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Co to jest??? Dlaczego??? 
Po co??? Te oczywiste pyta-
nia 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”, 
których wiek przekraczać 
będzie 50 lat, bo ktoś kiedyś 
określał, że na taki okres są 
budowane. Kolejny raz uspoka-
jamy mieszkańców, że według 
najnowszych badań prowadzo-
nych na terenie całej Polski, 
budynki w  zakresie stanu 
konstrukcji budowlanej mają 
się dobrze, a ten typ ”wielkiej 
płyty”, który występuje w 
naszej dzierżoniowskiej Spół-
dzielni jest jednym z lepszych 
w kraju i do 100 lat budynki  te 
spokojnie będą służyć swoim 
mieszkańcom, a potem będą 
kolejne prawdopodobnie pozy-
tywne ekspertyzy.

Niestety sprawa w zakre-
sie instalacji wewnętrznych 
wszystkich budynków wieloro-
dzinnych wygląda już zupełnie 
inaczej. Wygląda po prostu źle. 
Technologia wykonania oraz 
materiały stosowane do wyko-
nania wewnętrznych instalacji 

w budynkach, a mówimy tu o 
instalacji gazowej, instalacji 
elektrycznej, instalacji zimnej 
wody oraz częściowo o instala-
cji kanalizacji sanitarnej, które 
wykonane były kilkadziesiąt 
lat temu nie ma nic wspólnego  
z aktualnie stosowanymi mate-
riałami, technologiami oraz 
sposobem wykonania.

Bieg czasu doprowadził 
do degradacji technicznej tych 
instalacji i ich wyeksploatowa-
nia i zbliżającego się końca ich 
żywotności technicznej.

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 zale-
wają fekaliami mieszkańców. 

Niestety największym zagro-
żeniem jest jednak bez wątpienia 

stara instalacja gazowa skręcana 
i uszczelniona pakułami.

Coraz częstsze na terenie 
całej Polski awarie gazu z nie-
szczelnej instalacji, mimo ich 
corocznego przeglądania zgod-
nego z obowiązującymi przepi-
sami, stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie zdrowia i życia,  
a na terenie kraju dochodzi 
również do wybuchów gazu 
w budynkach, które często 
kończą się tragicznie. Aktual-
nie Zakład Gazowniczy dbając 
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców bardzo restrykcyjnie pod-
chodzi do wycieków gazu z 
samoistnie rozszczelniającej 
się starej instalacji gazowej. 
Stąd też kompleksowy pro-
gram wymiany instalacji w 
wielorodzinnych budynkach 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie nabiera tempa. 

Dobiegają końca roboty 
w budynku nr 4 na Osiedlu 
Jasnym, gdzie wymieniane były 
wszystkie instalacje gazowe, 
zimnej wody, instalacja elek-
tryczna w zakresie wewnętrz-
nej linii zasilania oraz pionów 
kanalizacji sanitarnej. 

Rozpoczęły się również 
roboty przy wewnętrznej linii 

zasilania instalacji elektrycz-
nej w budynku nr 3 na Osiedlu 
Jasnym. 

Rozpoczęcie tych robót w 
budynkach nr 3 i nr 4 na Osie-
dlu Jasnym poprzedzone były 
zebraniami z mieszkańcami 
tych budynków. O sukcesyw-
nej realizacji kompleksowego 
programu wymiany instala-
cji na następnych budynkach 
będziemy informować w 
następnych wydaniach mie-
sięcznika Twoja Spółdzielnia. 

SM

Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice mówi do Was Mikołaj.
Zapraszam na spotkanie ze mną w dniu 6.12.2019 w Sali Spółdzielni 

Mieszkaniowej na os. Jasnym 20 w Dzierżoniowie.
Spotkania odbędą się w dwóch turach:
• I grupa godzina 16.30 - dzieci do 9 lat
• II grupa godzina 18.00 - dzieci powyżej 9 lat
Czeka na Was moc atrakcji. Ho Ho Ho !!!
Więcej informacji pod numerem telefonu 74 831 44 74 wew. 18.
Uwaga! Opłaty należy dokonać w biurze SDK w pokoju nr 12. 

Po  dokonaniu wpłaty otrzymacie Państwo zaproszenie.

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

Miesięcznik Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie  
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”

Wydawca: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
 
Adres redakcji:
58-200 Dzierżoniów, Os. Jasne 20, 
pok. 12, tel.: 74 831 44 73 w. 18
e-mail: maciej.wozniak@smdzierzoniow.pl

Redaktor naczelny:  
Maciej Woźniak

Numer redagują: 
Marian Charasimiuk, 
Ewa Ciecierska

Reklama: tel. 530 768 575

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.

Zaproszenie na Mikołajki
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Dobre warunki pogodowe oraz fachowe podejście do 
tematu firmy budowlanej skutkują kolejnymi eta-

pami wykonawczymi na ulicy Lawendowej.

CIEKAWE ROZWIĄZANIA 
NOWYCH „LAWENDOWYCH” BUDYNKÓW

Przyszłe mieszkania cie-
szą się ogromnym zainte-
resowaniem mieszkańców, 
sprzyja temu zarówno atrak-
cyjne położenie nowych blo-
ków spółdzielczych, ale także 
ich nowoczesność, zgodnie z 
najnowszymi trendami zarów-
no w sferze technicznej jak 
i funkcjonalnej. W ofercie 
znajdą się lokale dla każde-
go, zaczynając od jednopoko-
jowych na czteropokojowych, 
blisko 90 metrowych kończąc. 
Jak mówi kierownik budo-
wy Witold Jaskólski, podczas 
budowy stosowane są spraw-
dzone i skuteczne rozwiązania 
techniczne. Ciekawostką jest 
możliwość zmian w mieszka-

niach przez przyszłych loka-
torów. Projektant zapewnia, że 
jeśli aranżacje będą zgodne z 
obowiązującymi normami  to 
zostaną wprowadzone i wyko-
nane w danym lokalu. Dodat-
kowo zastosowano logotermy, 
okna 3-szybowe, duże windy i 
szereg innych nowych i cieka-
wych rozwiązań.

Aktualnie w pierwszym 
budynku realizowanym przy 
ulicy Lawendowej murowane 
są ściany działowe w poszcze-
gólnych mieszkaniach.

Jednocześnie drugi budy-
nek pnie się sukcesywnie do 
góry i pod koniec października 
wykonywany był  strop nad 
piwnicami.

W SPÓŁDZIELNI

•  R E K L A M A  •

ZAJĘCIA

BREAK DANCE

KAŻDY PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK godz. 17:00
Spółdzielczy Dom Kultury, Os. Jasne 20, 58-200 Dzierżoniów

INFO: +48 502 478 140

Warto dodać, że Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w Dzierżo-
niowie działa bardzo prężnie 
i lokale na ulicy Lawendowej 

będą kolejnymi, które zasi-
lą pulę około 400 oddanych 
mieszkań w ostatnich latach.



nr 10 (178)  |  październik 20194

Po 5 latach  kolejna zmiana i 
tym razem angaż  we Wrocławiu 
na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym. W  międzyczasie zrobi-
łam uprawnienia na tramwaj, po 
czym w 2014 roku urodziłam 
syna i zrobiłam prawo jazdy na 
autobus. Jestem też technikiem 
administracji. Od 2015 roku pra-
cowałam w PKS Dzierżoniów 
obsługując linię miejską  nr 2 
do Bielawy oraz 30 i 31. W 2017 
roku w związku z zamknięciem 
przez syndyka PKS przeszłam 
do firmy wrocławskiej i wozi-
łam pracowników do fabryki 
czekolady. Obecnie jestem kie-
rowcą w firmie wałbrzyskiej.
Skąd u kobiety takie zaintere-
sowania jak kierowca autobu-
sów czy praca motorniczego?

W komunikacji miejskiej 
pracował mój stryjek i mój 
ojciec. Pewnie od nich przeszło 
to na mnie.
Jak to jest być kobietą w takim 
powiedzmy sobie szczerze 
dość „męskim” fachu?

Jestem osobą odważną i 
przebojową, więc nie boje się 
wyzwań. Ogólnie w PKSie  byli 
sami panowie, więc miałam 
przywilej i troszkę lepiej mnie 
szefostwo traktowało, wszyscy 
mechanicy od razu mi chcie-
li pomagać czyli nie mogłam 
narzekać. 

Co do samej jazdy to oczy-
wiście trzeba wiedzieć, że jest 
różnica między pojazdem szy-
nowym a autobusem. W tram-
waju nie ma opcji skręcenia i 
nie ma kierownicy. Prowadzą 
nas tory a my jedziemy lub się 
zatrzymujemy. W tramwaju nie 
ma sprzęgła a jest tzw. „czu-
wak”,  który w celu urucho-
mienia tramwaju musi być cały 

czas wciśnięty i trzymany w tej 
pozycji podczas jazdy. Czuwak 
jest takim dodatkowym hamul-
cem, odpuszczenie go powoduje 
zatrzymanie tramwaju tak jak 
naciśnięcie hamulca.
Jakieś przygody z bycia motor-
niczym?

Raz zgubiłam koło  w dru-
gim wagonie na ostatnim wózku. 
Oderwało się jak skręcałam, 
nie zauważyłam tego!! W tym 
samym czasie kolega na ulicy 
machał do mnie, chciał mi zasu-
gerować co się stało , ale ja nie 
skojarzyłam i pojechałam dalej. 
Koło pojechało prosto a tramwaj 
w prawo, uderzyło ono w dwa 
stojące auta. To już musiałam 
zauważyć, więc zatrzymałam 
się i po przeglądnięciu pojazdu 
zobaczyłam czego mu brakuje 
(śmiech). Jacyś dwaj śmiałko-
wie chcieli to koło ukraść, bo to 
kawał złomu, ale nie spodziewa-
li się, że może być aż tak ciężkie 
i odpuścili. Ja natomiast prze-
prosiłam pasażerów i zjechałam 
powoli na tor boczny. 

Od kwietnia 2020 mam 
zaplonowany powrót do pracy 
jako motornicza we Wrocławiu. 
Nie jestem jedyną kobietą pro-
wadzącą tramwaj, jest nas kilka.
Z tego co słyszę to jest Pani 
bardzo pozytywna i szczęśliwa. 
Zgadza się?

Tak,  teraz jestem zadowolona 
bo mieszkam na najlepszym osie-
dlu, nie zamieniłabym Różanego 
na inne. Mam blisko do sklepów,  
lekarza, wszystkiego co potrzeb-
ne do codziennego życia. Czyli 
jest tak jak być powinno.
Serdecznie dziękuje Pani  
za rozmowę.

rozmawiał Maciej Woźniak

OS. RÓŻANE

Pani Barbaro, od kiedy mieszka 
Pani na osiedlu Różanym?

Od 1978 roku jestem miesz-
kanką bloku nr 8, czyli od 
momentu oddania budynku do 
użytku mieszkańców. 
Jak pani wspomina pierwsze 
dni tuż po wprowadzeniu?

Oj, to były wesołe czasy i 
chwile. Pamiętam pierwszy kon-
takt z naszym mieszkaniem  - 
wchodzę i widzę aż 6 !!  pokojów 
i mówię do mamy „ojeju ile my 
mamy miejsca!!!” Mama uświa-
domiła mnie, że mamy tylko 
trzy,  bo między  naszym dużym 
pokojem   a  sąsiadki  było tzw. 
„przejście technologiczne i nie 
zostało ono zamurowane. Mama 
była wesołą, ale „wygadaną”  
kobietą, więc wszystko szybko 
załatwiła i dziurę zamurowano.

Druga sytuacja to taka, którą 
chyba każdy  zna tzn. jak rodzice 
kupili meble segmentowe na całą 
ścianę to trzeba było podkładać 
pod nie kołeczki, albo to co było 
najlepsze, czyli paski linoleum 
żeby mebel „trzymał” poziom. 
Takie to wtedy wszystko było, 
ale wspominając to dziś czło-
wiek się uśmiecha, czyli wcale 
nie było to źle.

Byliście Państwo w takim razie 
chyba jednymi z pierwszych w 
bloku, dobrze rozumiem?

Tak, my wprowadziliśmy się 
pierwsi bo mama miała miesz-
kanie zastępcze i dlatego dosta-
liśmy szybko przydział. Kolejni 
sąsiedzi wprowadzali się póź-
niej, więc na początku cała klat-
ka była nasza (śmiech).
A jak wyglądała kwestia skle-
pów, zakupów? Wtedy nie było 
chyba takiego wyboru i asor-
tymentu?

Tak, był pamiętny supersam 
w miejscu, w którym jest dzi-
siaj popularny dyskont i był on  
świetnie zaopatrzony, ale trzeba 
było  trafić na dobry zakup, bar-
dzo często stało się w kolejkach. 
Pamiętam też, że  na dole pod 
spółdzielnią były kolejne sklepi-
ki, ale to były dla osiedla Jasne-
go bardziej, bo jednak dalej od 
mojego domu. 
Co  wspomina Pani  z życia 
tamtejszych osiedli?

Było dużo dzieci, bawiliśmy 
się w chowanego, biegaliśmy po 
piwnicach, przy bloku nr 7 gra-
liśmy w piłkę,  dużo wspólnych  
rozmów, przez co zawieraliśmy 

nowe znajomości. 
Część bloków, podczas 

gdy „8” już była zamieszka-
na, to były jeszcze pustosta-
ny, po których się biegało 
i bawiło. Główną atrakcją 
osiedlową były tzw. „skał-
ki”, szczególnie zimą gdy 
chodziło  się tam na sanki.
No dobrze to może teraz 
powie Pani  mieszkań-
com coś więcej o sobie? 

Skończyłam zasad-
niczą szkołę odzieżową  
Bobo w Piławie Górnej. 
W roku 1988 wyszłam za 
mąż i wyprowadziłam  
się do Pustkowa Wilcz-
kowskiego. Tam wycho-
wywałam córkę i  dwóch 
synów. 

Następnie podjęłam 
pracę w firmie szwal-
niczej w Kobierzycach. 

wywiad z mieszkańcem

KOBIETA PRACUJĄCA
PANI BARBARA JURA
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W sobotę 19 września w godzinach 10.00-14.00 
odbył się festyn rodzinny w Piławie Górnej 

organizowany przez nasz SDK.

FESTYN 
W PIŁAWIE GÓRNEJ

Grupa powstała w Żłobku na os. Jasnym. Na dzień 
dzisiejszy jest to dwanaście dzieciaczków w wieku 

2-3 latka, zarówno chłopcy jak i dziewczynki.

KOSZYKARSKIE SÓWKI

W w/wymienionych terminach policjanci będą do państwa dys-
pozycji i pomogą w rozwiązaniu wszystkich waszych problemów.

kpp

Terminy przyjęć dzielnicowych w budynku Spółdzielni 
Mieszkaniowej w listopadzie 2019 r.:

NASZE SPRAWY

Zajęcia prowadzone są pod 
egidą Spółdzielczego Domu 
Kultury we współpracy z 
dyrekcją żłobka. Treningi pole-
gają głównie na zabawie rucho-
wej i pierwszym oswojeniu 
żłobkowiczów z piłką koszy-
karską. Spotkania odbywają się 

raz w tygodniu i dedykowane 
są dla dzieci uczęszczających 
do żłobka „Sówka” jednak cał-
kiem możliwe, że do projektu 
dołączone zostaną także inne 
ośrodki. Życzymy wszystkie-
go najlepszego dla najmłodszej 
drużyny w Dzierżoniowie!

Prowadzone były konkur-
sy plastyczne dla dzieci wraz z 
nagrodami. Można było poczę-
stować się kiełbaską z grilla  czy 
napić gorącej kawy. Nie zabra-
kło dmuchanych zjeżdżalni i 
muzyki. W imprezie uczestni-

czył Burmistrz Piławy Górnej 
Krzysztof Chudyk, który przy-
witał wszystkich zgromadzo-
nych mieszkańców i brał czynny 
udział w zabawach sportowych 
z dziećmi. Dziękujemy za mile 
spędzony czas. Do zobaczenia!

9 października doszło do 
zdarzenia drogowego w Dzier-
żoniowie na Rondzie Cze-
skim. Sprawca zbiegł. Przyby-
li na miejsce policjanci podjęli 
natychmiastowe działania. Usta-
lili dane kierującego, który miał 

2,24 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

9 października dyżurny 
Komendy Powiatowej Policji w 
Dzierżoniowie otrzymał zgłosze-
nie o zdarzeniu drogowym, do 
którego doszło w Dzierżoniowie 

na Rondzie Czeskim. Przybyli na 
miejsce policjanci dostrzegli, jak 
mężczyzna na ich widok zaczął 
uciekać. Po krótkim pościgu 
został zatrzymany. Dalsze czyn-
ności wykazały, iż by on pasa-
żerem samochodu, który wjechał 
na wyspę ronda. Funkcjonariusze 
zatrzymali również kierowcę, 
znajdującego się nieopodal miej-
sca zdarzenia. 24-letni sprawca 
miał 2,24 promila alkoholu w 

wydychanym powietrzu. Za jazdę 
pod wpływem alkoholu nie straci 
prawa jazdy, gdyż nie posiadał 
uprawnień do kierowania.

Teraz grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności, wysoka 
grzywna oraz zakaz prowadze-
nia pojazdów nawet do 15 lat.

Postępowanie w tej spra-
wie prowadzą obecnie śledczy 
Wydziału Dochodzeniowego z 
dzierżoniowskiej policji.

Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który zbiegł 
z miejsca zdarzenia drogowego!

DZIAŁANIA POLICJI

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

6.11 ŚRODA 13.00-14.00 Adam Gulka
Dzielnicowy 

os. Tęczowego, Złotego 
i Kolorowego

14.11 CZWARTEK 13.00-14.00 Paweł Szober
Dzielnicowy os. Jasnego 

i Błękitnego

26.11 WTOREK 13.00-14.00 Marcin Armatys
Dzielnicowy 

os. Różanego

DYŻURY DZIELNICOWYCH

Z uwagi na odświeżenie aktualnych miejsc, w których można 
będzie otrzymać Miesięcznik Twoja Spółdzielnia, zgłaszamy się 
do wszystkich Państwa, zainteresowanych kolportowaniem cza-
sopisma o kontakt pod numerem tel. 530 768 575 lub osobiście 
w biurze SDK (pokój nr 12) w Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Jeśli prowadzicie Państwo działalność usługowo-handlową, sklep, 
zakład i chcecie by nasi mieszkańcy mogli nabyć u Was bezpłatny 
miesięcznik Twoja Spółdzielnia, to serdecznie zapraszamy do 
współpracy. 

Liczymy na Was!

GAZETY 
DO ROZDANIA!
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Bo taka ulotna i literacko 
kolorowa.

Wieszcz pisał już niegdyś:
 „Mimozami jesień się 
zaczyna,
Złotawa, krucha i miła”

Inny dostrzegał ją w taki 
sposób:

 „Jesień….liść ostatni już 
spadł
 Jesień....deszcz zmył butów 
Twych ślad
 Jesień….idzie do mnie 
przez park”

Z reguły ciężko jest nam 
się przestawić z wakacyjnego 
wypoczynku, słonecznej 
pogody i trzydziestostopnio-
wych upałów na częste opady 
deszczu, poranne mgły i 
coraz krótsze dni. Ma jednak 
w sobie ten okres coś magicz-
nego. Coś dalekiego od mło-
dzieńczej fantazji, przebo-
jowości i hucznej zabawy a 
bliżej uczuć, spokoju i życio-
wego doświadczenia. Dzięki 
temu mamy więcej czasu, 
lekko zwalniamy tempo, 
przyglądamy się pięknu złoci-
stych liści i leżących w parku 
kasztanów, orzechów. Mgliste 

wieczory zachęcają do wspo-
mnień, do zagłębienia się w 
kolejnych stronach historii 
odłożonej na bok książki. 
Lubimy usiąść spokojnie w 
fotelu z filiżanką ciepłej her-
baty i przejrzeć po raz kolejny 
rodzinny album zdjęć. Zdjęć, 
które znamy na pamięć a 
jednak czas jesieni za każdym 
razem przywołuje w nas miłe 
myśli gdy spoglądamy na 
fotografie sprzed 30 lat.

Według wielu malarzy, 
fotografów jesień to najpięk-
niejszy czas, który można 
zatrzymać na płótnie czy 
papierze. Z każdym rokiem 
jest inna, złocistość też ma 
wiele odcieni. Czasem nawet 
trudno je zliczyć. Atrybuty 
jesieni to nostalgia, wspo-
mnienie, spadający z drzewa 
liść, wibrujący w ekstazie 
oszołomienia.

Dlatego przedstawiamy 
Państwu małą próbkę zatrzy-
mania chwili przez aparat 
fotograficzny naszej stałej 
czytelniczki - Pani Marty by 
naocznie i osobiście się prze-
konać, że jesień jest „złotawa, 
krucha i miła”.

RÓŻNE

Jesień to zwykle okres sprzyjający nostalgii, wspo-
mnieniom i zadumie. Jest to pora dla romantyków i 

poetów. A może nawet dla wszystkich… 

JESIEŃ W OBIEKTYWIE
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Na uroczystości pojawiło 
się wielu oficjalnych gości na 
czele z burmistrzem Dzierżo-
niowa Dariuszem Kucharskim 
i wicewojewodą dolnośląskim 
Jarkiem Kresą. Nie zabrakło 

jednak także mieszkańców 
naszego miasta, którzy mieli 
ochotę zobaczyć występy arty-
styczne oraz pokazy multime-
dialne przygotowane z okazji 
otwarcia obiektu. Odnowione 

pomieszczenia zostały zaopa-
trzone we wszystko co potrze-
bują seniorzy by miło spędzić w 
nich czas. Jest sala ćwiczeń ze 
sprzętem sportowym, jest sala 
komputerowa z najnowszym 
oprogramowaniem a także 
pokoje biurowe dla stowarzy-
szeń i spotkań kółek zaintere-
sowań. Budynek wzbogacono 
o windę, która jak wiadomo 
jest praktycznie niezbędna dla 
osób w starszym wieku. Cen-
trum oferuje szereg zajęć pla-
stycznych, intelektualnych i 

rehabilitacyjno-sportowych a 
ładne wykonanie  dodatkowo 
zachęca do odwiedzin.

Bardzo nas cieszy  podej-
ście lokalnych włodarzy do 
inwestowania w budynki słu-
żące potrzebom mieszkańców. 
Centrum Seniora przy ulicy 
Świdnickiej naprawdę przy-
ciąga wzrok estetyką wykona-
nia i wydaje nam się, że będzie 
to jedno z najlepszych miejsc 
do aktywowania senioralnej 
części dzierżoniowskiego spo-
łeczeństwa.

W środę 9 października nastąpiło oficjalne otwar-
cie odrestaurowanego budynku przy ulicy Świd-

nickiej, który od tego dnia nosi nazwę Centrum Seniora. 

CENTRUM SENIORA

•  R E K L A M A  •

RÓŻNE

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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ROZMOWA MIESIĄCA

Jest ojcem dwóch synów. 
Prowadzi działalność gospo-
darczą, jest przedsiębiorcą 
budowlanym ale znany jest ze 
swojego dobrego serca i pomo-
cy potrzebującym.  Bardzo 
angażuje się w życie środowi-
ska lokalnego. Wspiera spor-
towców, organizacje pozarzą-
dowe, działa na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w Dzierżonio-
wie poprzez różnego rodzaje 
akcje i szkolenia. Wielokrotnie 
nagradzany za swoje działa-
nia. Z tych ważniejszych warto 
wspomnieć tytuł „Dobroczyń-
cy roku 2011”  a w roku 2012 
honor „Niezwykłego Dolno-
ślązaka 2012”. Dużo dobrych 
słów można powiedzieć o Panu 
Stanisławie ale mieliśmy oka-
zję  rozmowy z naszym dzi-
siejszym bohaterem i wolimy 
by sami Państwo przeczytali co 
mówi o sobie, o mieście oraz o 
swojej działalności.

Panie Stanisławie, 
jak zaczęła się przygoda 
z Dzierżoniowem?

Przyjechałem tu jako 
młody, rozpoczynający swoja 
karierę chłopak w 1967 roku. 
Miałem zaledwie 23 lata i 
naprawdę niewiele wiedzia-
łem jeszcze o budownictwie 
ale miałem ogromną ambicje 
i chęć pracy. Szybko zostałem 
Kierownikiem Budowy Pawi-
lonu Handlowego i od tamte-
go momentu jakoś tak leci, że 
jestem w fachu do dziś.

Z tego co wiem to wów-
czas dużą siłę robotniczą 
stanowili więźniowie.

Tak to prawda było ich 
około 100. Cały pawilon 
handlowy na osiedlu Złotym 
został praktycznie przez nich 
wybudowany. Dziś wydaje się 
to prawie nierealne, ale tam 
wtedy praktycznie nic nie było, 
zero budynków, wszędzie pole. 

Jako pierwsze powstało osiedle 
Kolorowe, ale nasza budowa 
na os. Złotym była także jedną 
z pierwszych. Co do pracy 
więźniów to układ był dość 
prosty – składaliśmy do milicji 
zapotrzebowanie na murarzy, 
cieśli i ich otrzymywaliśmy. 
Oni natomiast dostawali od nas 
wynagrodzenie. Muszę przy-
znać, że większość z nich to 
byli doskonali fachowcy. Może 
zabrzmi to troszkę kontrower-
syjnie ale oni naprawdę byli 
dobrzy. Wszyscy odsiadywali 
krótkie 2-3 letnie wyroki lub 
byli na końcu długiego ska-
zania. Byli to pensjonariusze  
naszego Aresztu na ulicy Ząb-
kowickiej. Udało nam się, na 
ich potrzeby zagospodarować 
budynek na osiedlu Błękitnym. 
Pamiętam, że ten ośrodek 
pracy więźniów był ogrodzo-
ny i strzeżony jak normalny 
zakład karny. Drugi taki obiekt 
znajdował się w Piławie Dol-
nej. Dla bezpieczeństwa pra-
cowników przyprowadzał mili-
cyjny konwojent i byli oni pod 
jego nadzorem.

Czyli taka współpraca 
była na rękę obu stro-
nom?

Jak najbardziej, jak już 
wspomniałem wśród tych ludzi 
nie brakowało fachowców, byli 
pracowici, pomocni  i napraw-
dę wykonywali to co powinni 
wręcz wzorowo.

Które bloki w Dzierżonio-
wie są Pana udziałem?

Dużo tego i aż ciężko spa-
miętać ale postaram się. Po 
pierwsza praca była trudna, 
wszystkie wykopy i inne dzia-
łania, bo ziemia była bardzo 
gliniasta. Pogoda też nie roz-
pieszczała a szczególnie zimy, 
które były mroźne i śnieżne. 
To spowalniało nasze dzia-
łania. Mimo to jednak, blok 

czy wieżowiec stawialiśmy w 
ciągu roku a czasem nawet 
w 9 miesięcy. Dziś wydaje 
się to nie możliwe, ale tak to 
wtedy szybko szło. I wcale 
nie była ta fuszerka, po prostu 
inne podejście do pracy, ale i 
mniejsze wymogi, inna doku-
mentacja itd. Zakłady pracy 
takie Diora czy Silesiana 
miały przydziały na mieszka-
nia, które później sprzedawali 
pracownikom. Te firmy miały 
swoje brygady budowlane, 
które nas wspierały.

Na osiedlu błękitnym 
postawiliśmy  bloki numer 
piętnaście, szesnaście, sie-
demnaście i jedynkę. A wła-
śnie, odnośnie jedynki mam 
ciekawą historię. Ówczesny 
komendant milicji dostał 
tam przydział. Pamiętam, że 
razem poszliśmy na budowę, 
stanęliśmy w klatce, tam są 
takie prześwity. On ubrany 
w elegancki jasny garnitur, 
rozmawiamy a nagle, któryś 
z pracowników oszczędzając 
siły i czas postanowił nie zno-
sić beczki z farbą i zrzucił ja 
przez balkon. Całość spadła 
tuż koło nas i ochlapała piękna 
marynarkę kolegi. Jego złość 
jest nie do opisania cenzural-
nymi słowami, ale po chwili 
uśmiechnął się i poszedł prze-
brać w inny garnitur.

Wracając do innych stawia-
nych przeze mnie i moja firmę 
budynków to był jeszcze słyn-
ny w tamtych latach Zodiak w 
rynku, poza tym Szkoła Pod-
stawowa nr 5, przedszkole i 
całe osiedle Jasne oraz osie-
dle Tęczowe i na nim słynny 
blok numer dwadzieścia czte-

ry, który spółdzielnia odstą-
piła policji. Cały budynek 
został zasiedlony przez osoby 
zatrudnione służbach mundu-
rowych. W tamtych czasach 
była taka zasada, że jedno lub 
dwa mieszkania zawsze były 
z przeznaczeniem dla policji, 
straży pożarnej czy pogoto-
wia, ale postawienie całego 
bloku dla nich było czymś 
wyjątkowym.

Podczas budowy wieżowca 
na Różanym numer 22, mie-
liśmy ogromną awarię. Była 
sroga zima i my, żeby wilgoć 
nie zamarzała włączyliśmy 
ogrzewanie. Przyszła ogromna 
śnieżyca i zgasł prąd, na cie-
płowni także. Zabrakło obie-
gu i piony w piwnicy zaczęły 
zamarzać, grzejniki żeliwne 
zaczęły pękać. To był ogromny 
problem, musieliśmy wymienić 
ponad połowę kaloryferów a 
mimo to budowa „pod klucz” 
oddana została w przeciągu 10 
miesięcy.

Mało kto wie, że podczas 
projektowania osiedla nie 
miały nazw, oznaczone były 
tylko literami A- Błękitne, B – 
Jasne i C – Różane. Dzisiejszy 
kościół na osiedlu Różanym 
miał dwie lokacje do wyboru. 
Pierwsza to park przy  ulicy 
Piastowskiej a druga to ta obec-
na. Podczas budowy było wiele 
trudności, znacznie pomagał 
nam śp. Ksiądz Prałat Sylwe-
ster Irla. To on zdobył pozwo-
lenie na wzniesienie sali wielo-
funkcyjnej. Później przy odro-
binie sprytu udało się postawić 
salki katechetyczne. Te dzia-
łania zaowocowały kościołem 
„Na Skałkach”.

ROZMOWA MIESIĄCA 
– STANISŁAW MIAZGA
Urodzony w 1944 roku we Frampolu, przybył do 

Dzierżoniowa w marcu 1967 roku i zamieszkuje tu do dziś.



9październik 2019  |  nr 10 (178)

Czyli tak naprawdę poło-
wa dzisiejszych osiedli 
powstała przy Pana 
pomocy?

Może to za dużo powie-
dziane, ale rzeczywiście tro-
chę się przyłożyłem do roz-
budowy Dzierżoniowa. Lata 
osiemdziesiąte w Polsce to 
był ciekawy czas, ludzie nie 
mieli takiego dobrobytu jak 
dziś. Każdy ciężko praco-
wał i starał się zdobyć każdy 
grosz. Mimo to, ludzie byli 
chyba bardziej przyjaźni, 
lepiej wzajemnie się traktowa-
li i pomagali sobie. Popularni 
byli tzw. „ Złote rączki”, czyli 
osoby, które potrafiły wszyst-
ko naprawić. Była wymiana 
doświadczeń i usług, jeden 
naprawił komuś kran a ten 
w rewanżu odwdzięczył się 
malowaniem mieszkania itd. 
Ludzie żyli bliżej siebie men-
talnie, nie było odizolowania 
takiego jak dziś. Więcej było 
rozmów sąsiedzkich, prak-
tycznie każdy znał wszystkich 
mieszkańców swojego bloku, 

to były takie małe społeczno-
ści, które się wspierały i żyły 
razem. Dziś to się zmieniło i 
w moim odczuciu ewidentnie 
tego brakuje.

Co jeszcze ciekawego 
było w szalonych latach 
osiemdziesiątych?

Mogę wymieniać i wymie-
niać, ale bardzo miło wspomi-
nam „Pociąg Przyjaźni”. Była 
to wycieczka pociągiem do 
Związku Radzieckiego. Każde 
z większych miast naszego 
województwa wałbrzyskiego 
miało swój wagon i jechali w 
nich najważniejsi przedstawi-
ciele. Był więc wagon kłodz-
ki, świdnicki, wałbrzyski, 
dzierżoniowski. Nie muszę 
chyba opowiadać jak miło się 
podróżowało, ale proszę mi 
uwierzyć, że to była ogromna 
frajda. Poza wątkiem typowy 
towarzyskim, był oczywiście i 
handlowy. Braliśmy towary z 
Polski, które za wschodnia gra-
nicą łatwo się sprzedawały i to 
za potrójna cenę. Jak już wspo-

mniałem, takie to były oko-
liczności, każdy kombinował. 
Było przy tym dużo zabawy 
i śmiechu, ale i była to jakaś 
praca, bo przecież chodziło 
także o zarobek.

A czy budynek teraźniej-
szej Spółdzielni Mieszka-
niowej także Pan stawiał?

Tak, oczywiście nie ja sam 
(śmiech), byłem po prostu kie-
rownikiem tej budowy i ją nad-
zorowałem, ale rzeczywiście 
ten obiekt także jest po części 
moim udziałem. Pomieszcze-
nia biurowe Spółdzielni Miesz-
kaniowej od zawsze były na 
pierwszym piętrze, natomiast 
na dole znajdował się pawilon 
handlowy.

Jakie to były firmy, które 
działały na naszym terenie?

W większości państwowe, 
takie jak Wrocławskie Przed-
siębiorstwo Budowlane, które 
później rozłączono na samo-
dzielne oddziały – świdnicki i 
kłodzki. 

Pamiętam, że na terenie 
Alei Bajkowych Gwiazd 
były  baraki, pamięta Pan 
co to było?

To była moja betoniarnia z 
magazynami. Znajdowały się 
tam odpady z budowli a także 
zwożono cement, wapno czy 
piasek. Trzeba było to wszyst-
ko dostarczyć z dworca kole-
jowego, bo transportowane 
było pociągami. To była ciężka 
fizyczna praca, bo ludzie nosi-
li te worki, nie było maszyn 
takich jak dziś. Sama betoniar-
nia była dużą atrakcją dla dzie-
ci, wchodziły i bawiły się w 

chowanego. Nasz dozorca miał 
z tego tytułu dużo pracy, bo nie 
można było wchodzić na ten 
teren osobom nieuprawionym. 
Pamiętam, jak opowiadał mi, 
że musiał biegać za dziećmi, by 
je stamtąd przegonić (śmiech).

Pomaga Pan często spor-
towcom, ludziom potrze-
bującym, skąd chęć do 
takich działań?

W życiu należy być dobrym 
po prostu. Nigdy nie wiadomo 
komu co się przytrafi. Poma-
ganie innym mam we krwi. 
Cenie sobie sportowców dlate-
go wspieram kluby, inwestycje 
sportowe czy indywidualnych 
zawodników. Należy się dzielić 
z ludźmi tym co się ma. Pamię-
tam powódź w 1997 roku, to 
była straszna tragedia na skalę 
kraju, ale dotknęła także Dzier-
żoniów i okolice. Organizowa-
liśmy wsparcie dla ulicy Złotej 
oraz w Rościszowie. Przyją-
łem powodzian do budynku 
po ośrodku pracy więźniów na 
os. Błękitnym. Miło jest poma-
gać ale oby jak najmniej było 
takich dramatów jak wtedy.

Mówiąc na koniec i podsu-
mowując – ja cały czas czuję 
się młody i chcę działać. Lubię 
swoją pracą, przynosi mi ona 
satysfakcję i spełnia. Podobne 
uczucia mam podczas pomaga-
nia innym, taki już jestem.

Ślicznie dziękuje za roz-
mowę. Życzę zdrowia i 
wszystkiego co najlepsze. 

Dziękuję i pozdrawiam czy-
telników miesięcznika „Twoja 
Spółdzielnia”

Rozmawiał Maciej Woźniak

ROZMOWA MIESIĄCA
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Wszyscy zainteresowani 
proszeni są o kontakt z redak-
torem naczelnym pod numerem 
tel. 530 768 575 lub bezpośred-
nio w biurze Spółdzielni Miesz-
kaniowej na os. Jasnym 20, 
pokój nr 12.

Zapraszamy do wspólnej 
zabawy a na pierwszy raz pre-
zentujemy prosty ale smaczny 
przepis na domowe tosty od pana 
Tomasza z osiedla Różanego.

Domowe tościki
Składniki: tarty ser żółty (naj-

lepiej gouda),  chleb (jasne pie-
czywo), pomidor, oliwki nadzie-
wane papryką, salami, oregano, 
bazylia, szczypiorek, masło

Kromki chleba smarujemy 
masłem po obu stronach i lekko 
podsmażamy na patelni lub grillu 
elektrycznym. Plasterki salami 
także leciutko opiekamy. Na 
chleb kładziemy plaster (ważne 
by był jeden a duży) pomidora, 

posypujemy go oregano, solą 
oraz pieprzem. Następnie nakła-
damy tarty ser, na tą warstwę 

kładziemy przygotowane salami 
oraz pokrojone oliwki. 

Tak przygotowane grzanki 
przykrywamy  kromka świe-
żego chleba (nie opiekanego) i 
wkładamy do tostera lub zamy-
kanego grilla.

Po 4 minutach wyciągamy 
tosty, lekko je otwieramy i wsy-
pujemy do środka pokrojony 
świeży szczypiorek i bazylię.

Gotowe! Smacznego!

W tym miejscu mamy zamiar  prezentować Wasze 
sprawdzone przepisy kulinarne.

GOTUJMY RAZEM

Oczywiście jak najbardziej 
zależy nam by przedstawiały 
one miejsca na terenach naszej 
spółdzielni mieszkaniowej. 
Dziś prawie każdy posiada opcję 
wykonania fotografii telefonem 
komórkowym. Dlatego zachę-
camy do aktywnego udziału i 
współtworzenia z nami działu 
„Nasze Zdjęcia”. Wszystkie 
uchwycone momenty prosimy 

przesyłać na adres mailowy 
Spółdzielczego Domu Kultury 
ts@smdzierzoniow.pl.

Co miesiąc wybierać 
będziemy kilka do zamieszcze-
nia w gazecie. Liczymy na Was 
kochani! 

Jako pierwsze fotografie 
przedstawiamy dzieło pana 
Jana Wilka z os. Różanego, ser-
decznie dziękujemy.

W każdym numerze chcemy zamieszczać wyjąt-
kowe fotografie jakie udało się Państwu zrobić.

NASZE ZDJĘCIA

NASZE KĄCIKI

Mamy dużą satysfakcję i przyjemność otworzyć 
nowy kącik, który może stanowić zadowolenie 

dla tych, którzy chcą uaktywnić szare komórki umy-
słowe i oczekują na zwiększenie ich żywotności. 
Mamy nadzieję, że amatorów takiej rozrywki znajdzie 
się odpowiednio dużo i będzie to dla nich urozmaice-
nie oferty naszego miesięcznika.

Zadania będą miały różny 
charakter trudności i dość kło-
potliwe jest to , by jednoznacz-
nie go ocenić. Dla każdego 
różne zadanie może stanowić  
większy lub mniejszy problem. 
Pamiętajmy jednak, że chodzi 
o zabawę.

Ogólnie rzecz ujmując, 
treść tych zadań będzie pole-
gać na grze słowem (słowami), 
jego znaczeniu. Będą one cał-
kowicie autorskim pomysłem 
naszego czytelnika – WOANA

By nie być gołosłownym 
podajemy przykład zadania:

Bywa w talii, a czasem też 
i w szkole, a ja w cichym tonie 
usłyszeć go wolę

I co to jest? Pomyślcie spo-
kojnie przez chwilę. Czy już 
wiecie?

Tak, tak – oczywiście jest 
to DZWONEK

W talii to np. dzwonek 
karo, a w szkole dzwonek na 
przerwę.

Czy już wszystko jasne?
Jeśli tak, to przystępujemy 

do rzeczy:

Igraszka nr 1
Roślina z Paganinim związana,
Choć jednak niezbyt chętnie 
słuchana.

Igraszka nr 2
Masz ją w swoim plecaku,
Więc czekaj na awans chłopaku

Igraszka nr 3
Figle tylko w harcerstwie 
znane,
Ale bywają nieokiełznane.

Igraszka nr 4
Bywają szkolne,  
a także domowe,
Najlepsze jednak są te fachowe.

Igraszka nr 5
Z negacją wada wzroku,
Niezbędne do wydania wyroku.

Rozwiązania zadań należy 
wpisać do przedstawionego 
niżej diagramu. Litery w ozna-
czonej kolumnie dadzą rozwią-
zanie hasła tych igraszek.

Powodzenia!

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailem na adres: 
maciej.wozniak@smdzierzoniow.pl lub dostarczyć osobiście do 
biura SDK pokój nr 12 w Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym 
20. Spośród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.

IGRASZKI 
UMYSŁOWE
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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 Dzierżonio-
wie Os. Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżo-
niowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00013149/2. Na podsta-
wie zawartego porozumienia właścicielem wewnętrznej drogi dojaz-
dowej będzie Gmina Miejska Dzierżoniów. Dla terenu sprzedawanej 
działki istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, 
stosownie do którego teren sprzedawanej działki przeznaczony jest 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sieci wod-kan znajdują 
się w pasie drogowym na skrzyżowaniu z ulicą Akacjową.

Wykaz działek:

L.p. Nr licytowanej 
działki

Powierzchnia 
ewidencyjna
działki (m2)

Cena 
wywoławcza 

(netto)

 Wymagane 
wadium

5 132/235 922 149 917,20 zł 29 983,00 zł
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz pod-

mioty nie posiadające osobowości prawnej. Przetarg odbędzie się w 
dniu 19.11.2019 r. o godz. 10ºº w siedzibie Spółdzielni Mieszkanio-
wej 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 
15.11.2019 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 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

Termin realizacji zadania do  31.12.2020 r. Wadium w wysokości 
50 000,00 zł należy wpłacić do dnia 02.11.2019 r. na konto w banku 
Spółdzielczym w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001.

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w przetargu 
określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Spe-
cyfikację można pobierać od dnia 23.10.2019 r. w siedzibie Spół-
dzielni Mieszkaniowej pokój nr 8.

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem 
„Wymiana wodomierzy” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20 pokój nr 11 do dnia 05.11.2019 r. do 
godz. 9.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2019 r. o godz. 10.30 w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie - 
sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W SPÓŁDZIELNI

Zakończone zostały prace 
dotyczące usuwania ze ścian 
budynku korozji biologicznej 
z jednoczesnym malowaniem 
elewacji farbą z nowoczesnymi 
środkami zabezpieczającymi 
tynki w budynku Os. Jasne 17.

W chwili obecnej   podobne 
prace  wykonywane są  na  Os. 
Jasnym 16.

Trwa montaż płytek cera-
micznych na podestach biegów 
schodowych w budynku Os. 
Różane 18a.

W październiku 2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie przeprowadziła następujące 

prace remontowe.

SPÓŁDZIELCZE 
REMONTY

•  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

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
Os. Jasne 20 58-200 Dzierżoniów, tel 074 831 4474

ogłasza 

przetarg nieograniczony dwustopniowy
na dostawę i montaż wodomierzy mieszkaniowych wraz z robotami towa-

rzyszącymi w budynkach mieszkalnych znajdujących się  w zasobach 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie według zestawienia zawar-

tego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
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HARMONOGRAM SDK
 
 
 
 
 
 
              
            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!  

  
 

 

PONIEDZIAŁEK
14.00  Studio wokalne „ACME”   

(SDK)

17.00	 	Koło	fotograficzne			(budy-
nek	poczty	na	os.	Jasnym)

17.30	 	Spółdz.	Akademia	Szczy-
piorniaka	(sala	SP	nr	5)

17.00	 	Spółdz.	Akademia	Koszy-
kówki	(mała	sala	SP	nr	5

19.30	 Teatr	wSpółdzielny	(SDK)

ŚRODA
14.00   Studio wokalne „ACME” 

(SDK)

15.00.		 	Polski	Związek	Wędkarski	
Koło	”Diora”	(SDK)

16.00		 	Klub	Seniora	„Złota	Jesień”	
(SDK)

16.30		 	Język	angielski	 
dla	dorosłych	(SDK)

17.15		 	Język	angielski	 
dla	dorosłych	(SDK)

18.00		 	Spółdz.	Akademia	Koszy-
kówki	(mała	sala	SP	nr	5)

WTOREK
10.00		 	Stowarzyszenie	Dzieci	

Wojny	(SDK)

14.00		 Filia	w	Piławie	Górnej

17.00   Spółdziel.	Klub	Małego	Pił-
karza	(mała	sala	SP	nr	5)

17.00		 	Koło	modelarskie	 
„Orlik”	(budynek	poczty	 
na	os.	Jasnym)

18.00		 Zdrowy	kręgosłup	(SDK)

19.00		 Fitness	(SDK)

20.00		 Tenis	stołowy	(SDK)

PIĄTEK
14.00   Studio wokalne „ACME” 

(SDK)

14.30		 	Zespół	„Troszeczkę	słońca”	
(SDK)

16.30		 	Breakdance	 
dla	najmłodszych	(SDK)

19.00		 	GRH	58	pp	94	psw	 
–	ostatni	piątek	miesiąca	
(SDK)

CZWARTEK
14.00		 Filia	w	Piławie	Górnej

17.00		 	Koło	modelarskie	„Orlik”	
(budynek	poczty	 
na	os.	Jasnym)

17.00		 	Spółdz.	Klub	Małego	Piłka-
rza	(mała	sala	SP	nr	5)

17.00		 	Taniec	dla	przedszkolaków	
(SDK)

17.30		 	Spółdz.	Akademia	Szczy-
piorniaka	(sala	SP	nr	5)

18.00		 	TKKF	Ognisko	„Dzierżo-
niów”	–	pierwszy	czwartek	
miesiąca	(SDK)

18.00		 	Terapia	tańcem	dla	senio-
rów	(SDK)

19.00		 Fitness	(SDK)

12
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 1. Koło fotograficzne 
Zapraszamy chętnych do udziału w zajęciach sekcji. Wiek 

członków od 12 lat do 65+.Organizujemy plenery po Dzierżonio-
wie i wyjazdy do ciekawych miejsc. Sprzęt własny mile widziany 
- aparat, statyw itp. Sekcją opiekuje się Pan Marian Charasimiuk 
tel. 504466346

 2. Breakdance dla najmłodszych 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Instruktorem jest 

znany na Polskiej scenie tancerz Krzysztof „Futo” Futoma. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z 
instruktorem pod nr  tel. 502 478 140. 

 3. Zajęcia wokalne „ACME” 
Obecnie prowadzony jest nabór do grupy na zajęcia wokalne 

dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Informacje oraz zapisy u pro-
wadzącego pod nr tel. 609 253 780.

 4. Filia SDK w Piławie Górnej 
Gry i zabawy dla dzieci. Kontakt pod nr tel. 530 768 575

 5. Teatr wSpółdzielny 
Nasz repertuar to przede wszystkim 20 minutowe etiudy, w 

których wykorzystujemy maski, pantomimę, elementy teatru 
ulicznego. Jesteśmy teatrem eksperymentalnym, szukającym 
nowych rozwiązań scenicznych i środków wyrazu. Zapisy pod nr 
tel. 517 354 907

 6. Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza 
Zapraszamy na zajęcia dla chłopców  w rocznikach 2013,2014 

i 2015. Kontakt z trenerem  Albertem Połubińskim pod nr tel. 609 
449 505. 

 7. Tenis stołowy 
Zajęcia dla dorosłych. Organizowane są zawody grand prix 

i turnieje okolicznościowe. Więcej informacji pod numerem 530 
768 575

 8. GRH 58 PP (4psw) 
Spotkania historycznej grupy rekonstrukcyjnej. Więcej infor-

macji w biurze SDK.

 9. Język Angielski dla dorosłych 
Lekcje języka angielskiego dla dorosłych odbywają się w 

dwóch grupach – początkującej i średniozaawansowanej. Zapisy 
u prowadzącej Pani Kasi pod nr tel. 606 905 073.

 10. Troszeczkę słońca 
Grupa seniorów spotyka się raz w tygodniu na próbach 

muzycznych grając na akordeonie i śpiewając. Członkowie wystę-
pują na imprezach okolicznościowych. Zapraszamy chętnych na 
spotkania klubowe. Kontakt pod nr tel. 669 391 652.

 11. Klub seniora „Złota Jesień” 
Plan zajęć na listopad. 6.11.2019 – Zabawa; 13.11.2019 – spo-

tkanie seniorów; 20.11.2019 – spotkanie i przygotowanie kotylio-

nów na zabawę karnawałową; 27.11.2019 – Zabawa Andrzejkowa. 
Więcej informacji u starościny pod nr tel. 669 391 652

 12. Fitness 
Jest to wymagająca forma treningu ogólnorozwojowego i 

kształtującego mięśnie całego ciała. Serdecznie zapraszamy na 
spalenie nadprogramowych kilogramów. Kontakt i zapisy pod nr 
781 282 632

 13. Spółdzielcza Akademia Szczypiorniaka 
Zajęcia dla dzieci chcących grać w piłkę ręczną. Kontakt u 

trenera pod numerem telefonu 507 053 132

 14. P.Z.W Koło Diora Dzierżoniów 
Stowarzyszenie zrzeszające miłośników wędkarstwa liczy 

dziś blisko 450 osób. Kontakt z Panią Prezes Anną Błaszczyk pod 
nr tel. 501 101 641

 15. TKKF Ognisko „Dzierżoniów” 
Sekcja prowadzi różne działania rekreacyjne. Aktualnie dnia 

19.11.2019 w godzinach 16.00-18.00 na sali SDK odbędzie się 
Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar Jesieni”. Zapraszamy do 
udziału dzieci, młodzież oraz dorosłych. Zapisy w  dniu zawo-
dów u organizatora. Dla zwycięzców czekają puchary i nagrody.

 16. Stowarzyszenie „Dzieci Wojny” w Polsce 
Zapraszamy na spotkania integracyjne w siedzibie Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Uczestniczymy w uroczystościach Państwowych 
organizowanych przez urzędy oraz organizacje seniorskie i kom-
batanckie. Bezpośredni kontakt z prezesem zarządu Zbigniewem 
Kuriatą tel.692 536 414

 17. Taniec dla przedszkolaków 
Na 45 min zajęciach bawimy się rytmem, muzyką i ruchem. 

Przeróżne piosenki wprowadzają nas w świat kolorowych krain 
wyobraźni. Dzieci rozwijają koordynację, kreatywność, stają się 
również bardziej śmiałe. Zapisy pod nr tel. 781 282 632

 18. Terapia Tańcem dla Seniorów 
Na zajęciach liczy się śmiech i dobra zabawa! Seniorze! Jeśli 

jesteś sceptycznie nastawiony, przyjdź i zobacz w jakiej formie 
prowadzimy tą formę ruchu. Ćwiczenia nie są wymagające. Nie 
biegamy, nie skaczemy tylko ruszamy się do spokojnej muzyki. 
Zapisy pod nr tel. 781 282 632

 19.  Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” 
Zajęcia profilaktyczne mające na celu zmniejszenie dolegli-

wości związanych z bólem kręgosłupa. Zapraszamy osoby doro-
słe a szczególnie seniorów. Informacje pod nr tel. 781 282 632

 20. Spółdzielcza Akademia Koszykówki B-Ball 
Treningi dla chłopców i dziewczynek w wieku 6-14 lat pod 

okiem wykwalifikowanego trenera. Koszykówka w formie 
zabawy z elementami podstaw technicznych – kozłowania, 
rzutów i podań. Zapisy u prowadzącego Macieja „Perły” Woź-
niaka pod nr tel. 530 768 575.

SEKCJE W SDK
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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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Młodzi ludzie poznają na nich 
tajniki lotu tych z pozoru tylko 
prostych popularnych latawców. 
Dnia 12.10.2019 r. w Piławie 
Górnej wystartował nasz zespół 
w konkurencji latawców płaskich 
i skrzynkowych. Konstrukcje na 
zawodach były bardzo ciekawe i 
kolorowe niestety wiatr wiał zbyt 
silno i wiele latawców rozpadło 
się w powietrzu.

Po skończonej rywalizacji 
okazało się, że drużyna osią-
gnęła bardzo dobry wynik 
zdobywają 4 medale Janek 2, 

Marcel i Marta po jednym. 
Zawody uświetnił pokaz lotu 
dużego modelu zdalnie stero-
wanego oraz słodki poczęstunek 
i ciepła herbata.  

Sezon na latawce trwa. Szy-
kujemy się zatem do dalszej 
rywalizacji i podobnych sukce-
sów. Budujemy również modele 
samolotów , łodzi czy samocho-
dów zdalnie sterowanych. Zapra-
szamy miłośników techniki od 
najmłodszych lat szkolnych.

Instruktor modelarni 
przy SDK w Dzierżoniowie

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

powietrznych jakimi są latawce.

PODNIEBNY SUKCES

Rozmawiamy z przedstawi-
cielem Rady Miejskiej i Koor-
dynatorem Sportu Szkolnego w 
Dzierżoniowie Maciejem Woź-
niakiem: Przyznam się, że bardzo 
mnie cieszy wznowienie rozgry-
wek pomiędzy szkołami. Jest to 
najważniejszy  element rozwoju 
sportu w mieście. Bardzo  zależy 
mi by zawody przybierały co raz 
większa rangę i były organizo-
wane w sposób profesjonalny. 
Widzę, że współpraca z dyrek-
torami szkół oraz nauczycielami 
wychowania fizycznego nabiera 
dobrego kierunku i napawa 
optymizmem na przyszłość. 
Dzięki wsparciu Burmistrza 
Dariusza Kucharskiego wszyscy 
uczestnicy otrzymali medale a 
najlepsze drużyny puchary. Poza 

koszykówką i piłką nożną pla-
nujemy rozgrywki piłki ręcznej, 
siatkówki oraz lekkoatletyczne 
mistrzostwa Dzierżoniowa. 
Serdecznie dziękuję wszystkim 
zawodnikom i nauczycielom za 
udział i zapraszam na kolejne 
miejskie zawody.

Klasyfikacja końcowa fina-
łów miejskich w Piłce Nożnej 
szkół podstawowych - rocznik 
2007 i młodsi:

•  I miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 1 

•  II miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 5 

•  III miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 9 

•  IV miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 3

W październiku rozpoczęły się międzyszkolne rozgrywki 
sportowe. Dzieci rywalizowały w dwóch dyscyplinach 

– piłce nożnej i uproszczonej wersji koszykówki 3x3.

ROZGRYWKI 
MIĘDZYSZKOLNE

SPORT

Klasyfikacja finałów miej-
skich dzieci w Piłce Nożnej 
szkół podstawowych  - rocznik 
2005 i młodsi:

•  I miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 5 

•  II miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 1 

•  III miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 9 

Klasyfikacja Mistrzostw 
Powiatu w piłce nożnej chłop-
ców 2005 i młodsi:

• I miejsce Szkoła Pod-
stawowa nr 5 – Mistrzowie 
Powiatu, którzy pojadą na finał 

strefy wałbrzyskiej. Życzymy 
powodzenia.

• II miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 1

• III miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Bielawie

• IV miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Piławie Górnej

Mistrzami Dzierżoniowa 
w koszykówce 3x3 w katego-
rii chłopców i dziewczynek 
zostali sportowcy ze Szkoły 
Podstawowej nr 5. Gratulujemy 
i życzymy powodzenia na fina-
łach powiatowych. 

Na początku października a dokładnie 06.10.2019 
Koło Miejskie PZW w Bielawie zorganizowało 

otwarte, indywidualne, spławikowe zawody o puchar 
Prezesa Koła.

W zawodach startowało 
trzydziestu dwóch zawodni-

ków. Po podsumowaniu wyni-
ków, Komisja stwierdziła, że 
najlepszym zawodnikiem  oraz 
zdobywcą pucharu Prezesa 

Koła  Miejskiego w Bielawie 
został członek naszego stowa-

rzyszenia kol. Adam Wiśniew-
ski uzyskując 3400 punktów.

Serdecznie gratulujemy i 
życzymy kolejnych wygranych.

ZWYCIĘSTWO 
NASZYCH WĘDKARZY
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Jak zaczęła się Twoja przygo-
da z piłką nożną?

Już jako młody chłopak bie-
gałem za piłką na osiedlowych 
boiskach, lata 80 i 90 XX wieku 
różniły się od tego co mamy dziś. 
Wówczas mało było boisk czy 
obiektów sportowych więc grało 

się dosłownie wszędzie, zarówno 
na asfalcie jak i na trawie. Sport 
osiedlowy tętnił życiem, nie tylko 
piłka nożna ale i siatkówka czy 
koszykówka, wszystkie te dyscy-
pliny miały dużą rzeszę zwolen-
ników. 

Jako zawodnik klubowy 
zaczynałem w Lechii Dzierżo-
niów, to tutaj rozwijała się moja 
kariera ale muszę też przyznać, 
że najwięcej nauki wyniosłem 
jednak z tego „osiedlowego” 
grania, tam była czysta rywaliza-
cja, często ze starszymi od siebie 
i to kształtowało charakter. Moja 
gra w Lechii przypadła na najlep-
sze lata tego klubu, zagrałem trzy 
pełne sezony  w drugiej lidze. Do 
dziś występ na zapleczu ekstra-
klasy to największy sukces naszej 
lokalnej piłki. 

Po 3 latach zaczęła się 
wędrówka po Polsce i zagra-
nicy. Byłem zawodnikiem  Ślęzy 
Wrocław, RKS Radomsko, Arki 
Gdynia, Miedzi Legnica. Poza 
granicami Polski były to  Szwaj-
carskie  kluby Solo Thurn  i Kic-

kers Luzern i  Austriacki  Wiesel-
burg. Po powrocie rozpocząłem 
przygodę jako trener Lechii Dzier-
żoniów w grupie seniorskiej. Uzy-
skaliśmy awanse z okręgówki do 
IV ligi i z IV do III ligi. Aktualnie 
prowadzę grupy młodzieżowe w 
Sparcie Dzierżoniów i nadal czuję, 

że spełniam się w tej roli i czerpię 
z tego satysfakcję.

Od kiedy zajmujesz się szko-
leniem dzieci w Spółdzielczym 
klubie?

W roku 2007 zostałem zaan-
gażowany  do pracy ze spółdziel-
czą grupą młodych piłkarzy. 
Pierwszym trenerem był tu Jaro-
sław Kresa i to po nim przejąłem 
te obowiązki .Na początku  zajęcia 
odbywały się na nieistniejącym 
już boisku koło kościoła na osie-
dlu Różanym, później na boiskach 
wielofunkcyjnych  przy szkole nr 
5 a następnie na boisku orlik przy 
ulicy Sikorskiego. 

Mnóstwo dzieci wychodzą-
cych z klubu spółdzielczego kon-
tynuuje swoje granie na kolejnych 
szczeblach kariery piłkarskiej. Ale 
nie tylko bo wielu zawodników 
zasila także sekcje takie jak boks, 
piłka ręczna czy koszykówka. 
Celem nadrzędnym jest wpajanie 
sportu  i zdrowego trybu życia. 
Podnoszenie cech ogólnorozwojo-
wych z akcentem na piłkę nożną. 

O lokalnej piłce nożnej mógłby rozmawiać godzinami, doświadczony  jako 
zawodnik i jako trener. Od 2007 prowadzący Spółdzielczy Klub Małego Piłka-

rza. Albert Połubiński, bo o nim mowa opowie nam o swojej pasji na łamach naszego 
miesięcznika.

Dlatego gra w spółdzielczym 
klubie to głównie zabawa, uczenie 
cech przydatnych w sporcie. Wielu 
zawodników wywodzących się z 
naszej sekcji gra w piłkę nożną  w 
innych klubach np. Lechia Dzier-
żoniów, Sparta Dzierżoniów,  
Miedź Legnica  i Śląsk Wrocław.

Kogo wspominasz jako naj-
większy talent jaki widziałeś 
na żywo?

Największy talent jaki widzia-
łem to Śp. Sławomir Haraf. 
Grałem z nim i to był prawdziwy 
talent i szef drużyny. To był 
naprawdę wyjątkowy zawodnik. 
Klasa sama w sobie.

Na co zwracasz uwagę szkoląc 
młodych ludzi?

Na  to by dzieci dobrze się 
czuły na treningach, żeby poznały 
wymagania jakie niesie za sobą 
uprawianie sportu czyli systema-
tyczność, punktualność i dyscy-
plina. 

Jak oceniasz dzisiejszy sport, 
co byś chciał przekazać 
młodym sportowcom jako 
doświadczony starszy kolega?

Ci którzy chcą osiągnąć coś w 
sporcie musza być cierpliwi i sys-
tematycznie pracować.  Talentem 
nie da się dojść do sukcesu , pracuś 
ma większe szanse niż talent opie-
rający się na tym co ma. Piłka 
nożna tak jak i inne dyscypliny 
wymaga wiele wyrzeczeń i dużo 
poświęcenia. Chcąc być najlep-
szym należy być na to gotowym i 
to akceptować. 

Natomiast jeśli chodzi o sport 
to zaczyna to fajnie  funkcjono-
wać, jest dużo klubów, sekcji i 
dyscyplin. Jak już wcześniej wspo-
mniałem - ja z sentymentem wspo-
minam czasy gdzie klubów było 
mało ale więcej było dzieci grają-
cych na podwórkach. Dziś kluby 

zastępują podwórko i ma to swoje 
plusy ale i minusy oczywiście.

Pamiętasz może jakąś śmieszną 
sytuację boiskową, która chcesz 
się podzielić z czytelnikami?

Kiedyś była przerwa w meczu 
spowodowana kontuzją  i trener 
wysłał zawodnika rezerwowego,  
żeby się rozgrzewał bo zaraz wej-
dzie. On  zaczął się  rozgrzewać 
nie przy linii bocznej ale biega-
jąc po środku boiska wzdłuż linii 
połowy. Była to komiczna sytu-
acja i faktycznie lubię ją wspomi-
nać bo to ewenement. 

Czym obecnie się zajmujesz? 
Tylko sport?

Spoza zawodowych  spraw 
uwielbiam przechadzki nad 
morzem, mam zaliczone około 
1100 km brzegiem Bałtyku, np. 
trasa Świnoujście - Hel, którą 
pokonałem w 7 dni. Było to blisko 
350 km spaceru. 

Poza tym występuję rekre-
acyjnie  w Retro lidze w druży-
nie Lechja Lwów i w tym sezonie 
udało nam się zostać Mistrzem 
Polski. Liga ma na celu przypo-
mnienie jak piłka nożna wyglądała 
w latach 20 - 30 XX wieku, gramy 
w butach i sprzęcie odzwierciedla-
jącym tamte czasy.

Gdzie i kiedy odbywają się 
treningi Spółdzielczego Klubu 
Małego Piłkarza?

Zapraszam na zajęcia dla 
chłopców  w rocznikach 2013, 
2014 i 2015. Treningi odbywają się 
w we wtorki i czwartki od godziny 
17.00 do 18.00 na małej Sali w 
szkole podstawowej nr 5.

Dziękuję za rozmowę i życzymy 
dalszego rozwoju sportowego 
podopiecznych oraz byś nadal 
czerpał przyjemność z pracy.

Dziękuję. 

SPORT

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELCZEGO 
KLUBU MAŁEGO PIŁKARZA



W dobie XXI w. i wszelakich 
prac stojących bądź siedzących 
ćwiczenia te będą ulgą i odprę-
żeniem dla odcinka szyjnego, 
piersiowego jak i lędźwiowego. 
Mają na celu wzmocnienie gor-
setu mięśniowego odpowiada-
jącego za stabilizację centralną 
naszej sylwetki. Na szczęście 
istnieje wiele ciekawych ćwi-
czeń na tułów, które pozytyw-
nie wpływają na naszą postawę 
pomagając uzyskać silne mięśnie 
i zdrowe ciało. Powstałe zajęcia 
działają na zasadzie profilaktyki 
a nie leczenia czy zajęć korekcyj-
nych. Owszem, przy regularnym 
treningu możemy wyeliminować 
drobne bóle, (zapobiec ich pogłę-
bianiu) czy  dyskomfort np. w 
odc. lędźwiowym po porannym 

wstawaniu z łóżka. Nie są to 
jednak zajęcia, które w doraźny 
sposób zniwelują skrzywienia 
bądź poważne urazy kręgów czy 
krążków będących między nimi. 
Ćwiczenia profilaktyki schorzeń 
kręgosłupa i aparatu ruchu to nie 
rehabilitacja bo jak dobrze wiemy 
lepiej zapobiegać niż leczyć. 
Niska intensywność nadaje cha-
rakteru odprężającego, spokoj-
nego i relaksacyjnego. Oprócz 
zadbania o swoje ciało, dbamy 
również o sferę psychiczną, sferę 
komfortu i rozluźnienie. Odpy-
chamy wszystkie nieprzyjazne 
nam myśli, wyciszamy ciało i 
umysł koncentrując się tylko 
na sobie i swoich potrzebach. 
Gorąco zachęcamy do skorzysta-
nia z tej formy ruchu, do zaczę-

cia przygody 
z zajęciami 
g r u p ow y m i 
lub urozma-
icenia swoich 
dotychczaso-
wych poczy-
nań sporto-
wych. Zajęcia 
o d b y w a j ą 
się w każdy 
wtorek o godz. 
18.00 i trwają 
45 min.. Zain-
t e r e s ow a n e 
osoby mogą 
wziąć ze sobą wodę do picia, buty 
na zmianę i ubrać się w wygodny 
sportowy strój. Z naszej strony 
zapewniamy matę fitnessową 
i gwarantujemy dobry humor.. 

Nowe osoby, które pierwszy raz 
przyjdą na zajęcia, nie płacą za 
nie. Każde kolejne to koszt 10 zł 
bądź możliwość zakupienia kar-
netu.

Ćwiczenia ze Zdrowego Kręgosłupa kierowane są dla osób w 
każdym wieku bez względu na płeć. Na zajęcia zapraszamy rów-

nież Panów którzy sceptycznie podchodzą do zajęć grupowych.

ZAJĘCIA 
ZDROWY KRĘGOSŁUP

•  R E K L A M A  •

ZAJECIA DLA KAŻDEGO

Marta Artemczuk

WTORKI
18:00 - 18:45

więcej informacji: 781-282-632

OSIEDLE
JASNE 20

ZDROWY
KRĘGOSŁUP


