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Zapraszamy pod ten adres https://smdzierzoniow.pl  gdzie 
znajdziecie Państwo informacje w poszczególnych działach

• Nasza spółdzielnia
• Newsy
• Dla mieszkańców
•  Spółdzielczy Dom Kultury
• Galeria

Spółdzielczy Dom Kultury posiada także profil na popular-
nym portalu facebook. Tam zamieszczamy informacje dotyczące 
sekcji, imprez kulturalno-sportowych. Nie brakuje tam także 
zdjęć oraz podstawowych informacji o działalności SDK.

Zapraszamy do odwiedzin:
www.facebook.com/Spółdzielczy-Dom-Kultury-SM-w-

-Dzierżoniowie
Od prawie półtora roku działa wprowadzona przez Spółdziel-

nię Mieszkaniową w Dzierżoniowie bezpłatna dla mieszkańców 
usługa E-BOK. Od czasu uruchomienia korzysta z niej 228 użyt-
kowników. 

Poniżej kilka informacji o usłudze E-BOK.

 E-BOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest serwisem interne-

towym, dzięki któremu każdy uprawniony użytkownik posiada  
nieograniczony dostęp do informacji na temat opłat, rozliczeń 
i płatności dotyczących mieszkania, garażu czy lokalu użytko-
wego. 

Z E-BOK można również korzystać na urządzeniu mobil-
nym dzięki temu, że jest to aplikacja webowa wykorzystująca 
do komunikacji z użytkownikiem dowolną przeglądarkę inter-
netową (internet explorer, edge, google chrome, mozilla firefox 
oraz inne),  które dostępne są dzisiaj na dowolnym smartfonie lub 
tablecie z dostępem do sieci Internet.

 

Co zyskujesz korzystając z E-BOK 
•  Oszczędność czasu i wygodę obsługi
•  Pełną kontrolę nad wydatkami
•  Sprawdzenie historii wpłat
•  Sprawdzanie historii rozliczeń

 Odczyty liczników 
Dostęp do tych informacji 

przez e-bok masz przez 24h/7 
dni w tygodniu bez wychodze-
nia z domu lub konieczności 
dzwonienia.

 Jak założyć konto E-BOK? 
Wejdź na naszą stronę 

https://smdzierzoniów.pl i 
kliknij na kafelku E-BOK wir-
tualne biuro obsługi lub wpisz 
w przeglądarce https://smdzie-
rzoniow.pl/e-bok/ i pobierz ze 
strony dokumenty:

 • Oświadczenie o zgodzie 
na przetwarzanie danych oso-
bowych 

• Klauzula informacyjna
Zapoznaj się z pobranymi 

dokumentami.
Wydrukuj, wypełnij i 

przynieś do Spółdzielni lub 
wyślij na e-mail skany pod-
pisanych dokumentów. W 
każdym momencie możesz 
zrezygnować z usługi wypeł-
niając i dostarczając wzór 
wycofania zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych.

W SPÓŁDZIELNI

Dzięki niej macie Państwo możliwość zapoznania się  
zarówno z bieżącymi i archiwalnymi z informacjami 

z „życia Spółdzielni”. Jakiś czas temu wygląd witryny 
został gruntownie zmodyfikowany i odnowiony.

STRONA INTERNETOWA 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DZIERŻONIOWIE

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
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Maciej Woźniak

Numer redagują: 
Marian Charasimiuk, 
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do zmian w nadesłanych tekstach.
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W listopadzie 2019 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie przeprowadziła następujące 

prace remontowe:

W ostatnim okresie Rada Nadzorcza Spółdzielni 
przeprowadziła dwukrotnie posiedzenie w dniu 

29 października i 22 listopada.

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W LISTOPADZIE

RADA NADZORCZA 
W PAŹDZIERNIKU I W LISTOPADZIE

Zakończone zostały prace 
dotyczące usuwania ze ścian 
budynku korozji biologicznej 
z jednoczesnym malowaniem 
elewacji farbą z nowoczesnymi 
środkami zabezpieczającymi 
tynki w budynku Os. Jasne 16.

Zakończony został montaż 
płytek ceramicznych na pode-
stach biegów schodowych w 
budynku Os. Różane 18a. W 
chwili obecnej w/w prace trwa-
ją  w budynku Os. Różane 18b.

W budynku Os. Jasne 3 
wykonano prace elektrycz-
ne związane z przeniesieniem 
lokatorskich liczników energii 
elektrycznej z klatek schodo-
wych do piwnicy włącznie z 
montażem nowych skrzynek 
elektrycznych. W ramach prac 

elektrycznych wykonano rów-
nież wymianę instalacji WLZ 
do poszczególnych mieszkań.

W/w prace obecnie trwają w 
budynku Os. Jasne 2.

W budynku na Os. Błękit-
nym 3a,b,c została wymienio-
na pozioma instalacja zimnej 
wody w piwnicy oraz wyko-
nano wymianę jednego pionu 
zimnej wody w mieszkaniach 
Os. Błękitne 3c/3,6,9,12,15.

Rada zajmowała się przepro-
wadzeniem i porównaniem ana-
liz wykonania planów i wyni-
ków finansowych za I – półrocze 
i za III kwartały 2019r. Prze-
prowadzona analiza dotyczyła 
wszystkich aspektów działalno-
ści Spółdzielni. Po przeprowa-
dzonej dyskusji Rada Nadzorcza 
pozytywnie oceniła realizację 
planów i osiągnięte wyniki.

Jednocześnie Rada Nad-
zorcza zgodnie z obowiązują-
cym prawem podjęła decyzję 
w sprawie badania sprawozda-
nia finansowego Spółdzielni 
za 2019r. przez niezależnego 
biegłego Rewidenta posiada-
jącego stosowane uprawnienia 
państwowe.

Podczas posiedzeń Rady 
szczegółowo omówiono reali-
zację kompleksowego pro-
gramu wymiany instalacji 
wewnętrznej w budynkach.

Bardzo dobrym aspektem 
w tej sprawie były spływają-
ce od mieszkańców budynku 
na Osiedlu Jasnym nr 4 pozy-
tywne opinie i zadowolenie ze 
sposobu wykonania tych robót 
na tym budynku, który jako 
pierwszy miał wymienioną 
nową całą instalację gazową 
w budynku, wewnętrzną linię 
zasilania energetycznego oraz 
instalację zimnej wody.

Rada omówiła również 
przebieg bieżących remontów 
na zasobach spółdzielczych 

oraz postęp realizacji budowy 
nowych budynków mieszkal-
nych na ul. Lawendowej w 
Dzierżoniowie. Podjęto uchwa-
ły w tym o zmianie planu fun-
duszu remontowego na 2019r. 
oraz uchwałę w sprawie wybo-
ru biegłego rewidenta do prze-
prowadzenia badania sprawoz-
dania finansowego Spółdzielni 
za 2019r.

Rada omówiła również 
działalność Spółdzielczego 
Domu Kultury oraz współpra-
cę  ze Spółdzielczym Towa-
rzystwem Kulturalno – Spor-
towym.

Rada Nadzorcza omówiła 
również bieżącą pracę Rady 
oraz komisji inwestycyjno – 
remontowej i komisji rewizyj-
nej Rady Nadzorczej.

SM

W SPÓŁDZIELNI

•  R E K L A M A  •

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 nr tel. 
74 831 44 74 wew. 18.

Uwaga! Opłaty należy doko-
nać w biurze SDK w pokoju nr 12. 
Po  dokonaniu wpłaty otrzymacie 
Państwo zaproszenie.

Zaproszenie 
na Mikołajki
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była przez nią nadzorowana. 
Dzięki temu mogliśmy spró-
bować prowadzić interes i pra-
cować na własny rachunek. To 
było niesamowite wyzwanie i 
fajne doświadczenie, tym bar-
dziej, że wtedy mało kto znał 
się na biznesie

Jakieś ciekawe lub 
śmieszne sytuacje z tam-
tych czasów?

Nie było dróg i chodni-
ków, wszyscy chodzili po 
błocie, więc niestety zdarzyło 
mi się, że but został w kałuży 
i musiałem wracać w jednym. 
Mimo, że to brzmi zabawnie, 
to w wówczas było to bardzo 
uciążliwe. Mówię o infrastruk-
turze, z którą  był długi czas 
problem. Po deszczach czy po 
roztopach były kałuże i błoto. Z 
innych aspektów życia osiedla 
to w tamtych latach było mnó-
stwo dzieci pod blokami, dużo 
krzyku, wtedy to przeszkadzało 
ale dziś trochę tego brakuje. 
Kiedyś dzieci bawiły się same 
a dziś każdy pilnuje swoje 
potomstwo i siedzi praktycznie 
obok. Czasy zmieniły się niesa-
mowicie.

Jakie macie Państwo 
plany na przyszłość?

Zawodowych nie mamy, 
ale staramy się dużo jeździć, 
podróżować. Lubimy chodzić 
po górach, przeczytać dobrą 
książkę.

Na emeryturze wbrew 
pozorom nie ma tyle czasu, ale 
staramy się wypełnić go w naj-
lepszy sposób.

Zbliżają się święta, jak 
planujecie Państwo je 
spędzić?

Wszystko wskazuje na to, 
że będziemy u syna we Wro-
cławiu i tam przyjedzie córka z 
rodziną, więc wszyscy się tam 
spotkamy.

Na koniec naszej roz-
mowy chcielibyśmy, korzysta-
jąc z okazji ,pozdrowić naszą 
rodzinę i znajomych oraz 
wszystkich czytelników Twojej 
Spółdzielni.

Ślicznie dziękuję za roz-
mowę.

Wywiad przeprowadził 
Maciej Woźniak

OS. RÓŻANE

Od kiedy jesteście Pań-
stwo mieszkańcami osie-
dla Różanego?

Od czerwca 1978, miesz-
kamy w tym samym miejscy 
cały czas. Jak się wprowadza-
liśmy to na Różanym było  już 
parę bloków ale za nami było 
szczere pole, nie było na pewno 
nr 10 i 11.

Skąd Państwo pochodzą?
Ja (Pani Anna) jestem  uro-

dzona w Dzierżoniowie a mąż 
(Pan Jerzy) w Przemyślu. 

W takim razie co Pana 
tutaj sprowadziło?

Ja się urodziłem w Przemy-
ślu, już 3 tygodnie po tym przy-
jechałem z rodzicami tutaj na 
tzw. „ziemie odzyskane”.

Jak się państwo poznali-
ście?

Żona jest siostrą moje ser-
decznego kolegi ze szkolnej 
ławy, czyli poznaliśmy się za 
jego pośrednictwem. Przy-
chodziłem w odwiedziny do 
kolegi a żona robiła nam her-
batkę. Na początku koleżeń-
stwa ze szwagrem ja miałem 
17 lat a żona 14, więc się sobą 

nie interesowaliśmy, tylko na 
zasadzie znajomych . Później 
zaiskrzyło, czego efektem był 
wspólny ślub w  1971 roku i 
tak nasze małżeństwo trwa do 
dziś. Mamy dwójkę dzieci i 
doczekaliśmy  się już dwójki 
wnucząt.  

Czym się Państwo zajmo-
waliście zawodowo?

Mieliśmy sklep wielobran-
żowy na osiedlu Różanym o 
nazwie „Joanna”  i dużo ludzi 
nas z tego sklepu zna i kojarzy. 
Czas , w którym otworzyli-
śmy sklep to były trudne lata. 
Zakończyła swoją działalność 
Diora i było bardzo dużo zwol-
nień w zakładach. Co kwartał 
zwalniano około 300 osób, 
ciężko było o towary, ludzie 
nie mieli pieniędzy. Zamknęli-
śmy działalność i żona podjęła  
pracę w Zakładzie Opiekuń-
czo-leczniczym Zgromadzenia 
Sióstr Świętej Elżbiety a ja 
przez 17 lat  pracowałem na 
stanowisku Inspektora BHP w 
kilku  zakładach. Na dzień dzi-
siejszy mam przepracowanych 
55 lat i nadal pozostaję czynny 
zawodowo.

 
Co państwo najbar-
dziej wspominacie  
z okresu lat 
80-tych, 90-tych?

Fakt otrzymania 
mieszkania, był  wiel-
kim wydarzeniem. 
Czekaliśmy aż 7 lat 
na przydział. To było 
chyba najmilsze. 
Poza tym oddanie do 
eksploatacji sklepu 
Super Sam, który 
był praktycznie pod 
samym domem. Było 
to istotnym wyda-
rzeniem. Natomiast 
w naszym życiu 
ważnym momentem 
było wybudowanie 
pawilonu, powstał 
przecież na terenie 
spółdzielni i całość 

wywiad z mieszkańcem

ANNA I JERZY WOŁKOWSCY
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Uwaga w powiecie dzierżoniowskim pojawiły się 
próby oszustw metodą „na wnuczka” i „na poli-

cjanta”!  W ostatnich dniach usiłowano dokonać kilku 
takich przestępstw, niestety jedna próba okazała się 
skuteczna.

POLICJA OSTRZEGA!

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 grudniu 2019 r.:

NASZE SPRAWY

Bardzo szybko zyskują-
ca na popularności metoda 
„na policjanta” jest modyfi-
kacją znanej i często stoso-
wanej wcześniej metody „na 
wnuczka”:

• Do starszej osoby dzwoni 
oszust podający się za członka 
rodziny. Informuje, iż spowodo-
wał śmiertelny wypadek i aby 
wyszedł z aresztu trzeba wpła-
cić kaucję. Innymi powodami 
mogą być szybka pożyczka w 
związku w wyjątkową okazją 
do zarobienia dużych pieniędzy, 
choroba bliskiej osoby i bardzo 
drogie leczenie albo koniecz-
ność natychmiastowej spła-
ty długu. Oszust prosi starszą 

osobę o przekazanie wskazanej 
kwoty pieniędzy osobie, która 
się do niej zgłosi, bądź pozosta-
wienie gotówki w umówionym 
miejscu. Po przekazaniu pienię-
dzy kontakt się urywa.

Oszukiwane osoby, będą-
ce w przeświadczeniu, że 
pomagają rodzinie albo poli-
cji, bardzo często dają się 
namówić do przygotowania 
paczki z kosztownościami 
lub gotówką i przekazania jej 
nieznanej osobie:

• Na numer stacjonarny 
starszej osoby dzwoni oszust 
podający się za członka rodzi-
ny i informuje, iż pojawi się 
z wizytą lub prosi o pożycz-

kę. Po rozłączeniu się dzwoni 
kolejna osoba, która podaje się 
za policjanta i informuje, iż 
przed chwilą dzwonił do niej 
przestępca z grupy, którą roz-
pracowuje, specjalizującej się w 
okradaniu starszych ludzi. Prosi 
o współpracę, która ma polegać 
na przekazaniu gotówki osobie, 
która zgłosi się do pokrzywdzo-
nej, celem zatrzymania oszu-
stów i przyłapaniu ich na gorą-
cym uczynku. Po przekazaniu 
oszczędności kontakt się urywa.

Poza kradzieżą kosztow-
ności i gotówki trzymanej w 
domach coraz częściej prze-
stępcy nakłaniają starsze osoby 
do wypłat z ich rachunków 
bankowych lub zaciągnięcia 
kredytu:

• Do starszej osoby, na 
numer stacjonarny, dzwoni 
oszust podający się za funk-
cjonariusza CBŚ. Informuje, 
iż rozpracowuje grupę prze-
stępczą zajmującą się okrada-
niem kont bankowych. Celem 
ratowania oszczędności oraz 
zatrzymania sprawców na 
gorącym uczynku nakazu-
je starszej osobie wypłacenie 
wszelkich oszczędności, bądź 
nawet zaciągniecie kredytu i 
przekazanie gotówki wskaza-
nej osobie (pozostawienie w 
koszu na śmieci, bądź przela-
nie na wskazane konto ban-
kowe). Przestępca informuje 
także, że w skład grupy prze-
stępczej wchodzą także pra-
cownicy banku, w związku z 
tym zabrania starszej osobie 
rozmowy z nimi, jak również 
informowania kogokolwiek 
innego o akcji. Po przekazaniu 
pieniędzy kontakt się urywa.

Warto jednak zapamiętać 
kilka podstawowych zasad, 
jakie w zdecydowanej więk-
szości przypadków uchronią 
nas i naszych bliskich przed 
tego rodzaju przestępstwami.

 Policja ostrzega: 
• Policja nigdy nie prosi 

obywateli o przekazywanie 
pieniędzy ani kosztowności 
nieznanym osobom.

• Policja nigdy nie prosi 
telefonicznie o udział w dzia-
łaniach operacyjnych.

• Jeśli ktoś telefonicznie 
prosi nas o pieniądze, udział 
w akcji policyjnej, bądź mamy 
jakiekolwiek wątpliwości, 
z kim rozmawiamy należy 
skontaktować się z najbliż-
szymi. Jeżeli nie ma takiej 
możliwości, a podejrzewamy, 
że ktoś próbuje nas oszukać 
natychmiast trzeba skontak-
tować się z Policją dzwoniąc 
na 997 lub 112 – najlepiej 
z telefonu komórkowego, 
ewentualnie stacjonarnego 
po uprzednim upewnieniu 
się, że ostatnia rozmowa 
została rozłączona. To bar-
dzo ważne!!!.

Wszystkie osoby, do któ-
rych wykonywane są tego typu 
telefony, powinny zachować 
szczególne środki ostrożności. 
Zwłaszcza w sytuacjach, gdy 
w grę bardzo często wchodzą 
oszczędności całego życia, 
warto zatrzymać się na chwi-
lę, uspokoić i nie działać pod 
wpływem impulsu.

kom. Marcin Ząbek

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

04.12 ŚRODA 13.00-14.00 Marcin Armatys
Dzielnicowy 

os. Różanego

10.12 WTOREK 13.00-14.00 Adam Gulka
Dzielnicowy 

os. Tęczowego, Złotego 
i Kolorowego

19.12 CZWARTEK 13.00-14.00 Paweł Szober
Dzielnicowy os. Jasnego 

i Błękitnego

DYŻURY DZIELNICOWYCH
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Pierwszym prezesem 
został ŚP. Mikołaj Dziekciar, 
wiceprezesami Romuald Rud-
nicki i ŚP Józef Wierzbicki 
natomiast skarbnikiem był ŚP 
Jerzy Malitowski. Stowarzy-
szenie liczyło wówczas 120 
członków. Obecnie jest ich 
osiemdziesięciu. Aktualne 
władze organizacji to: Prezes 
– Zbigniew Kuriata, wicepre-
zesi – Jan Swat i Eugeniusz 
Łabęcki. Spotkania odbywają 
się w każdy wtorek od godziny 
10.00 do 11.00 w Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżonio-
wie na os. Jasnym 20.

Stowarzyszenie uświada-
mia młodzieży kim są Dzieci 
Wojny i jakie były ich losy 
podczas II Wojny Światowej. 
Organizuje spotkania integra-
cyjne przy okazji Świąt Wiel-
kanocnych oraz Świąt Bożego 
Narodzenia a także uroczy-
stości państwowych.

Prowadzone są także pre-
lekcje w szkołach i innych 
instytucjach, na których opo-
wiadane są historie z życia w 
okresie wojennym zarówno 
te miłe jak i te bardziej dra-
matyczne. Niektórzy z człon-
ków wspomagali partyzantów 
poprzez dostarczanie żywno-
ści i poczty więc znają takie 

historie, które większość mło-
dych osób zna tylko z filmów 
lub książek.

Tego typu stowarzyszenia 
jak „Dzieci Wojny” nie miały 
prawa istnieć oficjalnie aż do 
2008 roku. Nie mogły być 
rejestrowane. Dopiero po tym 
roku można było zakładać 
takie działalności i wówczas 
powstał zarząd główny sto-
warzyszenia „Dzieci Wojny w 
Polsce” w Łodzi. 

Od 2009 roku „Dzieci 
Wojny” współpracują ze 
Spółdzielnią Mieszkaniowa, 
która objęła organizację swoją 
opieką. Zapewniając lokum 
oraz wszystkie świadczenia  
statutowe.

Ostatnie spotkanie w SDK 
odbyło się 26 listopada i było 
to przyjęcie z konsumpcją 
tzw. „rożno” z akordeonem i 
pieśniami. Uczestniczyło w 
nim jak zwykle około 20 osób.

Członkowie stowarzysze-
nia są wdzięczni i serdecznie 
dziękują władzom Spółdzielni  
Mieszkaniowej za opiekę i  
liczą na kolejne lata tak dobrej 
współpracy. 

Tekst stworzono przy współpracy  
z Prezesem Zbigniewem Kuriatą  

i wiceprezesem Janem Swatem

RÓŻNE

Działające przy dzierżoniowskim SDK stowarzyszenie 
jest drugim oddziałem dolnośląskim w Dzierżonio-

wie. Powstało w listopadzie 2008 roku wspólnie z odzia-
łem wałbrzyskim, od którego odłączyło się w 2009 r.

STOWARZYSZENIE „DZIECI WOJNY”
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Sekcje działają w naszym 
Spółdzielczym Domu Kultury 

od wielu lat  i ich spotkania 
odbywają się regularnie  w 

każdym tygodniu. Jest to grupa 
osób, która mimo senioralnego 
wieku cechuje się pozytywnym 
podejściem do życia, chęcią 
działania oraz uśmiechem 
Bardzo cenimy sobie obecność 
takich osób w szeregach SDK.

W „Dzień Seniora” jako 
główna atrakcja i gość spe-
cjalny wystąpił zespół 
muzyczny „Jaro”, który swoimi 
przebojami rozochocił do tańca 
i zabawy. Grupa śpiewała 
zarówno swoje, jak i znane hity 
innych wykonawców.

Wszystkim obecnym orga-
nizatorzy zapewnili obiad, 

kawę, herbatę. Na stołach nie 
zabrakło przekąsek w postaci 
pysznych wędlin, serów i jajek. 
Dodatkowo na osłodę pojawiły 
się ciasta i cukierki.

Swoje umiejętności zapre-
zentowali   także członkowie 
zespołu „Troszeczkę Słońca”, w 
którym występują nasi seniorzy. 
Dźwięki akordeonu połączone z 
pięknym wokalem dały uczest-
nikom imprezy dużo przyjem-
ności. Dowodem na to były 
gromkie brawa na zakończenie.

Zadanie zrealizowane 
dzięki wsparciu ze środków 
Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

W środę 30 października odbyło się spotkanie inte-
gracyjne z okazji Dnia Seniora. Na Sali Balowej 

zebrało się około 40 osób zrzeszonych w naszych sek-
cjach takich jak „Dzieci Wojny” i „Złota Jesień” i „Tro-
szeczkę Słońca”.

•  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

DZIEŃ SENIORA 
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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darka samorządowa, zapozna-
łem się bardzo dokładnie ze 
wszystkimi strategiami gminy 
Piława Górna, przestudiowa-
łem budżety gminne z ostatnich 
12 lat. Wystartowałem i przy 
pomocy wielu osób wygrałem.   

Jak wygląda praca wło-
darza miasta, czy tak Pan 
sobie ją wyobrażał, czy 
coś Pana zaskoczyło w tej 
kwestii?

Moje obawy w związku z 
podjęciem pracy na stanowisku 
burmistrza nie były zbyt duże, 
natomiast trochę martwili się 
moi wyborcy i zastanawiali się 
czy zarządzanie przedsiębior-
stwem rolnym to wystarczają-
ce kwalifikacje do zarządza-
nia miastem. Uspokajałem ich 
bo wiedziałem, że podołam. 
Zawsze lubiłem wyzwania i 
lubiłem się uczyć. Ukończyłem 
studia podyplomowe na 5 róż-
nych kierunkach między inny-
mi pedagogiczne, zarządzania 
przedsiębiorstwami, zarządza-
nie finansami przedsiębiorstw 
czy wspominana administracja i 

gospodarka samorządowa. Wie-
działem, że to musi wystarczyć.

Praca włodarza miasta jest 
bardzo różnorodna, ciekawa, 
czasami zbyt wyczerpująca, 
ale bardzo satysfakcjonująca. 
Uważam, że podstawowym 
zadaniem burmistrza jest roz-
wiązywanie problemów miesz-
kańców i gminy oraz poprawa 
warunków życia mieszkańców. 
Miarą sukcesu w tej pracy jest 
to, ile problemów uda się z 
powodzeniem rozwiązać. Czy 
można rozwiązać wszystkie ? 
Tak, jednak niekiedy wymaga 
to bardzo dużo czasu, znacz-
nie więcej niż jedna kadencja. 
Ważna jest ciągłość władzy 
samorządowej i kontynuowa-
nie pewnych działań poprzed-
ników, więc tak czynię. 

Kiedy nawiązała się 
współpraca pomiędzy 
SM Dzierżoniów a Piławą 
Górną?

Po raz pierwszy z Prezesem 
Danielem Kolinko i wicepreze-
sem Wojciechem Skupieniem 
spotkałem się w Piławie Gór-

ROZMOWA MIESIĄCA

Od kiedy jest Pan powią-
zany z Piławą Górną, jak 
przebiegała Pana historia 
zawodowa.

W Piławie Górnej miesz-
kam od 1988 roku, znalazłem 
się tutaj po skończonych stu-
diach rolniczych wraz z żoną 
i córką, gdyż dostałem swoją 
pierwszą pracę w państwowym 
gospodarstwie hodowlanym, 
które się tutaj znajdowało i 
było składnikiem kombinatu 
rolnego zwanego Państwowym 
Ośrodkiem Hodowli Zarodo-
wej w Przerzeczynie Zdro-
ju.  Otrzymałem stanowisko 
zastępcy kierownika gospodar-
stwa. Otrzymaliśmy również 
mieszkanie służbowe w bloku 
zakładowym, które później 
wykupiliśmy i mieszkamy w 
nim do dzisiaj. Pierwsza praca 
to również najlepsze wspo-
mnienia. Byłem w tym czasie 
odpowiedzialny między innymi 
za organizację zbierania kamie-
ni z pól uprawnych. Kamieni 
na naszym terenie nie braku-
je bo to przecież Przedgórze 
Sudeckie, wiele kamienioło-
mów i kopalń, więc kamienie 
występują powszechnie na 
polach uprawnych. Zbiera je 
się po to aby nie uszkadza-
ły kombajnów podczas zbioru. 
Korzystaliśmy wtedy z pomocy 
młodzieży ze Szkoły Podstawo-
wej jak i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. 
Przywoziliśmy dzieci na pole 
zabytkową przyczepą osobową 
ciągniętą przez traktor Ursus, 
dzieci ustawiały się po dwóch 
stronach przyczep ciągniętych 
przez traktory i wrzucały na 
przyczepy zbierane kamienie. 
Niektóre były tak ciężkie że 
dziewczęta musiały prosić o 
pomoc chłopców, a niektóre 
tak lekkie, że przerzucane na 
druga stronę przyczepy trafiały 

kogoś w głowę i wtedy lała się 
krew i zakładaliśmy opatrunki 
frontowe. W przerwie dzieci 
otrzymywały herbatę i bułki z 
salcesonem i pasztetem, które 
smakowały nadzwyczajnie. 
Firma na przestrzeni dziesię-
cioleci ulegała zmianom i prze-
kształceniom, w tym przed-
siębiorstwie przepracowałem 
łącznie 26 lat na różnych sta-
nowiskach, przez ostatnich 11 
lat byłem prezesem zarządu. W 
ostatnich latach siedziba spółki 
i główny majątek firmy znajdu-
je się w Gilowie. Jest to jedy-
na rolnicza spółka państwowa 
w powiecie dzierżoniowskim, 
która dzięki staraniom moim i 
moich poprzedników uchroniła 
się od prywatyzacji czy likwi-
dacji, co stało się z większością 
państwowych firm rolniczych 
(zwanych potocznie PGRami).

Co skłoniło Pana do star-
towania w wyborach na 
Burmistrza Miasta?

W 2017 roku zrezygno-
wano z moich usług w OHZ 
Przerzeczyn Zdrój, odwołano 
mnie ze stanowiska i podzię-
kowano za te 26 lat. Do dzisiaj 
nie wiem dlaczego. Nie roz-
drapuję już tego, choć było to 
dla mnie bardzo przykre. Przez 
1,5 roku pracowałem w firmie 
handlowej i wtedy otrzymałem 
wstępną propozycję od Obywa-
telskiego Bloku Samorządowe-
go wystartowania w wyborach 
na burmistrza Piławy Górnej. 
Po krótkim namyśle zgodziłem 
się, gdyż zagadnienia samo-
rządności interesowały mnie 
zawsze. Byłem radnym Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej w 
latach 1996-2002. Miałem czas 
żeby się przygotować. Ukoń-
czyłem w roku przed wybo-
rami studia podyplomowe na 
kierunku administracja i gospo-

KRZYSZTOF CHUDYK
- BURMISTRZ PIŁAWY GÓRNEJ
Krzysztof Chudyk urodzony w Kątach Wrocławskich 

w powiecie wrocławskim, wykształcenie wyższe 
rolnicze. Żonaty,  dwóch synów i dwójka wnucząt.
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nej w styczniu tego roku, gdzie 
podjęliśmy temat przemyślenia 
możliwości budowy budynków 
mieszkalnych. Były następne 
spotkania, ale przełom nastąpił 
w sierpniu, kiedy okazało się, 
że spółdzielnie mieszkaniowe 
zostały ustawowo wzmocnio-
ne możliwością uzyskiwania 
gruntów pod budownictwo 
mieszkaniowe od samorzą-
dów w użytkowanie wieczy-
ste. Wtedy zorganizowaliśmy 
w Piławie Górnej spotkanie z 
mieszkańcami a we wrześniu 
Prezes Kolinko wystąpił przed 
Radą Miejską, przedstawiając 
na tych spotkaniach ideę budo-
wania jak również wizualną 
koncepcję budowy mieszkań w 
Piławie Górnej.

Jakie są przyszłe kroki 
rozwijania partnerskich 
stosunków pomiędzy 
Piławą Górną a SM Dzier-
żoniów?

Chciałbym wzbogacić 
zakres współpracy ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową, kontynuacją 
udziału w piknikach dla dzieci, 
6 grudnia o godz. 15.00 w filii 
Spółdzielczego Domu Kultury 
w Piławie Górnej odbędą się 
Mikołajki dla dzieci, na które 
chciałbym zaprosić do zabawy 
wszystkich chętnych. 

Największe nadzieje na 
owocną współpracę wiążę jed-
nak z działalnością inwesty-
cyjną. Chodzi o wspomnianą 
budowę przez SM wieloro-
dzinnych budynków mieszkal-
nych przy ul. Osiedlowej w 
bezpośrednim sąsiedztwie ist-
niejącego osiedla SM przy ul 
Staszica. Powstała koncepcja 
budowy 3 budynków o łącznej 
ilości mieszkań ok. 120. Gmina 
pomoże w realizacji tej inwe-
stycji poprzez przekazanie SM 
ok. 1 ha gruntu w użytkowanie 
wieczyste zamiast sprzedaży 
tego gruntu po cenach rynko-
wych. Fakt ten pozwoli obniżyć 
cenę sprzedawanych mieszkań 
zainteresowanym. Po tak wielu 
uzgodnieniach  i naprawdę 
dobrej współpracy wierzę w to 
głęboko, że mieszkania te w 
Piławie Górnej powstaną.

Co najbardziej chciałby 
Pan zmienić w swoim 
mieście?

Dwa problemy: pierwszy 
cel to zapobiec wyludnianiu się 
miasta, a tak naprawdę dopro-
wadzić do powrotu wielu z tych 
mieszkańców, którzy wyjechali 
i zachęcić do osiedlania się u 
nas nowych mieszkańców. 
Wspólna koncepcja Gminy i 
SM na pewno temu pomoże. 
Musimy wiedzieć, że w ostat-
nich 25 latach liczba mieszkań-
ców miasta zmniejszyła się o 
1000 osób (z 7000 do 6000).

Drugi cel to zwiększyć 
dochody budżetu gminy. Pod 
względem dochodów i wydat-
ków budżetowych w przelicze-
niu na jednego mieszkańca, Piła-
wa Górna znajduje się w ostat-
niej dziesiątce najbiedniejszych 
(na 165) gmin Dolnego Śląska. 
A wydatki budżetowe to prze-
cież nakłady na oświatę, opiekę 
społeczną, sport i rekreację, kul-
turę, ochronę środowiska czy też 
drogi, chodniki, parkingi.

A teraz bardziej prywatnie 
– czym zajmuje się  Bur-
mistrz na co dzień? 

Praca zajmuje większość 
czasu, ale mam jednak swoje 
zainteresowania, na które czas 
musi się znaleźć.

Czy ma Pan jakąś pasję, 
hobby, czym się Pan inte-
resuje prywatnie?

Tak. Muzyka i kulinaria. 
Bardzo amatorsko gram na 
gitarze i na akordeonie. Muzy-
ka bardzo mnie relaksuje i 
odstresowuje. Moim marze-
niem jest wystąpić na scenie, 
ale nie mam odwagi i trochę 
brakuje warsztatu. 

Poza tym bardzo lubię 
gotować i robię to bardzo czę-
sto. Odmianą tego hobby są 
też przetwory, różnego rodzaju 
sałatki wielowarzywne do sło-
jów na zimę. Większość z tych 
przetworów rozdaję rodzinie i 
znajomym.

Chyba każdy mężczyzna 
lubi sport, jaka dyscyplina 
jest Pana ulubioną? 

Bardzo lubię kolarstwo 
szosowe, oglądam transmi-
sje wszystkich największych 
wyścigów kolarskich jak: Tour 
de France, Giro di Italia, Vuelta 
Espana czy Tour de Pologne. 
Mamy w kraju wielu świetnych 
kolarzy, którzy osiągają sukce-
sy na arenie międzynarodowej, 
dlatego tak mnie cieszy, że w 
Piławie Górnej udało się otwo-
rzyć szkółkę kolarską.

Czy uprawiał Pan jakiś 
sport? Sukcesy, wspo-
mnienia z tym związane? 

Tak, byłem piłkarzem, naj-
lepszy mój okres to studia we 
Wrocławiu, kiedy grałem w 
reprezentacji Akademii Rol-
niczej i dwukrotnie brałem 
udział w mistrzostwach Pol-
ski Akademii Rolniczych. 
Nie byłem super snajperem 
ale solidnym rzemieślnikiem 
występującym na prawej 
obronie lub prawej pomocy. 
Mieliśmy w drużynie Afry-
kańczyka z Mali, nazywał się 
Idrissa Sanogo i był świetnym 
napastnikiem. Po skończo-
nych studiach w Polsce wrócił 
do Afryki i tam występował w 
piłkarskiej reprezentacji swo-
jego kraju.

Zbliżają się Święta Boże-
go Narodzenia , gdzie pla-
nuje Pan je spędzić?

Jak zawsze z rodziną w 
domu. Jestem zbyt tradycjona-
listyczny aby w czasie Świąt 
wyjechać gdzieś na relaks. 

Jakie życzenia świątecz-
ne chciałby Pan złożyć 
mieszkańcom Piławy Gór-
nej oraz czytelnikom Two-
jej Spółdzielni w Dzierżo-
niowie?

Najbardziej życzę opty-
mizmu i wiary, że nawet zły 
los może się odmienić. Ludzie 
mają wiele rozmaitych proble-
mów rodzinnych, finansowych, 
mieszkaniowych czy ogólnie 
życiowych. Spotykam się z tymi 
problemami często, bo przyjmu-
ję mieszkańców. Rozmawiamy 
o ich rozmaitych kłopotach. W 
miarę możliwości staram się 
pomóc we wszystkich sprawach. 
Niekiedy jest to trudne lub zała-
twienie ich od ręki niemożliwe. 
Ale zawsze trzeba mieć nadzie-
ję, że będzie lepiej.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadził 
Maciej Woźniak

ROZMOWA MIESIĄCA
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„Twoją Spółdzielnię” 
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl

 Zimowa zupa  
 z boczniaków 

Składniki:
• 3l wody
• 1 kostka rosołowa
• 0,5 kg boczniaków
• 2 średnie marchewki
• 1 cebula
• 1 pietruszka
• 4 średnie ziemniaki
• nieduży kawałek selera
• masło
• łyżka mąki
• 0,5 papryczki chili
• sól
• 1 łyżeczka majeranku
• 0,5 łyżeczki imbiru

Wykonanie:
• Gotujemy wodę, zmniej-

szamy ogień.
• Dodajemy pokrojone w 

paski boczniaki i pokrojone 
w kostkę warzywa, papryczkę 
oraz kostkę rosołową.

• Cebulę kroimy w pióra, 
podsmażamy na maśle i doda-
jemy do zupy.

• Mąkę należy delikatnie 
przyrumienić na suchej patelni, 
do mąki dodajemy dwie łyżki 
masła, mieszamy. Dolewamy 
zupę, cały czas mieszamy żeby 
nie powstały grudki i przele-
wamy z powrotem do zupy.

• Doprawiamy majeran-
kiem, imbirem i solą.

Smacznego!

GOTUJMY RAZEM

W tym miesiącu przedsta-
wiamy dwa zdjęcie nadesłane 
do nas przez Pana Mariana 
Charasimiuka.

Serdecznie dziękujemy. 

Uchwycone aparatem 
momenty należy przesyłać 
na maila: maciej.wozniak@
smdzierzoniow.pl. Najlepsze z 
nich będziemy zamieszczać.

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

NASZE ZDJĘCIA

NASZE KĄCIKI

Igraszka nr 1
Dotykiem pieczona,
Ale nie dla każdego ona.

Igraszka nr 2
Nawet fosfor się z nim zgadza,
Czasem więc z gniazda wychodzi.

Igraszka nr 3
Częste pożegnania,
Skarpetka ochrania.

Igraszka nr 4
Wskazuje na Rysy w atlasie,
Warzywniak ma ich dużo 
w zapasie.

Igraszka nr 5
Mały ptaszek w lesie,
Ciekawe, czy go ktoś przyniesie.

Rozwiązania zadań należy wpisać do przedstawionego niżej 
diagramu. Litery w oznaczonej kolumnie dadzą rozwiązanie 
hasła tych igraszek. Powodzenia!

Odpowiedź w postaci hasła w kolumnie należy przesłać mailem 
na adres maciej.wozniak@smdzierzoniow.pl lub dostarczyć osobi-
ście do biura SDK pokój nr 12 w Spółdzielni Mieszkaniowej na 
osiedlu Jasnym 20 w terminie do 10 grudnia. Spośród osób, które 
prześlą prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrody. Zapraszamy 
do zabawy.

Poniżej rozwiązanie z ubiegłego miesiąca:
1.Roślina z Paganinim związana, choć jednak niezbyt chętnie 

słuchana: SKRZYP
2. Masz ją w swoim plecaku, więc czekaj na awans chłopaku: 

BUŁAWA
3. Figle tylko w harcerstwie znane, ale bywają nieokiełznane: 

HARCE
4. Bywają szkolne, a także domowe, najlepsze są jednak te 

fachowe: POMOCE
5. Z negacją wada wzroku, niezbędne do wydania wyroku: 

ZEZNANIE
HASŁO końcowe: KARMA.

Zredagował: WOAM

IGRASZKI 
UMYSŁOWE

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Przepis nadesłała do nas Pani Kasia z osiedla Błękitnego, 
która prowadzi także bloga kulinarnego http://www.kulinarium-
kasi.pl/  Zapraszamy do odwiedzin strony ale przede wszystkim 
do spróbowania świetnego przepisu na zupę grzybową.
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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 wieczystego 
użytkowania do dnia 09.02.2088 r. ogłasza ustny przetarg nieograni-
czony w formie licytacji na zbycie prawa wieczystego użytkowania   
niezabudowanej  działki gruntowej, położonej w Dzierżoniowie Os. 
Tęczowe, Obręb Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie 
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. Wykaz działek:

L.p. Nr licytowanej 
działki

Powierzchnia 
ewidencyjna
działki (m2)

Cena 
wywoławcza 

(netto)

 Wymagane 
wadium

5 132/238 932 151 543,20 zł 30 308,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz pod-
mioty nie posiadające osobowości prawnej. Przetarg odbędzie się w 
dniu 17.12.2019 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 05.12.2019r. 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 
13.12.2019 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

Przedmiotowy lokal znajduje się w Dzierżoniowie: osiedle Błę-
kitne 24a/32 - 2 pok.+k. o powierzchni użytkowej 37,20m2, w tym 
powierzchni mieszkalnej 22,38m2.

Cena wywoławcza 99.900,00 zł. Wadium w wysokości 19.980 zł.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto bankowe 

BS o/Dzierżoniów 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001 w terminie do 
12.12.2019 r. włącznie. Zwrot wadium oferentów, którzy nie wygrali 
przetargu nastąpi na wskazane przez oferenta konto.

Mieszkanie można oglądać dnia 4.12.2019 r. Osoby chętne do 
oglądania powinny zgłosić się w pok. nr 3 Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Dzierżoniowie na osiedlu Jasnym 20 do dnia 4.12.2019 r. do 
godziny 1100 (telefonicznie lub osobiście ).

Wkład budowlany, stanowiący cenę wywoławczą, został ustalony 
na podstawie operatu szacunkowego wyceny lokalu wykonanego 
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w pokoju nr 9 lub w 
pokoju nr 5 jak również na stronie internetowej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie – www.smdzierzoniow.pl.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod 
nr telefonu 74-831-44-73 do 75 lub w siedzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej na osiedlu Jasnym 20 pokój nr 5.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wpłacić do dnia 10 
grudnia 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 Istot-
nych Warunków Zamówienia (SIWZ). Specyfikację można pobie-
rać od dnia 03.12.2019 r. w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8. 

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem 
„Klatki schodowe” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
pokój nr 11 do dnia 12.12.2019 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 r. o godz. 930 w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżoniowie 
– sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIA

•  Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe na osiedlu w Dzierżoniowie. 
Może być do remontu, tylko prywatnie, tel. 726429788.

•  Kupię mieszkanie 2 pokojowe na osiedlach do II piętra. Kontakt 
telefoniczny 505 805 326.

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

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

Ogłoszenia drobne

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, 
os. Jasne 20 

ogłasza 

przetarg ograniczony
na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, 

który odbędzie się w dniu 18.12.2019r.  o godzinie 9:00, w Spółdzielni 
na osiedlu Jasnym 20 zgodnie z Regulaminem przetargu 

na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

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

ogłasza 

przetarg nieograniczony dwustopniowy
na wykonanie robót malarskich klatek schodowych w budynkach  

mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie.
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Leszek Cichy to pierwszy 
zimowy zdobywca (wspól-
nie z Krzysztofem Wielic-
kim) najwyższego szczytu 
na świecie Mount Everestu 
(8848 m n.p.m.). Jest również 
pierwszym Polakiem, który 
osiągnął tzw. Koronę Ziemi 
czyli stanął na najwyższych 
szczytach wszystkich konty-
nentów. Postać nietuzinkowa, 
inżynier, wykładowca akade-
micki, podróżnik, wspinacz i 
człowiek z pasją. 

Jak przyznaje Leszek 
Cichy nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi na zadawane pyta-
nie: dlaczego góry wysokie? I 
każda odpowiedź ma w sobie 
troszkę prawdy. Z pewnością 
jest to pasja bez której wspi-
nacze nie wyobrażają sobie 
swojego życia, zdając sobie 
sprawę z istniejących niebez-
pieczeństw. Będąc w Himala-
jach czy Karakorum kilkana-
ście razy zawsze pozostawiają 
po sobie „sprawę niedokoń-
czoną”. Chcą mieć powód, 

żeby wrócić. Niezdobyte do tej 
pory zimą K2 (8611 m n.p.m.) 
jest jednym z tych powodów. 
Według Cichego szczyt K2 
podda się wkrótce. I wspólnie 
z całym środowiskiem wierzy, 
że to będzie K2 dla Polaków. 

Spotkania w ramach cyklu 
„Ludzie z pasją” organizo-
wane są przez Stowarzyszenie 
HELP DDZ. Partnerem przed-
sięwzięcia jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

- Kolejne spotkania już na 
wiosnę. Na razie nie możemy 
zdradzić kto do nas przyje-
dzie. Prowadzimy rozmowy z 
czołówką polskich lodowych 
wojowników – mówi pomy-
słodawca projektu Jarosław 
Rudnicki. – Każdy z prele-
gentów jest inny. I inaczej 
swoją pasję przedstawia, co 
sprawia, że na kolejne prelek-
cje czekamy z ogromną cieka-
wością. 

/Lothse/

LUDZIE Z PASJĄ

Realizacja marzeń czy igranie ze śmiercią? Sposób na 
życie czy kontrolowany wzrost adrenaliny? Na te i inne 

pytania odpowiadał Leszek Cichy. Wybitny polski hima-
laista odwiedził Dzierżoniów 25 października. W gościn-
nych progach Spółdzielni Mieszkaniowej kolejny raz spo-
tkali się pasjonaci i miłośnicy gór wysokich.

SPOTKANIE Z HIMALAISTĄ 
LESZKIEM CICHYM
W RAMACH PROJEKTU  
„LUDZIE Z PASJĄ”



13listopad 2019  |  nr 11 (179)

Przyznany w ubiegłym 
roku przez Prezesa Rady 
Ministrów „Medal 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości” 

odebrał prezes Stowarzysze-
nia Przemysław Natkański.

Medale „Pro Patria” przy-
znane przez Szefa Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych „za szcze-
gólne zasługi w kultywowa-
niu pamięci o walce o nie-
podległość Rzeczypospolitej 
Polskiej” otrzymali w trakcie 
uroczystości: Stowarzysze-
nie GRH 58 pułku piechoty, a 
także Przemysław Natkański, 

Zbigniew Kata, ppor. Miko-
łaj Klorek, Marcin Orliński, 
Łukasz Przygocki i Krystian 
Koczkodaj. Medal otrzy-

mali również Maciej Rojek i 
Łukasz Grzesiak.

Tabliczki pamiątkowe 
„Za Zasługi dla GRH 58 
pułku piechoty” odebrali 
m.in.: Ryszard Rziha, Paweł 
Taraszczuk, Łukasz Kresa, 
Dariusz Ostrowski, Marcin 
Łubkowski, Lidia Słupska, 
Wiesław Olczak, Jerzy Sobo-
ciński, Przemysław Bucki, 
Marek Krzak, Piotr Marci-
niak, Marek Chmielewski, 

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, medale 
„Pro Patria”, tabliczki pamiątkowe „Za zasługi dla 

GRH 58 pułku piechoty” oraz złote medale „Retro Ligi” 
za piłkarskie mistrzostwo Polski 2019 odebrali człon-
kowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 pułku pie-
choty (4 pułku strzelców wielkopolskich) podczas uro-
czystości zorganizowanej 9 listopada w sali Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie z okazji 10-lecia Grupy.

Grzegorz Kosowski, Rafał 
Kosek, a w imieniu Dariu-
sza Kucharskiego Marzenna 
Lasota-Darowska. Tabliczkę 
pamiątkową dla zmarłego nie-
spodziewanie w sierpniu Sła-
womira Banasia odebrali jego 
rodzice.

Uroczystość, na którą 
przyjechali przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych z dzierżo-
niowianami grup rekonstruk-

cyjnych z kilku miast w Polsce 
(Wieluń, Łowicz, Sochaczew, 
Warszawa), rozpoczęła się 
minutą ciszy w intencji zmar-
łych latem Sławomira Bana-
sia i Artura Bedki z SH BON 
Wieluń.

W jubileuszowej uroczy-
stości udział wzięli m.in.: 
Wicewojewoda Dolnośląski 
Jarosław Kresa, starosta Grze-
gorz Kosowski, wójt gminy 
wiejskiej Dzierżoniów Marek 
Chmielewski, burmistrz 

Niemczy Jarosław Węgłow-
ski, Marzenna Lasota-Darow-
ska - skarbnik Gminy miej-
skiej Dzierżoniów i przewod-
niczący Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie - Andrzej 
Błaszkiewicz.

Całość jubileuszu prowa-
dził Romuald Adamus.

Po oficjalnej części jubile-
uszu 10-lecia GRH 58. pułku 

piechoty odbył się tradycyjny 
Pułkowy Bal Niepodległości.

Po jego zakończeniu, 
w nocy - już 10 listopada - 
zebrani zapalili znicz pamięci 
przed obeliskiem poświęco-
nym pamięci podpułkownika 
Waleriana Tewzadze, gruziń-
skiego oficera kontraktowego 
w Wojsku Polski, w 1939 roku 
dowódcy północnego odcinka 
obrony Warszawy.

Foto: M. Łubkowski

JUBILEUSZ

JUBILEUSZ 10-LECIA GRH 
58 PUŁKU PIECHOTY (4 PSW)
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Była to już druga edycja 
zabawy dla naszej sekcji, w 
której udział wzięło 25 uczest-
ników i każdego z nich nagro-
dziliśmy.

Dzieci zaprezentowały 
solowe układy taneczne poka-
zując niezwykłe poczucie 
rytmu, oryginalność i odwagę 
wystąpienia przed szerszą 
publicznością! 

Na podium stanęli :
• Kuba Tronina (1 miejsce),
•  Amelia Kleban „Chle-

bek” (2 miejsce)
•  Malwina Czarnecka  

(3 miejsce).

Dodatkowo nagrodzeni zostali:
•  Emil Czajka za ciekawy 

ubiór,
•  Albert Ochman za cie-

kawą muzykę
•  Olga Przybyszewska oraz 

Antek Neckar jako naj-
młodsi uczestnicy kon-
kursu. 

Konkurs poprzedzały 
warsztaty taneczne z Patrycją 
Łebską. Utalentowaną, wie-
loletnią tancerką i instruk-
torką tańca hip-hop. Na swoim 
koncie ma wiele osiągnięć min 
wielokrotnie nagradzana jako 
najlepszy tancerz solowy na 
konkursach w całej Polsce oraz 
brała udział w programie „Mam 
Talent” ,w którym wystąpiła 
wraz ze swoją drużyną.

Już dziś zapewniamy Pań-
stwa, że za rok planujemy 
kolejną edycję w naszym Spół-
dzielczym Domu Kultury. 
Zapraszamy także do zapisów 
do sekcji tanecznej działającej 
przy SDK. Wszelkie infor-
macje dostępne pod numerem 
telefonu 74 831 44 73 wew. 18 
lub osobiście w biurze SDK w 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
pokoju nr 12.

Impreza współfinansowana 
ze środków Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów.

25 października na Sali balowej Spółdzielni Miesz-
kaniowej na osiedlu Jasnym odbył się konkurs 

tańca dla dzieci.

KONKURS TANECZNY „NASTROJENI” 
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

NASZE SEKCJE

14
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W rozgrywkach biorą udział 
kluby, które przestały istnieć w 
1939 r., tworzone przez grupy 
rekonstrukcji historycznej. W 
pierwszej edycji rozgrywek 
udział wzięły: WKS 10 Pułk 

Piechoty z Łowicza, WKS 
Śmigły Wilno z Warszawy, 
WKS 37 PP z Kutna, WKS 
Grodno z Kozienic oraz Lechja 
Lwów odtwarzana przez człon-
ków Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej 58. Pułku Pie-
choty z Dzierżoniowa.

Grupę zawodników, którzy 
mieli reprezentować barwy 
Lechji Lwów zebrał Jarosław 
Kresa. Postawił również druży-
nie cele. Miała to być radość z 
gry, godne odtwarzanie przed-
wojennych piłkarzy i klubu, 
a także … zdobycie mistrzo-
stwa ligi. Od samego począt-
ku nastroje w drużynie były 
bojowe i mieszały się z nie-
pewnością związaną z nowy-
mi rozgrywkami ale również z 
nieznanymi wcześniej sprzęto-
wymi atrybutami piłkarskimi. 
Wszyscy grający mają bowiem 
obowiązek grać w przedwojen-
nych trzewikach piłkarskich 
i mecze rozgrywane są taką 
samą piłką jak przed wojną. 
Zarówno trzewiki jak i piłka 

sprawiały największe problemy 
zawodnikom. Buty niemiłosier-
nie obcierały stopy i ślizgały 
się na murawie, a piłka płatała 
figle latając w nieprzewidywal-
ny sposób. Zawodnicy za to 

bardzo szybko przyswoili sobie 
przedwojenne przepisy gry bo 
takie obowiązują w rozgryw-
kach Retro Ligi.

Z tą niepewnością Lechici 
jechali na swój pierwszy mecz 
do Łowicza. W debiucie, pomi-
mo przygniatającej przewagi, 
zremisowali 1:1 z WKS 10 
Pułku Piechoty. Remis przyda-
rzył się jeszcze tylko raz w VII 
kolejce w Kutnie. Tam mecz 
zakończył się wynikiem 2:2. 
Biało-zieloni nie stracili ani 
jednego punktu w meczach, 

W 2019 roku, czyli w setną rocznicę powstania PZPN 
rozpoczęły się nowe rozgrywki piłkarskie. Swoją 

działalność  zapoczątkowała Retro Liga - ogólnopol-
skie stowarzyszenie sportowo-historyczne skupiające 
zespoły sportowe tworzone na bazie grup rekonstrukcji 
historycznej promujące przedwojenny sport.

w których byli gospodarzem, 
wygrywając wszystkie poje-
dynki. Odnieśli również naj-
wyższą wygraną w rozgryw-
kach gromiąc WKS Śmigły 
Wilno aż 14:0! Fragment rela-
cji z tego meczu: „… Fanta-
stycznie zmotywowana drużyna 
Lechji, od pierwszego gwizdka, 
z całym impetem nacierała na 
gości. Raz po raz sypały się 
strzały. Pierwsze dziesięć minut 
to festiwal niewykorzystanych 
sytuacji Lechitów. Zarówno 
strzały z dystansu, strzały z pola 
karnego i sytuacje sam na sam 
nie były wykorzystywane. Nie 
zniechęcało to jednak gospo-

darzy, którzy grą zespołową, 
raz środkiem, raz skrzydłami, 
rozmontowywali obronę druży-
ny z Warszawy. W 10 minucie 
worek z bramkami rozwiązał 
Albert Połubiński strzelając 

z bliskiej odległości w „długi 
róg” bramki. (…) Cały zespół 
Lechji zasłużył na słowa uzna-
nia. Świetna zespołowa gra 
wzbogacona indywidualnymi 
umiejętnościami dała Lechitom 
tak wspaniałe zwycięstwo…”.

Lechja Lwów, po rozegra-
niu ośmiu meczy i zdobyciu 14 
pkt (liczone na zasadach przed-
wojennych – 2 pkt za zwycię-
stwo, 1 pkt za remis) zdobyła 
pierwszy w historii rozgrywek 
tytuł Mistrza Polski piłkarskiej 
Retro Ligi! Ceremonia wręcze-
nia pucharu i medali odbyła się 
20 października w Warszawie. 

Postawione przed drużyną 
cele zostały w całości wypeł-
nione. Piłkarze stworzyli miłe 
dla oka kibica widowiska, czer-
piąc nieukrywaną radość ze 
swojej gry. Wygrali rozgrywki 
zdobywając tytuł Mistrza ale 
przede wszystkim w godny 
sposób uczcili pamięć przed-
wojennych graczy, którzy two-
rzyli polską piłkę nożną i któ-
rych piłkarskie kariery zostały 
przerwane przez wojnę.

Rozgrywki Retro Ligi 
zostaną wznowione w przy-
szłym roku. Nasza drużyna 
bronić będzie mistrzowskiego 
tytułu. Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą przyjemnie spędzić 
czas przenosząc się w czasie 
na przedwojenne boiska piłkar-
skie.

SPORT

PIŁKARSKA 
RETRO LIGA



W tym miesiącu przepro-
wadzono rozgrywki koszy-
kówki. Nowością  jest wpro-
wadzenie  basketu rozgrywa-
nego na jeden kosz w wersji 

po trzech graczy w drużynie. 
Poza tym oczywiście była 
także standardowa wersja 
basketu pięciu zawodników na 
pięciu na całe boisko. Turnieje 

miejskie przeprowadzono w 
Szkole Podstawowej nr 5 imie-
nia Bohaterów Westerplatte na 
osiedlu Błękitnym.

Koordynator sportu szkol-
nego i pomysłodawca przy-
wrócenia dawnej świetności 
rozgrywkom międzyszkolnym 
Maciej Woźniak chce serdecz-
nie podziękować wszystkim 
nauczycielom, którzy zgłosili 
swoje drużyny oraz w szcze-
gólności panu Przemkowi Pan-
cerowi ze szkoły nr 5 za pomoc 
w organizacji.

 Wyniki rozgrywek: 
Koszykówka 3x3 Dziewcząt:

1. Szkoła Podstawowa nr 5
2. Szkoła Podstawowa nr 1
3. Szkoła Podstawowa nr 9

Koszykówka 3x3 Chłopców:
1. Szkoła Podstawowa nr 5
2. Szkoła Podstawowa nr 9
3. Szkoła Podstawowa nr 1

Dziewczęta 5x5
1. Szkoła Podstawowa nr 5
2. Szkoła Podstawowa nr 1

Chłopcy 5x5
1. Szkoła Podstawowa nr 5
2. Szkoła Podstawowa nr 1
3. Szkoła Podstawowa nr 3

W listopadzie kontynuowane były rozgrywki mię-
dzyszkolne szkół podstawowych na etapach 

miejskim i powiatowym.

ROZGRYWKI 
MIĘDZYSZKOLNE

•  R E K L A M A  •


