyposażone 
pracownie, np.:  

 

                              Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                     
       im. ks. Jana Twardowskiego 

        w Piławie Górnej 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 

SALA DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

 

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
TEL. 666 666 693

ul. Ząbkowicka 26, 58-200 Dzierżoniów, E-mail: biuro@kursy.net

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE 

SEP

UPRAWNIENIA 
WYSOKOŚCIOWE
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NASZE SPRAWY

- Zawsze starałam się być 
samodzielna, całe życie impo-
nowało mi, że po mnie nie widać 
tej niepełnosprawności. Dorów-
nywałam zdrowym, pracowa-
łam, wychowywałam samotnie 
dziecko. Chciałabym tylko, żeby 
rozumiano, że my niepełno-
sprawni, choć funkcjonujemy z 
konieczności inaczej, tak samo 
mamy swoje potrzeby i marze-
nia, problemy i radości. I chce-
my uczestniczyć w codziennym 
życiu społeczności, tak, jak to 
tylko możliwe. Czasem niewiel-
ka pomoc czy okazane wsparcie 
ma nieocenioną moc.

Mieszkanka os. Jasnego 
Regina Ostrowska jest pogod-
ną, zadbaną kobietą. Wielu spo-
środ okolicznych mieszkańców 
widząc ją, nie może uwierzyć, 
że prawie nic nie widzi. - Nie 
wyłudzam pieniędzy ani opieki, 
bo radzę sobie sama, więc nie 
mam powodu udawać. Kiedy 
wchodzę do okulisty, lekarz 
traktuje mnie jak niewidomą, 
bo wie o stopniu zaniku siat-
kówki. Widzę dwa procent tego, 
co zdrowi.

Czerwone spodnie, deli-
katny makijaż, rozpuszczone 
blond włosy, młodzieńczy głos. 
Opowiada o sobie, jakby cho-
roba była tylko dodatkiem do 
życia, w którym zawsze chce 
być silna i niezależna. Proble-
my ze wzrokiem zaczęły się 
w wieku trzech lat. Rodzice 
zauważyli, że nie widzi w 
ciemności. Diagnoza okulisty 
była druzgocąca: retinopatia 
barwnikowa, czyli barwnikowe 
zwyrodnienie siatkówki. Nie-
uleczalna genetyczna choroba 
doprowadzająca do nieodwra-
calnej degradacji siatkówki. W 
fazie badań eksperymentalnych 
są przeszczepy nabłonka barw-
nikowego siatkówki i protezy 
siatkówki, trwają take prace 
nad terapią genową. Leka-
rze przewidywali, że w ciągu 
pierwszych 10 lat życia cał-
kowicie straci wzrok.  - Mam 

prawie 55 lat i widzę jakby 
przez dziurkę wyciętą w kartce, 
jednak część obrazu jest jak 
potłuczone lustro - opisuje. 

- Niestety, nie dostałam 
wsparcia od rodziców. Ciągle 
słyszałam, że nic z mnie nie 
będzie i wierzyłam w to. Cho-
dziłam zaniedbana, w podar-
tych ubraniach. Nie interesowa-
no się mną w domu. W wieku 
15 lat wzięłam parę rzeczy w 
torbę i nigdy już nie wróciłam. 
Wyjechałam z Bielawy, zna-
lazłam szkołę w Bydgoszczy z 
internatem, dla słabowidzących. 
Sądownie wystąpiłam o ode-
branie praw rodzicielskich. Po 
ukończeniu szkoły zdecydowała 
jednak o powrocie w rodzinne 
strony. Dobrzy ludzie pomogli 
jej z książeczką mieszkaniową. 
W dwupokojowym mieszka-
niu na os. Jasnym zamieszkała 
jako dwudziestolatka. Zawsze 
marzyła, żeby mieć czyste 
łóżko, ubrania, bo w dzieciń-
stwie jej tego zabrakło.

- Dla mojej córki byłam 
matką, ojcem, babcią i dziad-
kiem. Starałam się, by jej nicze-
go nie brakowało. Kolonie, 
wspólne wyjazdy nad morze, 
książki do szkoły, leczenie. Dziś 
mieszka w Wielkiej Brytanii, 
ma swoje życie. Utrzymuje ze 
mną sporadyczny kontakt. Nie 
mam żadnych bliskich, nie ze 
swojej winy, nie zrobiłam niko-
mu krzywdy, po prostu mnie 
poodrzucali - wyznaje. 

Jej marzeniem jest wró-
cić do pracy. Przepracowała 
dwadzieścia lat: w Niemczy, 
w M.Z. Tronic w Bielawie, w 
Molky w Dzierżoniowie, ostat-
nio siedem lat na szwalni w 
Bielawie. By dorobić do pensji 
i utrzymać się z córką, podej-
mowała prace chałupnicze - 
składała gniazdka elektryczne, 
klieła torebki na cukier. Radzi-
ła sobie z dojazdem do pracy 
komunikacją miejską. Jak się 
pogubiła, musiała stanąć i 
posłuchać, gdzie jest. 

- Chciałabym, żeby dano 
mi szansę, ale ciężko jest, kiedy 
pokażę papiery: niezdolna do 
samodzielnej egzystencji, wyma-
ga opieki. Nadal szukam pracy, 
i próbuję przekonać ludzi, że 
dam radę. Zaniosłam CV do 
zakładu pracy chronionej.

Na co dzień próbuje żyć 
normalnie. Załatwia sprawy w 
urzędach, robi zakupy w mar-
ketach, spaceruje. 

- Kiedy tylko się budzę, 
zaczynam myśleć. Mam jedynie 
poczucie światła, więc pracuję 
głową, innymi zmysłami i intu-
icją. Wychodząc z domu muszę 
analizować wszelkie bodźce 
dźwiękowe, żeby nie potrącić 
przechodnia, nie zdeptać psa, 
wózka. Cały czas muszę zacho-
wać czujność, nieustannie opra-
cowuję strategię, myślę logicz-
nie, wszystko muszę zaplano-
wać. W markecie nie potrafię 
ważyć i unikam tego, bo nie chcę 
być dla kogoś kłopotem. Chociaż 
kiedyś zobaczyłam piękne more-
le i poprosiłam o pomoc. Nieraz 
idę z zamkniętymi oczami, bo już 
mnie głowa boli. Obraz łamie mi 
się, wiruje. Taka ciągła czujność 
psychiczna jest męcząca. 

Czasem zdarzają się trud-
niejsze dni, jak ten, kiedy pani 
Regina chciała nadać przesyłkę 
na poczcie. 

- Poprosiłam, by pani 
wypełniła mi druk, okazało się, 
że nie może. Rozpłakałam się z 
bezsilności. Opiekunka mi nie 
przysługuje, musiałabym pła-
cić, a nie stać mnie. Kiedy rok 
temu miałam operację kręgo-
słupa, musiałam płacić 10 zł za 
godzinę opiekunce z opieki spo-
łecznej. Po tygodniu wszystko 
robiłam już sama. Kiedy potem 
zgłosiłam się na zabiegi rehabi-
litacyjne, też usłyszałam, że nie 
mogę przychodzić bez opieku-
na. A przecież ludzie niewidomi 
podróżują po świecie, z laskami 
i z psami. Osoby, którzy mnie 
znają, pomagają mi, wiedzą, że 
jestem solidną firmą, nikomu 
nie jestem grosika winna.

Dziś na szczęście funkcjo-
nuje wiele udogodnień dla osób 
niedowidzących. Dzięki dofi-
nansowaniu pani Regina kupiła 
maszynę czytającą dokumenty 
i „gadającą wagę” oraz telefon 
z syntezatorem mowy, który 
czyta SMS-y, pogodę, godzi-
nę. Można mu podyktować 

NIEWIELKA POMOC 
MA NIEOCENIONĄ MOC
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W ostatnim czasie sprawy dotyczące budowy 
nowych budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych w Piławie Górnej nabrały zdecydowanego przy-
spieszenia organizacyjnego i decyzyjnego. To cieszy 
wszystkich mieszkańców czekających na nowe miesz-
kania w Piławie Górnej.

Po ostatnim spotkaniu 21 
sierpnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Piławie Górnej z 
zainteresowanymi osobami 
oraz Burmistrzem Piławy 
Górnej Krzysztofem Chudy-
kiem i Prezesem Zarządu Spół-
dzielni Danielem Kolinko, o 
którym pisaliśmy w ostatnim 
numerze Twojej Spółdzielni, 
odbyły się jeszcze dwa bardzo 
ważne dla tej sprawy spotkania. 

30 sierpnia podczas Sesji 
Rady Miejskiej Piławy Górnej, 
Prezes Zarządu Spółdzielni 
Daniel Kolinko przedstawił 
szczegółową koncepcję budowy 
trzech budynków wieloro-
dzinnych w Piławie Górnej ze 
wszystkimi sprawami, które 
temu towarzyszą. Spotkanie z 
Radą Miejską i Burmistrzem 
trwało ponad godzinę, podczas 
którego Prezes naszej Spół-
dzielni odpowiadał na wszyst-
kie pytania i  kwestie podno-
szone przez Radnych Rady 
Miejskiej. Po tym spotkaniu 
odbyło się też kolejne bardzo 
ważne spotkanie robocze w 

Urzędzie Miasta Piławy Górnej 
w dniu 18 września. 

Podczas tego spotkania pod-
sumowano wszystkie wcześniej 
omawiane zagadnienia i nakre-
ślono konieczne do zrealizowa-
nia kolejne kompleksowe dzia-
łania, które powinny doprowa-
dzić w styczniu do przedsta-
wienia projektu uchwały Rady 
Miejskiej Piławy Górnej o 
przekazanie gruntu przy ulicy 
Staszica pod budowę trzech 
nowych spółdzielczych budyn-
ków wielorodzinnych. O dal-
szym postępie uzgodnień i prac 
przygotowawczych będziemy 
informować na bieżąco. Przy-
pominamy też, że największą 
nowością w zakresie wspólnych 
działań Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie 
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. 

wiadomość, e-mail, zapłacić 
rachunki, przeglądać Facebo-
oka, opisuje słowami fotogra-
fie.  - Nawet ostrzega mnie, że 
ma słabą baterię, cały czas ze 
mną gada, mam towarzystwo - 
śmieje się pani Regina. 

W czerwcu tego roku pani 
Regina pojechała do Ośrod-
ka Treapii Nerwic w Mosz-
nej. Musiała wziąć transport 
medyczny, bo pociągiem nie 
dałaby sobie rady. Tamten czas 
wspomina jako wspaniały. 

- To było jak wakacyjny 
wyjazd, mój pierwszy zresztą. 
Spotkałam życzliwych ludzi, 

zmagających się z depresjami, 
obniżeniami nastroju. Organi-
zowano zajęcia terapeutycz-
ne, ruchowe i relaksacyjne. 
Mogłam uczestniczyć we wspól-
nych wyjściach na miasto, bo 
zawsze ktoś mnie odprowadził. 
Dobrze czułam się z wrażliwy-
mi ludźmi, nie byłam oceniana, 
miałam wrażenie, że nie jestem 
z tym wszystkim sama. Bo ja 
chcę ponad wszystko żyć nor-
malnie, czuję się jeszcze młodo, 
mogę dać wiele światu. 

Aneta Pudło-Kuriata

Po wielu latach zastoju w 
budowie nowych mieszkań w 
mieście Piława Górna, panuje 
bardzo dobry klimat do ponow-
nego uruchomienia realizacji 
spółdzielczego budownictwa 
wielorodzinnego. Zaintere-
sowanie wśród mieszkańców 
Piławy Górnej nowymi miesz-
kaniami wzrasta, a budowa 
nowych mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych to zawsze 
bodziec i znak rozwoju miasta. 
Po tym jak z wielkim powodze-
niem w Dzierżoniowie od 2007 
roku wznowiona została przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową w 
Dzierżoniowie budowa nowych 
budynków wielorodzinnych 
i trwa cały czas nieprzerwa-
nie, przyszedł również 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 skateparkiem oraz 
nową halą widowiskowo-spor-
tową przy szkole podstawowej. 
To również bliska odległość 
do Przedszkola, Szkoły Pod-
stawowej, Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki oraz Filii 
Spółdzielczego Domu Kultury, 

co daje nieograniczone możli-
wości dostępu do nauki, roz-
woju, wypoczynku i relaksu dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Nowym bardzo sprzyjającym 
zamierzeniem, który dodat-
kowo podniesie atrakcyjność 
tej lokalizacji dla zaintereso-
wanych 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. 

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 zgłaszania 
się do siedziby Spółdzielni oso-
biście na os. Jasnym nr 20  pokój 
nr 5 w Dzierżoniowie, lub tele-
fonicznie pod numerem telefonu 
74 83-44-73 wew. 38, o bardziej 
szczegółowe zapoznanie się z 
planami oraz składania swoich 
oczekiwań co do wielkości ocze-
kiwanych mieszkań i innych 
spraw z tym związanych.

SM

NOWE MIESZKANIA 
W PIŁAWIE GÓRNEJ

NASZE SPRAWY
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Zakończone zostały prace 
dotyczące usuwania ze ścian 
budynku korozji biologicznej 
z jednoczesnym malowaniem 
elewacji farbą z nowoczesnymi 
środkami zabezpieczającymi 
tynki w budynku na os. Róża-
nym 18. Obecnie wyżej wymie-
nione prace są wykonywane na  
os. Jasnym 17. 

We wrześniu został wybu-
dowany nowy plac zabaw obok 
budynku przy ul. Andersa 
29-36.

W Piławie Górnej obok 
budynku przy ul. Staszica 30-36 
na parkingu zostały wytyczone 
(pomalowane) miejsca posto-
jowe włącznie z zamontowa-
niem blokad samochodowych.

W sierpniu 2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Dzierżoniowie przeprowadziła kolejne prace 

remontowe.

SPÓŁDZIELCZE 
REMONTY

Zabawa strojami i oprawą 
utrzymana w klimacie średnio-
wiecza, rozpocznie się o godzi-
nie 12.00. Miłośnicy kapusty 
zebrani w Ogrodzie Botanicz-
nym w Wojsławicach zapoznają 
się z tradycyjnymi sposobami 
kiszenia kapusty, prezento-
wanymi przez drużyny, które 
podejmą wyzwanie najszyb-
szego i najdokładniejszego 
przygotowania, pokrojenia i 
zakiszenia kapusty w beczkach. 

Śląski Festiwal Kapusty to 
okazja do wspaniałej zabawy 

przy dźwiękach muzyki bie-
siadnej. Na scenie Arboretum 
w Konkursie Piosenki Biesiad-
nej „Biesiadowanie w kapu-
ście” zaprezentuje się dziesięć 
zespołów z terenu Dolnego 
Śląska. Każdy z nich będzie 
miał za zadanie wykonać 
trzy utwory: jedną piosenkę 
ludową, folkową lub biesiadną, 
jedną nawiązującą do średnio-
wiecza, jedną nawiązującą do 
obrzędu kiszenia kapusty, co 
będzie podkreśleniem charak-
teru imprezy.

Tradycyjne, ręczne szatkowanie i kiszenie kapusty, 
śląski folklor w najlepszym wydaniu i barwy jesieni. 

Tak zapowiada się IX Śląski Festiwal Kapusty w Arbo-
retum w Wojsławicach, w tym roku organizowany pod 
hasłem „Średniowieczne Zmagania” 6 października.

ŚREDNIOWIECZNE 
ZMAGANIA

RÓŻNE

TERAPIA
TAŃCEM

dla seniorów

Spotka Cię tutaj zabawa, śmiech, odprężenie ciała i umysłu. 
Nie musisz mieć pary. Przyjdź i przekonaj się jak miło możesz 

spędzić czas w towarzystwie nowych znajomych.

STARTUJEMY 5.09.2019

GDZIE
Sala Spółdzielni Mieszkaniowej
Os. Jasne 20, Dzierżoniów

KIEDY

więcej informacji 781-282-632

KAŻDY CZWARTEK
GODZINA 18:00

Zrób coś 
dla siebie! SENIORZE

Przeżyli razem pięćdziesiąt lat i odebrali nadane 
przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Poży-

cie Małżeńskie. Złote Gody obchodziło w niedzielę 
15 września 11 par z Dzierżoniowa i 9 par z gminy 
Dzierżoniów.

Uroczystość rozpoczęła 
tradycyjnie msza św., po której 
w sali koncertowej Dzierżo-
niowskiego Ośrodka Kultury 
odbyła się ceremonia organizo-
wana dla dostojnych jubilatów 
i ich rodzin. 

Szanowni jubilacji otrzy-
mali specjalne gratulacje od 
mieszkańców złożone przez 
włodarzy. Mieszkańcy Dzier-
żoniowa wyróżnieni Meda-
lami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie: Teresa i Antoni 
Zapotoczni, Maria i Euge-
niusz Słowikowie, Zofia i 
Marian Niemcowie, Zofia i 
Jerzy Bieliczowie, Danuta i Jan 
Gembiccy, Jadwiga i Leszek 

Pasiowie, Krystyna i Andrzej 
Maryniakowie, Elżbieta i Piotr 
Łakomscy, Anna i Ryszard 
Kwiatkowscy, Janina i Czesław 
Urbanowie, Halina i Broni-
sław Baranowscy. Mieszkańcy 
gminy Dzierżoniów, którzy 
przeżyli razem pół wieku to: 
Marian i Miladia Janusowie, 
Irena i Tadeusz Oleksakowie, 
Genowefa i Ryszard Juraszko-
wie, Zofia i Kazimierz Hopko-
wiczowie, Maria i Władysław 
Włodkowie, Teresa i Tadeusz 
Niezgodowie, Józefa i Mieczy-
sław Świstakowie, Irena i Wie-
sław Pinderowie oraz Aniela i 
Feliks Listwanowie.

ŚWIĘTOWALI 
ZŁOTE GODY
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie os. Jasne 20 
działając na podstawie §1 Regulaminu przetargu na sprzedaż terenów 
niezabudowanych, do których Spółdzielnia posiada prawo wieczy-
stego użytkowania do dnia 09.02.2088 r. ogłasza ustny przetarg nie-
ograniczony w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytko-
wania niezabudowanej działki gruntowej, położonej w Dzierżoniowie 
Os. Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżonio-
wie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00013149/2. Na podstawie 
zawartego porozumienia właścicielem wewnętrznej drogi dojazdowej 
będzie Gmina Miejska Dzierżoniów. Dla terenu sprzedawanej działki 
istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, sto-
sownie do którego teren sprzedawanej działki przeznaczony jest pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sieci wod-kan znajdują się 
w pasie drogowym na skrzyżowaniu z ulicą Akacjową.

L.p. Nr licytowanej 
działki

Powierzchnia 
ewidencyjna
działki (m2)

Cena 
wywoławcza 

(netto)

 Wymagane 
wadium

5 132/239 1070 173 982,00 zł 34 796,00 zł
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz pod-

mioty nie posiadające osobowości prawnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 10ºº w siedzi-

bie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro sala Spółdzielczego Domu 
Kultury.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przetargo-
wym oraz kompletem materiałów, dotyczących stanu działki grunto-
wej, będącej przedmiotem postępowania przetargowego, w pokoju 
nr 8 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym 20 w 
Dzierżoniowie, w terminie od 07.10.2019 r. Pracownikiem upraw-
nionym do kontaktu z osobami zainteresowanymi oraz do udzielania 
informacji jest Pan Wiesław Kasprzyk tel. nr 74 831 44 73 wew. 12. 

Wadium na działkę w wysokości ustalonej powyżej, należy 
wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie 81 9527 
0007 0041 4979 2000 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14.10.2019 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Spółdzielni. 

W czasie licytacji uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne wyższe 
kwoty – postęp 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 formalno-
ści związanych z zawarciem aktu notarialnego przeniesienia prawa 
wieczystego użytkowania działki gruntu. Zawierany akt notarialny 
sprzedaży działki jest umową warunkową z prawem pierwokupu 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zwrot wadium, których oferta nie 
zostanie wybrana, nastąpi na wskazane przez oferenta konto .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie ma prawo 
odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

OGŁOSZENIE
W SPÓŁDZIELNI

Tym razem zgłoszono 30 
ogródków przydomowych. 
Ocena nie była łatwa, gdyż 
wszystkie stanowią ozdobę 

spółdzielczych zasobów. Jury 
wybrało najciekawsze i naj-
piękniejsze przydomowe kom-
pozycje zielone. Już wiemy 

komu przyznano nagrody i 
wyróżnienia. Dla najlepszych 
czeka zaproszenie na okolicz-
nościowe spotkanie, na którym 

zostaną ogłoszone wyniki i 
zostaną wręczone nagrody 
i wyróżnienia. Organizato-
rami konkursu są: Spółdziel-

czy Dom Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżonio-
wie, miesięcznik „Twoja Spół-
dzielnia” oraz portal Doba.pl. 

Składamy uznanie wszystkim 
uczestnikom.  

AVE
fot. M. Charasimiuk

16. edycja konkursu osiedlowego ogródków 
„Ładnie przed domem” już rozstrzygnięta. Jury 

konkursu 11 września obejrzało wszystkie zgłoszone 
skwerki i ogródki przy zasobach spółdzielczych.

ŁADNIE 
PRZED DOMEM

•  Kupię  mieszkanie 2-pokojowe na parterze w obszarze działania 
kotłowni centralnej. Tel. 509 334 223.

•  Wynajmę lub sprzedam mieszkanie, 122 m2 - stare budownictwo, 
przy ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie. Tel. 693 675 530.

Ogłoszenia drobne
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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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środy    16.00 – 20.00     
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O piłce ręcznej i zajęciach w ramach Spółdzielczej Akademii Szczypiorniaka opo-
wiada Maciej Łazor, trener MKS Żagiew Dzierżoniów i nauczyciel wychowania 

fizycznego w Szkole Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie.

RUSZA AKADEMIA 
SZCZYPIORNIAKA

tworzenie zespołu zawsze jest 
fascynujące, choć bywa nieła-
twe. Dla mnie bardzo ważna 
jest u dzieci umiejętność 
współpracy, kreatywność. 
Z własnego doświadczenia 
wiem, że umiejętność pracy w 
zespole ułatwia później wiele 
rzeczy w szkole i przekłada 
się na dalsze życie. Wpajam 
zasady fair play, prawidłowe-
go odżywiania, sportowego 
trybu życia. Warunki fizyczne 
bardzo szybko się zmieniają, 
dzieci są okresie dojrzewania. 

Niektórzy chłopcy przychodzą 
mali, a za kilka lat okazuje się, 
że są najwyżsi. W tej dyscypli-
nie wzrost jest ważny, ale nie 
liczy się tak jak w koszykówce 
czy siatkówce – można grać na 
pozycji skrzydłowego.

Trudno jest uczyć gry 
w zespole? Nauczyciele 
sygnalizują, że dzieci nie 
umieją pracować w gru-
pach na lekcji.

Młodzi ludzie odczuwają 
często dyskomfort, kiedy są 
obserwowani i oceniani, tym-
czasem sportowiec jest nie-
ustannie pod presją, obserwo-
wany przez kibiców, rodziców, 
innych zawodników, oceniany 
przez trenera. Od małego sta-
ram się z tym oswajać moich 
zawodników, bo trudno im 

przyjąć krytykę, emocje często 
biorą górę u młodego sportow-
ca. Nie potrafią jeszcze tego 
kontrolować. W zespole jest 
to jeszcze trudniejsze, bo cha-
raktery są różne. Staram się 
przekazać zawodnikom, że 
drużyna jest najważniejsza, po 
jakimś czasie to się udaje. 

Gdzie ty zaczynałeś swoją 
przygodę z piłką ręczną?

Piłkę ręczną pokochałem w 
Szkole Podstawowej nr 2 u pana 
Konrada Schneidera. Zaczyna-

łem w latach 90. jako zawodnik 
Lechii Dzierżoniów, a następ-
nie Żagwi Dzierżoniów, z którą 
awansowaliśmy do I ligi. Gra-
łem na pozycji lewoskrzydło-
wego. Potem grałem w AZS 
Zielona Góra, zdobywając z tym 
klubem Akademickie Mistrzo-
stwo Polski i wicemistrzostwo 
Polski. Po zakończeniu karie-
ry w 2008 roku zostałem w 
Żagwi trenerem seniorów, a od 
2018 roku trenuję młodszych. 
Wypracowaliśmy wspólnie 
wicemistrzostwo Dolnego Ślą-
ska z drużyną młodzików, dwu-
krotne wicemistrzostwo II ligi z 
drużyną seniorów. Piłka ręczna 
jest jedną z dyscyplin mających 
duże tradycje w Dzierżoniowie, 
warto to wykorzystać i pod-
trzymywać.

Aneta Pudło-Kuriata

Pod koniec września 
ruszają kolejne zajęcia z 
piłki ręcznej. Kto może w 
nich uczestniczyć?

Zapraszam wszystkich 
chętnych 30 września do 
dużej sali w Szkole Podsta-
wowej nr 5 na pierwsze zaję-
cia Spółdzielczej Akademii 
Szczypiorniaka. Zajęcia będą 
odbywać się w poniedział-
ki i czwartki o godz. 17.30, 
dla chłopców - uczniów III i 
IV klas szkoły podstawowej 
(roczników 2010 i 2011). Będą 
to zajęcia ogólnorozwojowe z 
nauką i wykorzystaniem pod-
stawowych zasad piłki ręcz-
nej, elementów technicznych, 
praca nad motoryką, ćwicze-
nia gimnastyczne, z piłkami, 
zapoznanie się z dyscypliną. 
Lokalizacja szkoły sprzyja, 
by przychodzili jej uczniowie 
i mieszkańcy osiedli, choć 
mogą się oczywiście zapisy-
wać dzieci z całego miasta. 
Staram się zaszczepić pasję 
do piłki ręcznej. Ważne, by 
młodzi uprawiali sport. Jako 
nauczyciel wychowania 
fizycznego obserwuję coraz 
większe zaabsorbowanie 
grami, dzieci sporo siedzą 
przed komputerem, nic jed-
nak nie zastąpi aktywności 
fizycznej w tym wieku.

Wielu chłopców, którzy 
zaczynali w Spółdzielczej 
Akademii Szczypiorniaka 
gra dziś w dzierżoniow-
skim klubie MKS Żagiew.

Obecnie w Żagwi gra już 
ponad dwudziestu chłopaków, 
którzy zaczynali w Spółdziel-
czej Akademii Szczypior-
niaka, a później przeszli do 
klubu. Akademię prowadzę 
od dwóch lat, wcześniej zaję-
cia prowadził Damian Pikus. 
Postanowiłem wrócić do szli-
fowania młodych talentów, do 
pracy z najmłodszymi. Z tej 
sali w Szkole Podstawowej nr 
5 wyszli chłopcy, którzy są 
reprezentantami Polski – Jan 
Czuwara i Jakub Matlęga. 
Obydwaj grają w superlidze, na 
najwyższym poziomie. Uwa-
żam, że dla klubu jest bardzo 
ważne, by wychowanków było 
jak najwięcej i na jak najwyż-
szym poziomie. 

Czy trenując najmłod-
szych zwracasz uwagę na 
predyspozycje i wyłapu-
jesz talenty?

W piłce ręcznej jest szeroki 
wachlarz predyspozycji, przy-
dający się na różnych pozy-
cjach. Najważniejsza jest szyb-
kość i siła. Drużyna to mie-
szanka różnych charakterów, 

SPORT 
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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 
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                                     wtorki    10.00 – 11.00 
    
         
Szachy  dla dzieci      
wtorki      16.40 – 17.40   Taniec dla przedszkolaków 
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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 
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Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne, przystępne ceny), 
szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!  
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- Powołanie przez pana 
Premiera na Wicewojewodę 
Dolnośląskiego to dla mnie 
olbrzymie wyróżnienie i wielki 
honor! Z drugiej strony nie 
ukrywam, że przez kilkanaście 
lat pracy bardzo zżyłem się ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
i żal było żegnać się z kole-
żankami i kolegami, ale też z 
instruktorami oraz uczestni-
kami licznych zajęć SDK. Mam 
poczucie, że wspólnie z Ewą 
Kucełą zrobiliśmy w Spółdziel-
czym Domu Kultury naprawdę 
niemało. I za ten czas wspólnej 
pracy bardzo wszystkim dzię-
kuję. Innym kosztem jest fakt, 
że musiałem pożegnać się także 
z niezwykle cennym dla mnie 
mandatem radnego Rady Miej-
skiej Dzierżoniowa - mojego 
ukochanego miasta. O tym 
jednak, że o Dzierżoniowie nie 
zapomnę, mam nadzieję, że nie 
muszę nikogo zapewniać.

Jarosław Kresa jest żonaty 
(żona Dorota), ojciec Łukasza 

- studenta militarioznawstwa, 
wykształcenie wyższe - filolo-
gia polska. Szef Klubu Radnych 
PiS, sekretarz klubu radnych 
Prawa i Sprawiedliwości. Radny 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa 
III i VI kadencji, w latach 2000-
2002 wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa. 
Członek Prawicy Rzeczypospo-
litej, sekretarz Klubu „Gazety 
Polskiej” Dzierżoniów II, ini-
cjator stworzenia i wiceprezes 
Obywatelskiego Ruchu Patrio-
tycznego, członek Prometej-
skiego Klubu Przyjaciół Gruzji. 
Inicjator powstania, współzało-
życiel i dowódca Grupy Rekon-
strukcji Historycznej 58. Pułku 
Piechoty (4 psw). Uczestnik 
legendarnych inscenizacji histo-
rycznych na Westerplatte, pod 
Kockiem i pod Mławą. Uho-
norowany Medalem 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości, 
Krzyżem Czynu Zbrojnego Pol-
skiej Samoobrony na Kresach 
Wschodnich Rzeczypospoli-

Młodzi ludzie poznają na nich 
tajniki lotu tych z pozoru tylko 
prostych popularnych lataw-

ców. Cały Dolny Śląsk organi-
zuje Święta Latawca w różnych 
wersjach i stopniach trudności. 

30 sierpnia w imieniu premiera Mateusza Morawiec-
kiego nominację wręczył Michał Dworczyk - szef 

KPRM. Dzierżoniowianin obowiązki objął 1 września.

Jesienią wieją najsilniejsze wiatry, stąd modelarze 
angażują się w budowę swoich pierwszych statków 

powietrznych, jakimi są latawce.

JAROSŁAW KRESA 
WICEWOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIM

JESIEŃ LATAWCÓW

NASZE SPRAWY

tej, a także Medalem 60-lecia 
Związku Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy-Górni-
ków. Organizator wielu uroczy-
stości historycznych i patrio-
tycznych na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego. Komendant 
honorowy jednostki strzeleckiej 
1919 Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego. 
Szachista. Redaktor naczelny 
miesięcznika „Twoja Spółdziel-
nia”, koordynator Spółdziel-
czego Domu Kultury SM w 
Dzierżoniowie. W przeszłości 
m.in.: dziennikarz „Tygodnika 
Wałbrzyskiego”, miesięcznika 

„Diora”, „Radia Sudety” oraz 
współzałożyciel i pierwszy 
redaktor naczelny „Tygodnika 
Dzierżoniowskiego”. W latach 
1984-2003 zawodnik, trener 
drużyn młodzieżowych, a 
także prezes MZKS „Lechia” 
Dzierżoniów. Autor książek: 
„Lechia na koniec tysiąclecia” 
oraz „Tewzadze – gruziński 
obrońca Warszawy”, opowiada-
jącej o losach gruzińskiego ofi-
cera kontraktowego w Wojsku 
Polskim, jednego z głównych 
dowódców obrony Warszawy w 
1939 r.

Czasami konstrukcje potrafią być 
bardzo skomplikowane, szcze-
gólnie latawce skrzynkowe. Zbu-
dować można praktycznie każdą 
fantazyjną formę, ale sztuką jest 
nauczyć tę konstrukcję latać. 
Niebawem zawody międzyna-
rodowe w Jeleniej Górze. Już 
zaczęliśmy budować własne kon-

strukcje, szczególnie angażują 
się młodzi modelarze, są ciekawi 
wszystkiego i bardzo zaangażo-
wani. Na modelarni zostało już 
tylko kilka miejsc. Zapraszamy 
tych, którzy marzą o podbojach 
przestrzeni powietrznej. 

Instruktor modelarni 
przy SDK w Dzierżoniowie
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Projekt „Ludzie z pasją” 
miał już swoją trzecią odsłonę. 
Jak to się wszystko zaczęło i 
skąd taka fascynacja górami 
wysokimi? O to zapytali-

śmy Jarosława Rudnickiego 
– mieszkańca Dzierżoniowa, 
pomysłodawcę cyklu.

Góry wysokie to coś dla 
przeciętnego człowieka 
nieosiągalnego. Skąd u 
Ciebie taka fascynacja?

Tematem zainteresowałem 
się kilka lat temu zupełnym 
przypadkiem. Wyjechaliśmy z 
moją żoną wypocząć. W hotelu 
gdzie mieszkaliśmy swoje 
wystąpienie miał Krzysztof 
Wielicki – pierwszy (wspólnie 
z Leszkiem Cichym) zdobywca 
Mount Everestu. Od tamtej 
pory na temat himalaizmu prze-
czytałem kilkadziesiąt ksią-

żek i byłem na kilkudziesięciu 
spotkaniach związanych z tym 
tematem. Warto choć raz posłu-
chać zdobywcy takiego szczytu, 
żeby zrozumieć jego pasję. 

Projekt „Ludzie z pasją” 
to cykl spotkań z ludźmi 
gór. Kto już był w Dzier-
żoniowie, a kto dopiero 
będzie?

Pierwsze spotkanie odbyło 
się w październiku 2018 roku 
właśnie z Krzysztofem Wielic-
kim i miał to być jednorazowy 
„incydent”. Jak się okazało 
zainteresowanie takim temat 
jest ogromne! Dopiero wtedy 
pomyśleliśmy o projekcie kil-
kunastu spotkań. Na wiosnę 
był u nas Rafał Fronia, a 13 
września Ryszard Pawłowski. 
W najbliższym czasie, bo 25 
października naszym gościem 
będzie Leszek Cichy. 

Kilkanaście razy stał na szczytach ośmiotysięczników w Himalajach i Karakorum. 
Uczestniczył w ponad 300 wyprawach na całym świecie. Podróżnik, himalaista i 

instruktor. Ryszard Pawłowski był gościem w dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej na zaproszenie Stowarzyszenia HELP DDZ.

LUDZIE Z PASJĄ

Ryszard Pawłowski to 
wyjątkowy wspinacz. 
Na szczytach bywał po 
kilka razy.

Człowiek, który wchodzi 
na najwyższy szczyt świata 
pięciokrotnie, a na najwyższy 
szczyt Ameryki Południowej 
33 razy musi być wyjątkowy. 
Ryszard Pawłowski ma nie-
zwykły dar opowiadania. Słu-
chając jego relacji odnosi się 
wrażenie jakby był cichym, 
spokojnym człowiekiem, żyją-
cym gdzieś sobie niezauwa-
żalnie. Nic bardziej mylnego. 
Ryszard jest właścicielem 
firmy organizującej wyprawy 
międzynarodowe. Ciągle 
wyjeżdża, trenuje i cieszy się 
dobrym zdrowiem. „Złapać” 
go w Polsce to rzecz niezwy-
kła. Nam się udało.

Organizacja takich spo-
tkań nie jest łatwym 
przedsięwzięciem.

Mając obok siebie doświad-
czoną grupę organizacyjną z 
czasów, kiedy byłem szefem 
dzierżoniowskiego WOŚP, 
jest mi łatwiej. Pomagają nam 
sponsorzy i partnerzy. Bez-
płatnie salę użycza nam Spół-
dzielnia Mieszkaniowa i za 
to chciałbym bardzo mocno 
Zarządowi podziękować. 
Chcemy zrealizować takich 
bezpłatnych spotkań przynaj-
mniej 12. Zapraszam wszyst-
kich już 25 października do 
Sali SM w Dzierżoniowie.

W SDK

Więcej informacji 781-282-632



Pierwsze miejsce w kategorii 
„Ogródki i skwery przy blokach 
mieszkalnych” po raz kolejny 
zajęło małżeństwo Aniela i Tade-
usz Kciukowie z bloku nr 17 na 
os. Błękitnym. Przydomowy 
ogród to ich wieloletnia pasja i 
ogrom pracy, a przecież nie są 
już najmłodsi. Z wielką pieczoło-
witością doglądają roślin, każdą 
wolną chwilę spędzając na pra-
cach ogrodowych. Nagrodą jest 
bon o wartości 400 zł, do wyko-
rzystania w markecie Bricomar-
che, na kupno ziemi i roślin. 

- Od osiemnastu lat prowa-
dzimy z żoną ogródek pod blo-
kiem, to nasze życie. Sadzimy, 
podlewamy, grabimy, zamiatamy, 
plewimy i podcinamy rośliny. Naj-
bardziej dumni jesteśmy z faktu, 
że nasz ogród podoba się prze-

chodzącym ludziom - cieszy się 
małżeństwo. - Dzieci pokazują 
rodzicom paluszkiem figurki: 
konika, krasnale, królika. Posa-
dziłem łącznie pięćset metrów 
żywopłotu, w tym roku obcinałem 
go już pięć razy. Mamy dwadzie-
ścia rododendronów, tyle samo 
piwonii, trzydzieści hortensji, 
pięćdziesiąt iglaków i dwadzie-
ścia pięć brzózek. Dzięki wspar-
ciu spółdzielni nie mamy już kło-
potów z podlewaniem - założono 
licznik, wodę bierzemy z piwnicy. 
Ze względu na problemy z nogą 
wodę wożę w kanistrach na rowe-
rze. Wcześniej przez parę ładnych 
lat jeździliśmy po wodę do Kamio-
nek, mieliśmy 50 pięciolitrowych 
butelek, żona nabierała, a ja 
nosiłem do auta - wspomina pan 
Kciuk. Serdecznie gratulujemy!

 Ogródki i skwery  
 przy blokach mieszkalnych 

I miejsce - Aniela i Tadeusz 
Kciukowie

II miejsce - Dorota i Adam 
Bartyzel

III miejsce - Krzysztof Wan-
toch-Rekowski

wyróżnienie - Dorota 
Gębicka, Zofia Bartodziej, Wie-
sława Kręzel i Katarzyna Matlak
 Okna i balkony 

I miejsce - Bożena Kozłow-
ska

II miejsce - Halina Szajtek

III miejsce - Barbara Chmie-
larz

wyróżnienie - Anna i Stefan 
Jarzynka i Barbara Pietrzak
 Ogródki i skwery  
 przy domkach  
 jednorodzinnych 

I miejsce - Katarzyna Piórko 
i Michał Gębczyński

II miejsce - Zofia Błaszkie-
wicz

III miejsce - Jarosław 
Chmielarz

wyróżnienia - Krystyna 
Tucka i Małgorzata Mazik

Zwycięzców XXIV edycji konkursu „Piękno Kwiatów i 
zieleni wokół nas” nagrodzono 18 września podczas 

gali rozdania nagród w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa.

PIĘKNO KWIATÓW I ZIELENI 
WOKÓŁ NAS

•  R E K L A M A  •


