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Dlaczego??? Odpowiedź 
jest prosta. Niestety Spółdziel-
nia musi zgodnie z obowiązu-
jącym prawem informacje o 
podwyżkach opłat  przekazać 
mieszkańcom, choć to nie są 
podwyżki które wprowadza 
Spółdzielnia. To podwyżki 
wprowadzone przez inne insty-
tucje i firmy związane przede 
wszystkim z dostawą mediów 
(woda i ogrzewanie)  i odbio-
rem  śmieci oraz podatkami 
lokalnymi, a te podwyżki 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami znajdują się w nali-
czeniach „czynszowych” za 
mieszkania.

Więc jak to rzeczywiście 
wygląda???

Od 1 stycznia 2020r. wszy-
scy zarządcy nieruchomości w 
Dzierżoniowie byli zobowią-
zani obowiązującym prawem 
wprowadzić podwyżki opłat za 
mieszkania, w związku z pod-
wyżką stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi (śmieci) wprowadzoną 
przez Związek Gmin Powiatu 

Dzierżoniowskiego, zmianą 
stawki opłat za ciepło wpro-
wadzoną przez ZEC Zakład 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
a zatwierdzoną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
w Warszawie, jak również w 
związku ze zmianą stawek 
podatku od nieruchomości 
na rok 2020 na podstawie 
Uchwały nr XII/109/19 Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa. Każ-
dorazowo na nowych nalicze-
niach jesteśmy zobowiązani 
do poinformowania mieszkań-
ców, że są to podwyżki nieza-
leżne na jakie nie ma wpływu 
Spółdzielnia. Tak stanowi 
obowiązujące w tym zakresie 
prawo.

Zdecydowana większość 
podwyżek, które są każdego 
roku to podwyżki niezależne 
od Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Dzierżoniowie. Podkre-
ślamy, że wzrost opłat takich 
jak np. opłata za zimną wodę 
i odprowadzanie ścieków czy 
opłata za centralne ogrze-
wanie, czy wzrost podatków 

lokalnych wzrasta nie tylko w 
zasobach zarządzanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową w 
Dzierżoniowie ale u wszyst-
kich zarządców również we 
wspólnotach mieszkaniowych, 
jak i prywatnych właścicieli 
nieruchomości różnego prze-
znaczenia.  Wymiar opłat 
za mieszkanie składa się z 
poszczególnych składników, 
z których większość kosztów 
to opłaty niezależne od Spół-
dzielni, a podwyżka które-
gokolwiek z nich powoduje 
wzrost ogólnej sumy płaconej 
przez Państwa za mieszkanie. 
W ciągu ostatnich 5 lat przy-
kładowo opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
(śmieciami) wzrosła z kwoty 
10,50 zł za 1 osobę (styczeń 
2015r.) do 21 zł za 1 osobę 
(styczeń 2020r.), cena GJ z 
kwoty 47,31 zł/GJ (styczeń 
2015r.) na 57,02 zł/GJ (sty-
czeń 2020r.) oraz opłaty stałe 
za dostarczanie ciepła wzrosły 
w tym okresie o 42%, a opłata 
za zimną wodę i odprowadza-

nie ścieków w Dzierżoniowie 
z kwoty 8,83 zł za 1 m3 (sty-
czeń 2015r.) na kwotę obecnie 
po ostatniej podwyżce wpro-
wadzonej przez Wodociągi  
i Kanalizację Sp. z o.o. od 1 
października 2019r. na kwotę 
11,61zł za 1m3. Należy rów-
nież pamiętać, że miesięczny 
wymiar opłat za mieszkanie w 
dużym stopniu zależy od zali-
czek na zimną wodę i odpro-
wadzanie ścieków czy ciepłą 
wodę oraz centralne ogrze-
wanie, które są indywidualnie 
deklarowane i indywidualnie 
rozliczane dla poszczególnych 
właścicieli mieszkań w dosto-
sowaniu do indywidualnych 
zużyć z ostatnich lat. 

W związku z czym 
może zaistnieć sytuacja, że  
mieszkania o takiej samej 
powierzchni użytkowej mają 
różną wysokość opłat mie-
sięcznych często nawet o 100 
czy 200 zł, a maksymalnie to 
nawet sięga blisko 400 zł za 

W SPÓŁDZIELNI

Niestety styczeń przyniósł kolejne podwyżki opłat, które w sposób naturalny nie 
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takiej samej wielkości miesz-
kania.  Na podstawie faktycz-
nie występujących sytuacji 
np. dwa mieszkania o tej 
samej powierzchni  47,90m² w 
tym samym bloku gdzie sąsie-
dzi płacą w takim przypadku 
jeden od drugiego bliska dwa 
razy więcej. Jeden sąsiad 
płaci np. 453,48 zł a drugi 
840,56 zł za takie samo miesz-
kanie o powierzchni 47,90m². 
Z czego opłat zależnych od 
Spółdzielni jest w obydwu 

przypadkach tyle samo, bo 
tylko 167,65 zł. Wynika to z 
indywidualnych potrzeb na 
zużycie mediów gdyż nie-
którzy właściciele mieszkań 
zużywają relatywnie dużo 
więcej mediów (typu zimna 
woda, ciepła woda, centralne 
ogrzewanie, ilość osób do 
wywozu śmieci).  

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie od 2015 roku 
raz dokonała podwyżki opłaty 
zależnej - eksploatacyjnej 
oraz dwa razy (uwzględniając 
zmianę od 01.01.2020r.) pod-
wyżki funduszu remontowego. 
Warto w tym miejscu dodać, że 
wcześniej Spółdzielnia przez 6 
lat nie wprowadziła podwyżki 
opłaty eksploatacyjnej i przez 
9 lat bez podwyżki był fundusz 
remontowy i tego już prawie 
nikt nie pamięta. 

Dopóki była możliwość 
równoważenia wzrastających 
sukcesywnie wszystkich kosz-

tów poprzez szereg działań 
optymalizujących, wdrażanych 
przez Spółdzielnię to przez 
wiele lat opłaty zależne od 
Spółdzielni były niezmienne, 
bez podwyżek. 

Niestety wzrost wszystkich 
kosztów składowych w ostat-
nich latach jest już zbyt wysoki, 
aby utrzymać tą samą wyso-
kość opłaty eksploatacyjnej i 
funduszu remontowego, bo po 
prostu wszystko wokół bardzo 
podrożało, w tym materiały 

budowlane, robocizna, usługi, 
paliwo itd… 

A tak naprawdę opłaty 
zależne od Spółdzielni to tylko 
dwie pierwsze pozycje w otrzy-
mywanych przez mieszkańców 
naliczeniach ,,czynszowych”, 
czyli 1) opłata eksploatacyjna, 
2) fundusz remontowy, a ponie-
waż standardowy wydruk nali-
czeń czynszowych mieszkań 
na dzierżoniowskich osiedlach 
składa się z 14 pozycji, a w 
wieżowcach z jeszcze więcej 
pozycji, to widać na jak mało 
opłat Spółdzielnia ma wpływ 
bezpośredni.  

To ile Spółdzielnia wpro-
wadziła podwyżek tych opłat 
na które rzeczywiście ma 
wpływ??? Dla mieszkania o 
powierzchni ok. 50m2 to śred-
nio licząc w ostatnich 10 latach, 
to tylko ok 30 zł za mieszkanie. 
Czy to dużo??? Patrząc obiek-
tywnie na taką kwotę, a w prze-
liczeniu na 10 lat stanowi kwotę 

W SPÓŁDZIELNI

tylko około 3 zł rocznie, to jest 
najmniejsze z możliwych mini-
mum. Dodatkowo patrząc jak 
wiele Spółdzielnia w tym okre-
sie wykonała dla mieszkańców 
na istniejących budynkach i ich 
otoczeniu, remontów i inwe-
stycji, konserwacji, napraw 
itd i to jeszcze bez jakiego-
kolwiek kredytu, wyłącznie 
ze środków własnych wpła-
canych przez mieszkańców  
i dodatkowych powstałych 
z działalności gospodarczej 

Spółdzielni, to cała ta sprawa 
nabiera innych, realnych 
wymiarów. 

Ponadto przypominamy, że 
z opłaty na fundusz remontowy 
w zasobach zarządzanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową w 
Dzierżoniowie przeprowadzo-
nych zostało w ostatnich latach 
szereg licznych prac remon-
towo- budowlanych i to bez 
żadnego kredytu bankowego, 
w tym najważniejsze to: docie-
plenie elewacji budynków,  
docieplenie stropodachów, 
docieplenie stropów piwnicz-
nych, likwidacja junkersów i 
wykonanie nowej instalacji cie-
płej wody użytkowej, remont 
chodników, wykonanie nowych 
parkingów, remonty dachów, 
wymiana wind osobowych, 
montaż nowoczesnych zawo-
rów podpionowych regulacji 
C.O., czy wymiana w ostatnim 
okresie grzejnikowych głowic 
termostatycznych w miesz-

kaniach. Oprócz tego szereg 
mniejszych robót remontowo 
– budowlanych na poszczegól-
nych budynkach i w ich oto-
czeniu. Niektóre z tych prac 
w dalszym ciągu są w trakcie 
realizacji, lub będą realizo-
wane w najbliższych latach, 
jak np. kompleksowy program 
wymiany instalacji wewnętrz-
nych we wszystkich budyn-
kach obejmujących instalację 
(gazową, zimnej wody, elek-
tryczną i kanalizacyjną.) 

Warto więc być członkiem 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie, a do takiego 
wniosku można łatwo dojść po 
tym jak wiele na budynkach 
i ich otoczeniu jest zrobione 
w porównaniu z innymi zaso-
bami nie zarządzanymi przez 
dzierżoniowską Spółdzielnię, a 
także po bardzo dużym zainte-
resowaniu nowych mieszkań-
ców, którzy chcą zostać człon-
kami Spółdzielni w nowobu-
dowanych budynkach wieloro-
dzinnych. 

Dzięki konsekwentnym 
działaniom Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie 
kompleksowej termomoder-
nizacji budynków i osprzętu 
technicznego np. C.O., udało 
się ograniczyć do około 50% 
jednostkowe koszty stałe cen-
tralnego ogrzewania w zakresie 
zamówionej mocy na budynki 
i zminimalizować ilość zuży-
wanych GJ pobieranego ciepła, 
z zachowaniem pełnego kom-
fortu cieplnego użytkowanych 
mieszkań. Gdyby nie ciągle 
prowadzone konsekwentne 
działania Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie 
w tym zakresie, mieszkańcy 
ponosili by dużo większe 
koszty i opłaty miesięczne i 
płacili by np. około dwa razy 
więcej za ogrzewanie. Dlatego 
warto przy oglądaniu nowych 
naliczeń opłat ,,czynszowych” 
za mieszkanie na spokojnie 
poczytać czego dana podwyżka 
dotyczy. A w przypadku dodat-
kowych pytań jak zawsze pra-
cownicy Spółdzielni pozostają 
do Państwa dyspozycji.

SM 
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NASZE SPRAWY

Twój maluszek uwielbia 
radosne podrygi w rytm radio-
wych lub dziecięcych przebo-
jów? Już teraz widzisz w nim 
małego tancerza? Zabawy z 
tańcem i muzyką to zajęcia, 
które pozwolą rozwinąć w nim 
miłość do tańca! 

Na zajęciach z tańca dla naj-
młodszych bawimy się rytmem, 
tempem, słowami i ruchem. 
Przeróżne piosenki wprowa-
dzają nas w podróż do koloro-
wych krain wyobraźni. Dzieci 
rozwijają koordynację ruchową, 
kreatywność, zwinność, stają 
się również bardziej śmiałe.

Na zajęcia zaprasza instruk-
torka Marta Artemczuk z niesa-
mowitą energią i ogromną pasją 
do swojego zawodu. Będąc na 
sali całą swoją uwagę poświęca 
swoim podopiecznym, nawią-
zując z nimi świetny kontakt. 

Dba o to, by każde dziecko 
czuło się w czasie zajęć dobrze 
i potrafiło połączyć naukę z 
dobrą zabawą. 

Nauka tańca dla dzieci ma 
znacznie luźniejszą formę niż 
zajęcia dla dorosłych. Taniec 
dla dzieci, bardziej przypo-
mina zabawę przy muzyce, do 
której włączone są podstawowe 
kroki tańca nowoczesnego. 
Taka forma zajęć idealnie przy-
gotowuje malców do stopnio-
wej nauki coraz trudniejszych 
kroków. Najważniejsze jest 
wyrobienie w dzieciach rytmu. 
Nauka choreografii przychodzi 
w późniejszych etapach. 

Małe dzieci uczą się głów-
nie poprzez dotyk i ruch. Z 
tego względu zajęcia taneczne 
dla najmłodszych są niezwy-
kle korzystnym rozwiązaniem, 
ubogacającym maluchy na 

Drodzy rodzice i dziadkowie, zapiszcie swojego 
przedszkolaka na zabawy z tańcem i muzyką. Roz-

budźmy w dzieciach taneczną pasję!

wielu płaszczyznach. Taniec 
jako forma ruchu i aktywno-
ści fizycznej sprzyja popra-
wie sprawności, wzmacnianiu 
mięśni oraz kształtowaniu pra-
widłowej postawy ciała. 

Wszystko to uczy dziecko 
prawidłowych odruchów i zapo-
biega niezwykle powszechnym 
problemom wieku dziecięcego 
takim, jak garbienie się, wady 
postawy czy skrzywienie krę-
gosłupa.  Ruchy także nabie-
rają precyzji, stają się bardziej 
płynne i sprężyste. Taniec 

doskonali również orientację 
przestrzenną i koordynację. 

Nie należy również zapomi-
nać, że każda regularnie wyko-
nywana aktywność fizyczna, 
chroni dziecko przed nadwagą i 
otyłością oraz chorobami z tym 
związanymi.

Z powodu dużego zainte-
resowania zajęciami Marty 
Artemczuk otwarte zostaną 
dwie grupy z podziałem na 
wiek dzieci. 

Serdecznie zapraszamy w 
KAŻDY CZWARTEK!

•  R E K L A M A  •

SALA BALOWA
NA OS. JASNYM 20

tel. 605 318 822, 579 451 373

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

WYNAJMUJEMY:
• zjeżdżalnie dmuchane • ławo-stoły 

• maszyny do waty cukrowej i popcornu 
• sprzęt cateringowy

CZWARTKI
GODZINA 16:15 - 17:00
wiek 2-4 lata

wiek 4-6 lata
GODZINA 17:00 - 17:45

ROZTANCZONE

GDZIE Sala Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Jasne 20

PRZEDSZKOLAKI

Zajęcia taneczne 
dla przedszkolaków

1 
ZAJĘCIA

GRATIS

ROZWOJOWE ZAJĘCIA DLA DZIECI
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Czas na podsumowanie Świąt Bożego Narodzenia na terenie powiatu dzierżo-
niowskiego. W bieżącym roku działania dotyczące Świąt Bożego Narodzenia 

obejmowały okres od 24 do 29 grudnia.

W uznaniu zasług dla Województwa Dolnoślą-
skiego, Mateusz Cegiełka, mieszkaniec zasobów 

spółdzielczych na ulicy Andersa, został odznaczony 
Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

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 lutym 2020 r.:

NASZE SPRAWY

Od wtorku dzierżoniowscy 
policjanci prowadzili działania 
związane ze Świętami Boże-
go Narodzenia. W tym cza-
sie większa niż zwykle ilość 
policjantów dzierżoniowskiej 
komendy dbała o nasze bez-
pieczeństwo. Funkcjonariusze 
obecni byli na ulicach miasta 
i trasach naszego powiatu, byli 
w okolicy galerii handlowych 
oraz centrum miasta. W cza-
sie kontroli zwracali szczegól-
ną uwagę na stan trzeźwość 

kierujących, stan techniczny 
pojazdów i sposób przewoże-
nia dzieci. Dbali o bezpieczeń-
stwo w miejscach publicznych, 
a w szczególności w okolicach 
lokali gastronomicznych oraz 
otwartych sklepów. W wyniku 
prowadzonych działań funkcjo-
nariusze podczas kontroli ujaw-
nili i zatrzymali 3 nietrzeźwych 
kierujących. W okresie świąt 
nie odnotowano większych 
zakłóceń porządku publicznego 
i wypadków drogowych. Odno-

Uroczystość odznacze-
nia odbyła się 26 listopada 
2019, we Wrocławiu, w Urzę-
dzie Marszałkowskim, w Sali 
Posiedzeń Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Mateusz 
Cegiełka otrzymał Odznakę 
Honorową Srebrną  i symbo-

liczny  dyplom z rąk Andrze-
ja Jarocha, przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego i Cezarego Przybyl-
skiego, Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.  Mate-
usz Cegiełka to  nauczyciel 
dyplomowany i wicedyrektor  

towano 10 kolizji, w których 
na szczęście nikt nie odniósł 
poważnych obrażeń.

Policja podsumowała także 
okres sylwestrowo-noworocz-
ny w powiecie dzierżoniow-
skim trwający od 31 grudnia 
2019 do 1 stycznia 2020 roku.

Czas na podsumowanie 
dwóch dni sylwestrowo-nowo-
rocznych na terenie powiatu 
dzierżoniowskiego. W tym 
czasie policjanci pełnili 70 

służb i przeprowadzili na tere-
nie naszego powiatu łącznie 77 
interwencji. Funkcjonariusze 
zatrzymali 3 sprawców prze-
stępstw. Nałożono 7 manda-
tów i pouczono 20 sprawców 
wykroczeń.

W minionym okresie całe 
szczęście nie doszło do poważ-
nych incydentów. Oby to był 
dobry zwiastun na cały 2020 rok.

 
kom. Marcin Ząbek

KPP Dzierżoniów

Zespołu Szkół Nr1 w Dzier-
żoniowie - na emeryturze,  
radny i  przewodniczący Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa I i II 
kadencji oraz radny i przewod-
niczący Rady Powiatu  Dzier-
żoniowskiego I i III kadencji.       
W roku 2003 uhonorowany  
Medalem  Zasłużony dla Mia-
sta Dzierżoniowa. Redakcja 
Twojej Spółdzielni, gratulu-
je zaszczytnego wyróżnienia 
oraz życzy  zdrowia, pogody 
ducha i sił do dalszej działalno-
ści dla dobra Miasta i Regionu. 
Cieszmy się każdym sukcesem 
i wspierajmy się nawzajem!

M.W.

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

14.02 ŚRODA 13.00-14.00 Adam Gulka
Dzielnicowy 

os. Tęczowego, Złotego 
i Kolorowego

24.02 CZWARTEK 13.00-14.00 Paweł Szober
Dzielnicowy os. Jasnego 

i Błękitnego

06.02 WTOREK 13.00-14.00 Marcin Armatys
Dzielnicowy 

os. Różanego

DYŻURY DZIELNICOWYCH

POLICYJNE PODSUMOWANIE OKRESU ŚWIĄTECZNEGO

ZASŁUŻONY 
DLA DOLNEGO ŚLĄSKA!
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Jest rodowitą Dzierżoniowianką. Na osiedlu Różanym 
w bloku nr 20 mieszka od 1979r,czyli od chwili jego 

powstania. Ma dwoje dorosłych dzieci, które też miesz-
kają i pracują w Dzierżoniowie.  Jest babcią pięciorga 
wnuków, ma też dwuletnią prawnuczkę. Ukończyła 
szkołę handlową i ponad 30 lat, do chwili przejścia na 
emeryturę pracowała w handlu.

nych, myślę, że teraz żyje się 
łatwiej, choć w większym 
pośpiechu. Rodzice są zapraco-
wani, a brak czasu spędzonego 
z dziećmi wynagradzają mar-
kowymi ciuchami, większym 
kieszonkowym, czy nowym 
smartfonem.

Stara prawda mówi, że mło-
dzież mamy taką, jaką wycho-
wamy...

Co Pani zdaniem zmieniło 
się na lepsze?

Wiele się zmieniło  w 
porównaniu z tamtymi cza-
sami. Zmienił się Dzierżoniów 
i osiedla, powstały place zabaw, 
parkingi, chodniki, budynki 
zostały ocieplone i zmoder-
nizowane. Na pewno wiele z 
tych prac zostało sfinansowane 
ze środków unijnych, dzięki 
staraniom władz miasta i spół-
dzielni.

Jest Pani znana z dzia-
łalności charytatywnej, 
pomocy innym. Czym 
obecnie się Pani zajmuje?

Jestem członkinią nowo 
powstałej Dzierżoniowskiej 
Rady Kobiet, której działa-

nia skupią się na poprawie 
sytuacji kobiet w mieście. W 
ubiegłym roku uczestniczyłam 
w Kongresie Kobiet w Bruk-
seli. Lubię dobrą książkę, nie 
stronię od komputera, mam 
działkę rekreacyjną na terenie 
POD „Jar”. Moją pasją jest 
rękodzieło.

Skąd taka chęć pomaga-
nia innym i angażowania 
się w sprawy społeczno-
ści lokalnej?

Nie jestem obojętna na 
to, co się wokół mnie dzieje i 
reaguję na nieprawidłowości, 
których usunięcie nie wymaga 
wielkiego nakładu pracy, a 
ułatwia mieszkańcom życie. 
Trzeba tylko zgłosić problem w 
odpowiednim urzędzie.

Zachęcam do większej 
aktywności wszystkich miesz-
kańców, bo z tym bywa różnie, 
a często niewielkim nakładem 
pracy i kosztów można zmienić 
miejsce, w którym żyjemy.

Dziękuję ślicznie za roz-
mowę. 

OS. RÓŻANE

Pani Stanisławo, jak 
wyglądały pierwsze dni 
po wprowadzeniu się na 
osiedle Różane?

Po wprowadzeniu do 
nowego mieszkania była oczy-
wiście radość i jednocześnie 
obawa, bo były to czasy, kiedy 
wszystkie sprzęty do wyposa-
żenia mieszkania trzeba było 
zdobywać, załatwiać, wystać w 
kolejkach.

Najbliższe sklepy spożyw-
cze były na osiedlu Błękitnym 
i Jasnym, ale w tamtych cza-
sach świeciły pustymi półkami. 
Później w miejscu Biedronki 
powstał pierwszy w okolicy 
supermarket.

Teren wokół bloku jeszcze 
długo był nie uprzątnięty, i spra-
wiał wrażenie placu budowy, 
podobnie całe osiedle. Powsta-
wały kolejne bloki i wydawało 
się to normalne, że jest totalny 
bałagan, a po opadach deszczu 
było błoto po kostki. 

Mimo takich spartańskich 
warunków dzieciom nie 
przeszkadzało by bawić 
się na świeżym powie-
trzu?

Dzieci większość dnia spę-
dzały przed blokiem i na pobli-
skich skałkach. Wydaje mi 
się, że dzieci i młodzież były 

bardziej kreatywne, 
potrafiły same sobie 
zorganizować czas 
na podwórku, gdzie 
przebywały przez 
większość dnia. 
Teraz zastąpiły to 
smartfony, kom-
putery i większość 
z nich żyje w wir-
tualnym świecie. 
Obecnie młodzież 
ma więcej moż-
liwości rozwoju, 
jednak nie każdy 
potrafi z tego 
korzystać. Zda-
rzają się akty 
wandalizmu, jak 
choćby zniszcze-
nie nowo posa-
dzonych drze-
wek przy jednej 
z ulic naszego 
miasta. 

Czy wtedy 
było lepiej 
niż dziś?

P o r ó w -
nując tamte 
czasy do obec-

wywiad z mieszkańcem

STANISŁAWA KARPIŃSKA
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„Twoją 
Spółdzielnię”

czytaj też na:

smdzierzoniow.pl

Jego życie zmieniło się 
diametralnie w 2016 roku.  
Filip skarżył się  na bóle i 
zawroty głowy. Diagnoza 
wystawiona po badaniach 
okazała się dramatyczna: 
guz rdzenia przedłużonego 
i szyjnego. Decyzja lekarzy 
guz został częściowo usu-
nięty. Po operacji wystąpił 
dyskretny niedowład lewej 

kończyny dolnej, a w później-
szym etapie leczenia pojawiły 
się nasilone bóle i zawroty 
głowy. Filip został objęty 
rehabilitacją oraz stałą opieką 
neurochirurgiczną, kardiolo-
giczną, endokrynologiczną, 
diabetologiczną, okulistyczną 
w Górnośląskim Centrum 
Zdrowia Dziecka w Katowi-
cach. Od ponad roku Filip  

jest poddawany zabiegom 
chemioterapii na Oddziale 
Onkologii i Chemioterapii w 
G.C.Z.D w Katowicach.

Filip ma dwie siostry i 
brata, z którymi uwielbia się 
bawić. W związku z jego cho-
robą mama znalazła się w 
zupełnie nowej sytuacji.

Zwracamy się zatem z 
apelem o wsparcie procesu  
leczenia i rehabilitacji. Zachę-
camy do dokonania wpłat na 
indywidualny numer subkonta 
Franka oraz przekazania 1 
% podatku. Dzięki pomocy 
z Państwa strony chłopak, 
będzie mógł dążyć do reali-
zacji swoich niespełnionych 
marzeń.

Za wszelkie wsparcie, w 
imieniu rodziny, serdecznie 
dziękujemy.

Filip Franek to 15 letni chłopiec z Dzierżoniowa.  Ma wiele marzeń, lubi gotować, 
piec, pomagać w pracach ogrodowych i jest bardzo pogodnym dzieckiem.

•  R E K L A M A  •

INFORMACJE

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
TEL. 666 666 693

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

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE 

SEP

UPRAWNIENIA 
WYSOKOŚCIOWE

POMAGAMY FILIPOWI

Fundacja Iskierka
Na rzecz dzieci z choroba nowotworową

Warszawa 02—47, Adama Pługa 1/2
ING Bank Śląski nr konta:

36 1050 0099 6781 1000 1000 0716
1 % KRS  0000248546

Cel szczegółowy: „Filip FRANEK”
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INWESTYCJE 2019

Przebudowa os. Koloro-
wego – w 2019 roku powstał 
parking, który pomieści 200 
aut oraz nowy wyjazd z osie-
dla w ul. Piastowską. Zasadzo-
no także 200 drzew. To pierw-
szy etap zmian najstarszego 
dzierżoniowskiego osiedla.  Z 
naszych informacji wynika że 
realizacja tej inwestycji była 
bardzo potrzebna i wszyscy 
użytkownicy bardzo sobie ją 
chwalą. Problem z miejscami 
parkingowymi na osiedlu Kolo-
rowym był bardzo dokuczliwy, 
zastawione autami chodniki, 
zablokowane przejazdy. To 
wszystko udało się zażegnać w 
roku 2019.

Przebudowa drogi i 
budowa miejsc postojo-
wych na os. Jasnym - zmia-
ny na odcinku drogi od ul. 
Sikorskiego, wzdłuż bloku nr 
1, zlikwidowały występujący 
tu wcześniej problem jeżdżenia 
„na zakładkę”. Zlikwidowano 
nikomu nie służace wzniesie-
nie tuż przed blokiem a miej-
sce po nim zostało wykorzy-
stane z pożytkiem dla miesz-
kańców. Powstało tu prawie 80 
nowych miejsc parkingowych. 
W ramach współpracy miasta i 
spółdzielni z budżetu spółdziel-
ni sfinansowana została budowa 
27 miejsc parkingowych.

Przebudowa łącznika 
Korczaka - SP1 i parkingu 
– 260 metrów drogi i 40 dodat-
kowych miejsc postojowych. 
Dojazd do szkoły był do tej pory 

utrudniony wąską jak i znisz-
czoną drogą, co miało także 
wpływ na bezpieczeństwo 
mieszkańców a w szczególności 
dzieci idących do szkoły  lub 
z niej wracających. Inwestycja 
poprawiła także jakość dojazdu 
do budynków na osiedlu tzw.  
„Nowym“ Różanym.

Przebudowa łącznika 
Akacjowa - Tęczowe - nie-
wielka, ale ważna komuni-
kacyjnie droga nie drażni już 
kierowców. Wcześniej jej stan 
znacznie odbiegał od przebudo-
wanej niedawno ul. Akacjowej 
i wyremontowanych uliczek na 
os. Tęczowym. Wkładem spół-
dzielni jest remont dojść do 
budynków nr 13 i 12 i kilku ist-
niejących miejsc parkingowych.

Budowa ul. Burszty-
nowej – ta droga, podobnie 
jak wybudowana wcześniej ul 
Srebrna, Szafirowa i Rubinowa 
powstały przy nowych tere-
nach mieszkaniowych, położo-
nych pomiędzy os. Tęczowym 
a ul. Akacjową. Nawierzchnia 
z kostki, chodniki, oświetle-
nie ledowe i dodatkowy wjazd 
na nową część os. Tęczowego 
znacznie ułatwia komunikację.

Rozbudowa Alei Bajko-
wych Gwiazd – to dopełnie-
nie wykonanych wcześniej prac. 
Nowy chodnik połączy istnie-
jącą aleję z wyjściem od strony 
os. Różanego. Zamontowano 
także oświetlenie, ławki, kosze i 
stojaki na rowery oraz dosadzo-
no 15 drzew.

INWESTYCJE NA OSIEDLACH 
W 2019 ROKU
Wiele pozytywnych zmian zaszło w minionym roku 

w Dzierżoniowie za sprawą mieszkańców, ale też 
i inwestycji wykonywanych przez miasto. Proponujemy 
przegląd tych, z których korzystają na codzień 
mieszkańcy osiedli.

 Przebudowa os. Kolorowego 

 Przebudowa drogi i budowa miejsc postojowych na os. Jasnym 

 Przebudowa łącznika Korczaka - SP1 i parkingu 

 Przebudowa łącznika Akacjowa - Tęczowe 

 Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd  Budowa ul. Bursztynowej 
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Jako dietetyk wiem, że o 
diecie odchudzającej o wiele 
łatwiej się mówi, niż ją sto-
suje. Niestety natłok błędnych 
informacji sprawia, że wybie-
ramy szkodliwe diety cud, 
które mogą poważnie odbić się 
na naszym zdrowiu. Sprawdź 
czego unikać podczas odchu-
dzania:

1. Zbyt niskokaloryczne 
diety. Długotrwałe głodówki 
mogą spowolnić metabolizm 
oraz zwiększają prawdopo-
dobieństwo efektu jojo. W 
większości przypadków dieta 
redukcyjnie nie powinna 
zawierać mniej niż 1400 kcal. 

2. Silne ograniczanie 
węglowodanów - pełnoziarni-
ste produkty zbożowe nie tylko 

nie tuczą, ale jako dobre źródło 
energii minimalizują podjada-
nie pomiędzy posiłkami oraz 
zapewniają dłuższą sytość po 
posiłku. Oczekiwanie szybkich 
efektów.  Pamiętaj - nie przy-
tyłeś wczoraj, nie schudniesz 
jutro. Odchudzanie to proces, 
daj sobie czas. 

3. Monotonne i jałowe 
posiłki. Dieta kojarzy ci się 
z gotowaniem na parze bez 
smaku? Nic bardziej myl-
nego! Przyprawy podwyższają 
wartość odżywczą posiłków, 
działają przeciwzapalnie oraz 
wspomagają odchudzanie. 

4. Unikasz owoców, bo 
boisz się cukru - naukowcy są 
zgodni, że owoce wspomagają 
walkę z nadmiernymi kilogra-

Monika jest od urodzenia 
mieszkanką Dzierżoniowa, tu 
się wychowała, uczyła i pra-
cowała, 25 stycznia 2020 roku, 
obchodzi swoje 42 urodziny, 
jest mamą dwóch córek, Zosi 
(19 lat) i Tosi (11 lat), jedną 
z „4 sióstr Gąsek”, które od 
zawsze trzymały się razem… 

Teraz w czasie ciężkiej 
próby dla całej rodziny nadal 
jesteśmy razem i od 7 marca 
2019 wraz z rodzicami, każ-
dego dnia walczymy o powrót 
Moniki do zdrowia. Niezbędna 
jest stała, 24-godzinna opieka 
i specjalistyczna neurorehabi-
litacja oraz stymulacja wszyst-
kich zmysłów, aby przywracać 
funkcje organizmu, ponieważ 

w wyniku zatrzymania akcji 
serca, doszło do niedotlenienia 
mózgu. W takich przypadkach 
niezbędna jest wczesna i stymu-
lacja zmysłów, aby dać Jej szan-
sę na powrót z krainy snów!

1% nic nie kosztuje, bo i 
tak wszyscy płacimy podatki, 
ale aby te środki mogły rze-
czywiście pomóc Monice, 
konieczne jest uzupełnienie w 
rocznym zeznaniu PIT infor-
macji o celowym wsparciu 
konkretnej osoby, jak na podat-
nym przykładzie. Monika jest 
podopieczną Fundacji „Świa-
tło”, która pomaga osobom w 
śpiączce i prowadzi dla Moniki 
dedykowane subkonto, na które 
wpłyną środki z 1% podatku 

na dalszą neurorehabilitację i 
opiekę medyczną. 

Prosimy o Państwa życzli-
wość i przekazanie 1% podat-
ku dla Moniki Gąsiorowskiej 
– córki, siostry, mamy…

Z wdzięcznością za zrozu-
mienie i wsparcie,

Rodzice Moniki - Grażyna 
i Zenon Gąsiorowscy oraz sio-
stry Sylwia, Asia i Ania (4Sis)

mami. Warto wybierać owoce 
leśne: maliny, jagody, borówki 
czy porzeczki, także mrożone. 

5. Odmierzasz “na oko”. 
Orzechy, pestki, nasiona, 
czy oliwa z oliwek to bardzo 
zdrowe tłuszcze, ale nadal 
kaloryczne i w nadmiarze 
mogą utrudniać odchudza-
nie. Podczas przygotowywa-
nia posiłku najpierw nalej olej 
na łyżkę, a dopiero potem na 
patelnię. Zaoszczędzisz dzięki 
temu sporo kalorii!

Pamiętaj, że dieta odchu-
dzająca pomimo redukcji kalo-
rii powinna być dobrze zbilan-

sowana i dostarczać wszyst-
kich niezbędnych makro i 
mikroelementów. Zadbaj o 
urozmaicenie w jadłospisie 
wybierając sezonowe warzywa 
i owoce, pełnoziarniste pro-
dukty zbożowe, fermentowany 
nabiał, chude mięso, strączki 
oraz tłuszcze roślinne.

Witam serdecznie. Nazywam się Martyna Kałuża, 
jestem dietetykiem klinicznym i od 3 lat prowadzę 

prywatny gabinet w Dzierżoniowie. Z racji tego, że wielu 
z nas w ramach postanowień noworocznych decyduje 
się zmienić nawyki żywieniowe oraz zredukować masę 
ciała, chciałabym pomóc Państwu jak omijać błędy, 
które popełniamy podczas odchudzania.

Twój 1% podatku za 2019 rok to dar, który dzięki 
Waszej życzliwości i dobrej woli, pomoże Monice 

Gąsiorowskiej w intensywnej rehabilitacji i wybudzeniu 
ze śpiączki po nagłym zatrzymaniu akcji serca.

ZDROWE ODCHUDZANIE

BUDZIMY MONIKĘ

NASZE SPRAWY
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Prezentujemy kolejny zestaw igraszek do rozgrzania 
szarych komórek.

„Twoją Spółdzielnię” 
czytaj też na:

www.smdzierzoniow.pl

Kolejne danie przypadkowe 
– wybrałam się do popularnego 
marketu po zakupy na śniada-
nie i przy wejściu natknęłam 
się na jeden z moich ulubionych 
makaronów z tygodnia azja-
tyckiego Soba (pszenno – gry-
czany w stylu azjatyckim). Na 
warzywach moją uwagę przy-
kuły strączki groszku, których 
nigdy wcześniej nie używałam 
w kuchni – u mamy w ogródku 
zawsze wyjadałam z koleżan-
kami młode groszki ze środka… 
W moim koszyku znalazło się 
oczywiście sporo ciekawych 
warzyw ponieważ w sklepie 
totalnie nie miałam pomysłu jak 
to wszystko połączyć!!! I tak w 
mojej lodówce nadal jest m.in 
seler naciowy, który na pewno 
się nie zmarnuje a do tego dania 
ma zbyt intensywny smak i 
wszystko by popsuł…

Oto co wymyśliłam:
• 0,5 op. makaronu Soba gotu-

jemy w lekko osolonej wodzie w 
czasie kiedy krewetki wylądują 
na patelni

 Krewetki: 
• 400 g czerwonych krewetek 

azjatyckich
• sok z 1/2 cytryny
• 1/5 kostki masła
• sól

 Wykonanie: 
• Krewetki dokładnie 

myjemy, obieramy z pancerzy 
zostawiając ogonki oraz wycią-
gamy z górnej części ciemną 
żyłkę.

• Skrapiamy sokiem z cytryny 
i odstawiamy do lodówki na ok 
30 minut.

• Roztapiamy masło, wrzu-
camy na rozgrzane masło kre-
wetki i co chwilę mieszamy żeby 
się równo usmażyły (3 – 5 minut) 
– powinny zmienić kolor.

• Pod koniec smażenia deli-
katnie solimy.

W czasie kiedy krewetki 
kończą się chłodzić a woda na 
makaron się gotuję możemy się 
zająć przygotowaniem warzyw…

• 250 g groszku cukrowego – 
młode strączki

• 1 czerwona papryka
• 5 małych pieczarek
• 2 – 3 łyżki masła
• 1 łyżka miodu
• 2 – 3 łyżki jasnego sosu 

sojowego
• 1 łyżka octu winnego – ja 

użyłam gruszkowego

 Wykonanie: 
• Roztapiamy masło, wrzu-

camy groszek i dusimy pod przy-
kryciem ok. 5 minut.

• Dodajemy miód, mieszamy 
i przykrywamy na ok 1 minutę.

• Wsypujemy pokrojoną w 
kostkę paprykę oraz  przekrojone 
na pół pieczarki, 2 łyżki sosu 
sojowego i 1 łyżkę octu winnego.

• Dusimy do momentu aż 
papryka lekko zmięknie. Próbu-
jemy i ewentualnie doprawiamy 
1 łyżką sosu sojowego.

Danie wykładamy na talerze 
i całość delikatnie skrapiamy 
sokiem z limonki.

Smacznego

GOTUJMY RAZEM
NASZE KĄCIKI

 Igraszka nr 1 
Facet, który wyżej się znajduje,
Na rychły ożenek oczekuje

 Igraszka nr 2 
Takie dwa niesforne zwierzaki,
Robią hałas nie byle jaki

 Igraszka nr 3 
Siarka z mocą,
Może być przy ożenku pomocą

 Igraszka nr 4 
Przed metą wskazany,
By nie być wyprzedzanym

 Igraszka nr 5 
Szkolny ocen czas, nie zawsze 
korzystny dla każdego z nas

Igraszka nr 6 
Przydaje się do zmieniania,
Ale niezbędny też do latania

Igraszka nr 7 
Bez wody się obchodzi,
Gdy do finansjery wchodzi.

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

Odpowiedź w postaci hasła w kolumnie należy przesłać mailem 
na adres bballdzierzoniow@gmail.com lub dostarczyć osobiście 
do biura SDK pokój nr 12 w Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu 
Jasnym 20 w terminie do 10 lutego. Spośród osób, które prześlą pra-
widłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrody. Zapraszamy do zabawy.

Poniżej rozwiązanie z ubiegłego miesiąca:
1. Uścisk 2. Krowa
3. Serie 4. Potęga
5. Szalotka 6. Kiszka
HASŁO końcowe: ŚWIĘTA

Zredagował: WOAM

IGRASZKI 
UMYSŁOWE

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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W styczniu 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Dzierżoniowie przeprowadziła następujące prace 

remontowe:

W budynku Os. Jasne 2 
wykonano  nową poziomą w 
piwnicy i pionową na klatkach 

schodowych instalację gazową 
wraz z montażem nowych zin-
tegrowanych przyłączy gazo-

wych do poszczególnych gazo-
mierzy.

Zostały również wykonane 
wewnętrzne instalacje gazowe 
od gazomierzy umieszczo-
nych na klatkach schodowych 
do urządzeń odbiorczych w 
poszczególnych mieszkaniach.

W budynku Os. Jasne 
3 wykonane zostały nowe 
wewnętrzne instalacje gazo-
we od gazomierzy umieszczo-
nych na klatkach schodowych 
do urządzeń odbiorczych w 
poszczególnych mieszkaniach.

Lokatorskie liczniki gazo-
we na klatkach schodowych 
zostały obudowane.

Wymieniona została pozio-
ma instalacja zimnej wody w 
piwnicach oraz pionowe insta-
lacje w poszczególnych pio-
nach mieszkaniowych.

W budynku Os. Jasne 7 i 
10 zostały wykonane  prace 
elektryczne związane z prze-
niesieniem lokatorskich licz-
ników energii elektrycznej z 
klatek schodowych do piwnicy 
włącznie z montażem nowych 
skrzynek elektrycznych. W 
ramach prac elektrycznych 
wykonano również wymianę 
instalacji WLZ do poszczegól-
nych mieszkań.

W budynku Os. Jasne 
6 rozpoczęte zostały prace 
budowlane związane z remon-
tem  nadbudówek, w ramach 
których w pomieszczeniach 
zostaną wymienione okna oraz 
pomieszczenia zostaną poma-
lowane.

SPÓŁDZIELCZE 
REMONTY W STYCZNIU

NASZE SPRAWY

Tak jak Państwa zapewnialiśmy będziemy zamiesz-
czać zdjęcia nadesłane do redakcji. Tym razem 

otrzymaliśmy dwie prace.

Zdjęcie natury przesłane  
przez Pana Mariana Charasi-
miuka oraz widok osiedli i Alei 
Bajkowych Gwiazd nadesłane 
przez  Panią Ewę  z bloku nr 21 
na osiedlu Różanym.

Serdecznie dziękujemy i 
zapraszamy kolejnych chęt-
nych by przesyłali swoje foto-
grafie na adres mailowy: bbal-
dzierzoniow@gmail.com.

Dziękujemy

FOTOGRAFIE 
SPÓŁDZIELCÓW
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Finałowe granie rozpo-
częło się już kilka dni przed 
niedzielą. W porozumie-
niu z placówkami oświato-
wymi Dzierżoniowa, Pieszyc 
i gminy Niemcza zostało 
zorganizowanych ponad 20 
minifinałów. Pomysł realizo-
wany od 12 lat przez Sztab 
w Dzierżoniowie kolejny raz 
okazał się trafiony. Ponad 61 
000 zł zebrane przez uczniów 
i nauczycieli zapowiadało 
duże emocje w niedzielny 
wieczór. Odbył się rów-
nież tradycyjny turniej piłki 
nożnej organizowany przez 
UKS Lechia Dzierżoniów, 
który zgromadził na hali II 
LO blisko 200 osób. Podob-
nie zresztą jak zorganizowany 
już dziewiąty raz Wielkoor-
kiestrowy Wieczór Kabare-
towy. Publiczność, która po 
brzegi zapełniła salę Kina 
Zbyszek obejrzała występy 
kabaretu FiFaRaFa i Marcina 
Dańca. Prowadzący wieczór 
kabaretowy po dwóch latach 
przerwy, Jarosław Rudnicki 
ogłosił w sobotni wieczór, że 

wynik Sztabu Dzierżoniów 
dzień przed Finałem to kwota 
ponad 100 000 zł! 

Od wczesnych godzin 
porannych 140 wolontariuszy 

ruszyło na ulice Dzierżoniowa, 
Pieszyc, Gilowa i Niemczy. 

To właśnie w tych miastach 
dzierżoniowski Sztab prowa-
dził zbiórkę podobnie jak w 
latach poprzednich. Trwały 
również aukcje na portalu 

aukcyjnym allegro.pl. Zna-
komita pogoda dała gwaran-

cję, że na dzierżoniowskim 
Rynku pojawiło się bardzo 
wielu mieszkańców. Kon-
certy Libera i Inoros, Oliwii 
Walickiej i Artura Pojaska, a 

także uczestników Amator-
skiego Ruchu Artystycznego 
DOK sprawiły, że muzycznie 
każdy znalazł coś dla siebie. 
O godzinie 20:00 Światełko 
do Nieba przedstawiła grupa 
Luminis Fire Show, a kilka 
chwil wcześniej mieszkańcy 
upamiętnili śp. Prezydenta 
Pawła Adamowicza.

- To był dobry i bezpieczny 
Finał – mówił szef Sztabu 
WOŚP Radosław Drabczyk. 
– Bardzo dziękuję wszystkim 
mieszkańcom za życzliwość i 
wsparcie. Dziękuję Zarządowi 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie za pomoc w 
organizacji Finału. To wyda-
rzenie, które na stałe wpi-
sało się w krajobraz naszego 
miasta i jestem dumny z takich 
partnerów. 

/WOSPDDZ/

WOŚP

Spektakularnym wynikiem zakończył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Dzierżoniowie. Ponad 230 000 złotych to najlepszy wynik w historii 

dzierżoniowskich zbiórek i jeden z lepszych wyników na Dolnym Śląsku.

REKORDOWY FINAŁ WOŚP!
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WOŚP
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Nasze drużyny biorą udział 
w rozgrywkach ligowych. 
Od wielu lat reprezentujemy 
Miasto w I i II lidze Dolnoślą-
skiej Trampkarza i Młodzika 

.Organizujemy wiele turniejów, 
jak również bierzemy udział w 
wielu imprezach sportowych. 
Naszymi wychowankami obec-

nie są dzieci w wieku od 5  do 
15 lat, łącznie uczęszcza ok. 
200 dzieci. Naszym wycho-
wankiem jest Krzysztof Piątek 
(AC Milan) i wielu zawodni-
ków obecnie grających w klu-
bach ligowych.

W czasie wakacji  organi-
zujemy obozy sportowe sta-
cjonarne i wyjazdowe, nasi 
zawodnicy korzystają z bazy 
sportowej ośrodków w  Jaro-
cinie, Kluczborku, Serocku, 
Wolsztynie i Rewalu. W ciągu 
roku UKS Lechia Dzierżoniów 
organizuje cykliczne imprezy 
sportowe:

1.  Memoriał Sławomira 
Harafa (styczeń)

2.  Turniej na rzecz WOŚP – 
(styczeń)

3.  Turniej z okazji Dnia 
Dziecka (maj)

4.  Memoriał Oskara Plinty – 
(sierpień)

5.  Turnieje wakacyjne 
„Łączy nas piłka” – 
(lipiec)

6.  Turniej Mikołajkowy – 
(grudzień)

7.  Turniej Oldbojów –(gru-
dzień)

Działania klubu skiero-
wane są nie tylko na szkolenie 

dzieci i młodzieży w zakresie 
piłki nożnej, ale również w 
wychowaniu i kształtowaniu 
mądrych, świadomych oby-
wateli potrafiących funkcjo-
nować w społeczności, umie-

jących radzić sobie w róż-
nych sytuacjach. Pokazujemy 
młodym ludziom, że poprzez 
sport, integrację, poznawa-
nie rzeczywistego świata, a 
nie wirtualnego można roz-
wijać swoje pasje, poznawać 
nowych, ciekawych ludzi i z 
tymi ludźmi budować relacje 
na wiele lat pod wspólnym 
hasłem „Historia, tradycja, 
kolejne pokolenia, w naszych 
sercach LECHIA i nic się nie 
zmienia”.

UKS Lechia Dzierżoniów 
od lat współpracuje ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową w 
Dzierżoniowie i jak co roku 
wspólnie organizujemy nabór 
do nowych grup, przedział 

wiekowy 4- 6 lat chłopcy i 
dziewczęta. Serdecznie Pań-
stwa zapraszamy ze swoimi 
pociechami na spotkanie orga-
nizacyjne, które odbędzie się 
10.02.2020 (poniedziałek)  o 
godz. 17 00  w sali  balowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na 
os. Jasnym 20. W spotkaniu 
wezmą udział trenerzy i człon-
kowie UKS Lechia Dzierżo-
niów.

Serdecznie zapraszamy.

Uczniowski Klub Sportowy jest stowarzyszeniem działającym od 2006 roku na 
terenie powiatu dzierżoniowskiego i miasta Dzierżoniowa. Nasza praca polega 

na rozpowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowaniu 
zajęć pozaszkolnych, prowadzeniu treningów, organizowaniu rozgrywek i turniejów 
w ramach  piłki nożnej.

ZAPISY DO SEKCJI SPÓŁDZIELCZEGO 
KLUBU MAŁEGO PIŁKARZA

NASZE SEKCJE

14
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Skąd fascynacja tańcem bre-
akdance?

Moja przygoda z tańcem 
zaczęła się w szkole podsta-
wowej odkąd pojawiły się 
programy muzyczne i odtwa-
rzacze video. Moim pierw-
szym idolem i  tancerzem, któ-
rego ruchy naśladowałem był 
Michael Jackson.

Potem zacząłem intereso-
wać się muzyką i kulturą hip-
-hop a także tańcem hip hop. 
Aż pewnego razu obejrzałem 
na kasecie wideo breakdance 
z roku 1992. Wszystkie ruchy 
próbowałem wykonywać sam 
w domu, głównie taniec Elec-
tric Boogie. Breakdance zafa-
scynował mnie parę lat póź-
niej, to był rok 1995 i pierwsze 
Ogólnopolskie zawody bre-
akdance w kinoteatrze „Zby-
szek”. Wtedy Poznałem  ludzi 
związanych z tą kulturą.

Kiedy i gdzie zaczęły się 
pierwsze treningi?

Początki mojej zajawki 
były bardzo trudne wraz z 

chłopakami z Dzierżoniowa 
nie mieliśmy sali do trenowa-
nia, jeździliśmy do Świdnicy, 
Pieszyc, Bielawy, w których to 
miejscowościach poznaliśmy 
innych tancerzy. Dopiero w 
1996 roku pojawiły się możli-
wości zorganizowania dachu 
dla naszej zajawki, była to 
między innymi sala w szkole 
nr 7, sala w szkole nr 5 i pegaz.

Od kiedy współpracujesz ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową? 
Jak przebiega ta współpraca?

Współpraca ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową zaczęła się w 
1998 roku. W tym samym roku 
założyliśmy ekipę o nazwie 
Offensive Squad. W roku 2002 
zmieniliśmy  nazwę na Sty-
lowa Spółka Społem łącząc 
się  z tancerzami ze Świdnicy i 
Strzegomia. Staliśmy się jedną  
z najbardziej stylowych  i roz-
poznawalnych ekip w Polsce. 
Przez wszystkie lata współpracy 
ze Spółdzielnią  Mieszkaniową 
udało się wspólnie zorganizować 
kilka edycji zawodów pod nazwą 
B-Boying Jam, konkretnie 5 
edycji zawodów, które zostały 
okrzyknięte mianem najlepszych 
imprez breakdance w Polsce w 
tamtych latach. Ostatnia edycja 
odbyła się w 2008 roku.

Jak oceniasz dzisiejszy break-
dance w porównaniu do tego z 
Twoich najlepszych lat?

Moim zdaniem Dzisiejszy 
breakdance już nie jest taki jak 

sprzed chociażby 15 lat, fakt, 
że jego rozwój poszedł bardzo 
mocno w górę, ludzie wymy-
ślili wiele nowych figur, wiele 
nowych ruchów ale to nie jest 
ta sama zabawa co 15-20 lat 
temu. Ludzie spotykając się na 
imprezach dużo rozmawiali ze 
sobą, był szacunek, teraz jest 
trochę inaczej. Przede wszyst-
kim breakdance stał się bar-

dziej komercyjny biorąc pod 
uwagę fakt, że w 2024 roku 
został włączony jako jedna 
z dyscyplin igrzysk olimpij-
skich w Paryżu. Nie podzie-
lam tego pomysłu , breakdance 
jest w pewnym sensie kulturą, 
jednym z elementów kultury 
hip hop. To nie jest dyscyplina 
sportowa tylko street  dance.

Jakie największe sukcesy 
osiągnąłeś w swoim fachu?

W 2000 roku wyjechałem 
do Holandii, tam uczestniczy-
łem w wielu eventach, ale głów-
nie  tańcząc na ulicy, poznając 
kulturę i ludzi związanych z 
tym środowiskiem. Jako Street 
performance, mieszkałem i 
tańczyłem w Londynie, Bar-
celonie, Amsterdamie, Sztok-
holmie. Wiele razy stawałem 
na podium. Parę razy byłem 
typowany na najlepszego 
B-boyi’a imprezy, ale jednym 
z większych sukcesów wraz  ze 
Stylową Spółką  Społem było 
zdobycie  drugiego miejsca 
na Battle of the Year Eastern 
Europe, w którym startowało 16 
ekip z czterech krajów: Ukra-
ina, Słowacja, Węgry i Polska. 
Otrzymaliśmy również nagrodę 
za the best Show na Battle of 
the Year Polska. Cieszę się, że 
miałem możliwość zaistnienia 
na polskiej scenie breakdance. 
Niektórzy nawet mówią,  że 
jestem żywą legendą  Polskiego 
B-boying’u. Tak naprawdę dla 
mnie sukcesem jest bycie tutaj, 
prowadzenie szkółek, robienie 
tego co kocham.

Gdzie obecnie można Cię spo-
tkać jako trenera i gdzie jako 
zawodnika?

Obecnie prowadzę 2 
szkółki breakdance dla dzieci. 

Jedną w Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie 
a drugą w Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji w Srebrnej 
Górze. Od kilkunastu lat jestem 
zapraszany na zawody jako 
juror, sędziowałem największe 
imprezy w Polsce, a także w 
Europie, takie jak eliminacje 
do Red Bull BC one czy elimi-
nacje do Out Break w Dublinie  
i wiele innych. Obecnie trenuję 
podtrzymując formę w Spół-
dzielni Mieszkaniowej a także 
w Bielawie odwiedzając  moich 
ziomeczków po fachu :))))

Jakie dzieci mogą się zapisy-
wać na zajęcia?

Zapraszam wszystkie 
dzieci od 6 do 15 roku życia 
do Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie na osiedlu 
Jasnym. Profesjonalne zajęcia 
breakdance dla najmłodszych, 
by poczuły klimat i spróbo-
wały wykonać ruchy ciałem, 
które wcześniej widziały tylko 
w telewizji.

W jaki sposób zachęcasz 
dzieci i młodzież do tańczenia 
breaka?

Zachęcam dzieci i młodzież 
do uczestniczenia w zajęciach, 
poznania czegoś noweg,o 
dającego radość i pozytywne 
samopoczucie, oderwanie się 
od komputerów, komórek, wyj-
ścia z domu, wypróbowanie 
swoich sił na parkiecie. Chciał-
bym pokazać dzieciakom jak 
wykorzystać swoje ciało w 
rytm dobrej muzyki a nawet 
odkryć swój ukryty talent. 
Dlatego zapraszam wszystkich 
chętnych na treningi.

Pozdrawiam czytelników i 
dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z instruktorem tańca breakdance.

NASZE SEKCJE

KRZYSZTOF „FUTO” FUTOMA



 Poniedziałek 10 luty 
- poczęstunek, konkurs „Mam Talent”, konsole oraz gry plan-

szowe, obiad  

 Wtorek 11 luty 
- poczęstunek, dzień kulinarny – nauka gotowania poprzez 

zabawę, obiad
 

 

Środa 12 luty 
- poczęstunek, wyjazd do kina, obiad w plenerze 

 Czwartek 13 luty 
- poczęstunek, wyjazd w góry na ognisko i pieczone kiełbaski 

jako obiad  lub jeśli pogoda nie pozwoli - koszykarskie zabawy, 
siatkówka balonowa, konsole oraz gry planszowe, obiad

 Piątek 14 luty 
– poczęstunek, konkurs rysunkowy, zabawa zakończeniowa z 

wręczeniem nagród, obiad

Koszt każdego dnia to 30 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na  konto Stowarzyszenia Spół-
dzielczego Towarzystwa Kulturalno-Sportowego do 4 lutego 
2020  z  dopiskiem „ imię i nazwisko, ferie 2020”

Numer konta: 37 9527 0007 0052 0029 2000 0001

Zapisy na poszczególne dni pod numerem telefonu 530 768 575 lub w biurze SDK 
w Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym pokój nr 12. Zajęcia od godziny 

10.00 do 14.00.

FERIE ZIMOWE W SDK

•  R E K L A M A  •

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!

Informacja: Dzierżoniów, Osiedle Jasne 20,
tel. 074 – 831 44 73 w. 18, pok. nr 12

ZAPRASZA:

Język angielski dla dorosłych
poniedziałek 18.00 – 20.00

Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00

Zespół „Troszeczkę słońca”
piątki 14.30 – 17.00

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Fitness
wtorki 19.00 – 20.00
czwartki – 19.00 – 20.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
terminy w trakcie ustalania

Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”
środy 15.00 – 17.00

TKKF Ognisko Dzierżoniów
pierwszy czwartek miesiąca 18.00 - 19.00
tel. 600 740 306

Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”
wtorki 10.00 – 11.00

Taniec dla przedszkolaków
czwartki 17.00 – 18.00

Terapia tańcem dla seniorów
czwartki 18.00 – 19.00

SDK Filia w Piławie Górnej
poniedziałki 14.00 – 16. 00,
wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

amy!

Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne, przystępne ceny),
szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!

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

Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne, przystępne ceny),
szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!

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!

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
środy 16.00 – 17.00

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!

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
Czwartki 18.00 – 19.30

GRH 58 pp (4 psw)
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00

Zapr

Zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury są płatne (atrakcyjne, przystępne ceny),
szczegóły w siedzibie SDK i u instruktorów. Zapraszamy!

Informacja: Dzierżoniów, Osiedle Jasne 20,
tel. 074 – 831 44 73 w. 18, pok. nr 12

ZAPRASZA:

Tenis stołowy
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne
poniedziałki 17.00 – 20.00
środy 17.00 – 20.00

Break dance
poniedziałki 17.00 – 18.30
piątki 17.00 – 18.30

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00

Zajęcia plastyczne
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Studio wokalne „ACME”
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!

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
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30

TSz „Dwie Wieże” – szachy
środy 16.00 – 20.00
czwartki 17.00 – 20.00

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!

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!


