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W ostatnim czasie Rada Nadzorcza 
Spółdzielni spotkała się dwukrotnie. Pierw-
sze posiedzenie odbyło się 25 lutego i było 
to bardzo ważne zebranie Rady, podczas 
którego szczegółowo przedstawiona była 
roczna analiza finansowo-ekonomiczna 
wykonania planów za cały 2019 rok.

Rada po zapoznaniu się z obszernie 
przedstawioną analizą roczną, pozytywnie 
podsumowała i oceniła działalność Spół-
dzielni w ubiegłym roku w zakresie cało-
kształtu działalności.

Bardzo duża ilość zrealizowanych 
remontów, szereg prowadzonych inwesty-
cji, budowa nowych budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych, praca poszczegól-
nych działów Spółdzielni, działalność Spół-
dzielczego Domu Kultury i wiele innych 
aspektów działalności Spółdzielni zostało 
zrealizowane bardzo dobrze.

Założenia zrównoważonego rozwoju 
Spółdzielni z dążeniem do jak największej 
ilości prac wykonanych na rzecz mieszkań-
ców zasobów spółdzielczych z rozpoczę-
ciem nowych kompleksowych zadań, w 
tym najważniejszego wymiany instalacji 
wewnętrznych w budynkach wielorodzin-
nych, są sukcesywnie realizowane z powo-
dzeniem. 

W drugiej części posiedzenia Rady 
Nadzorczej omówiono i przeanalizowano 
projekty planów finansowo-gospodarczych 
na 2020r., dotyczących całości planowa-
nych działań Spółdzielni na cały bieżący 
rok. Rada Nadzorcza po przeprowadzonej 
dyskusji, uchwaliła komplet planów finan-
sowo-gospodarczych i planu remontów na 
2020r. To są plany bardzo ambitne, plany 
rozwoju Spółdzielni, plany z bardzo dużą 
ilością remontów i inwestycji na istnie-
jących zasobach mieszkaniowych. Plany 
budowy nowych budynków wielorodzin-
nych w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej 
i wiele innych zadań. Tak to wyglądało na 
dzień 25 lutego, kiedy jeszcze nikt nie przy-
puszczał co będzie się działo już dwa tygo-
dnie później w związku z nadzwyczajną 
sytuacją epidemii koronawirusa. 

Już niespełna dwa tygodnie później 
wszystko uległo diametralnej zmianie i 
praca Spółdzielni musiała przejść w tryb 
nadzwyczajny. 

Do kraju spływały coraz gorsze 
informacje z zagranicy dotyczące rozwoju 
pandemii koronawirusa, który do Europy 
dostał się z Chin. Czarny scenariusz zaczął 
się dziać na naszych oczach we Włoszech, 
w czasie kiedy mnóstwo Polaków prze-
bywało tam jeszcze na feriach zimowych. 
Władze państwowe rozpoczęły masowe 
działania zapobiegające możliwości roz-
przestrzeniania się koronawirusa w Polsce. 
To wszyscy widzą i obserwują to na bieżąco 
w mediach, telewizji, radio i internecie.  

Sytuacja zaczęła się tak szybko dyna-
miczne rozwijać, wprowadzane zostały 
kolejno najpierw ostrzeżenia, potem zalece-
nia, potem rozporządzenie Rządu w spra-
wie zagrożenia epidemicznego i w ostat-
nich dniach o epidemii. 
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REAKCJA SPÓŁDZIELNI 
NA KORONAWIRUSA 

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie też musiały zareagować i 
dostosować pracę i realizację obowiązków 
świadczonych przez Spółdzielnie na rzecz 
mieszkańców, do nowych realiów stanu 
epidemii ogłoszonej przez Rząd w Polsce. 

Już od poniedziałku 9 marca w opar-
ciu o szybkie i odpowiedzialne działa-
nia Zarządu i pracowników Spółdzielni 
zaczęto przygotowywać i wdrażać proce-
dury oraz instrukcje organizacji i sposobu 
pracy całokształtu Spółdzielni, w tym 
poszczególnych komórek organizacyjnych 
Spółdzielni i pojedynczych pracowników. 
Trwały intensywne prace informatyczne 
i logistyczne do przygotowania aplikacji i 
rozwiązań do indywidualnej pracy zdalnej i 
w małych nawet dwuosobowych zespołach 
pracowników Spółdzielni. Po co??? Po to 
żeby odpowiedzialnie przygotować się na 
nadchodzący czas pandemii koronawirusa 
w Polsce, którego szczyt jak mówią spe-
cjaliści epidemiolodzy jest dopiero przed 
naszym krajem. 

Z perspektywy pracy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie to wielkie 
wyzwanie, wyzwanie nadzwyczajne, na 
które musimy być przygotowani, ponieważ 
zarządzamy i obsługujemy pod względem 
mieszkaniowym blisko połową miasta 
Dzierżoniowa i dużą częścią miasta Piławy 
Górnej. Nasi mieszkańcy, Spółdzielcy z 
Dzierżoniowa i Piławy Górnej muszą wie-
dzieć, że nie zostaną sami, a Spółdzielnia 
i jej pracownicy zrobią wszystko co będą 
mogli, aby profesjonalnie kontynuować 
realizowaną pracę w sposób nieprzerwany, 
non stop, choć w trybie nadzwyczajnym. 

Bardzo dobrze przepracowaliśmy 
okres przygotowania i wdrażania roz-
wiązań funkcjonalnych od 9 marca, ze 
świadomością, że zrobiliśmy wszystko co 
możliwe, aby zabezpieczyć ciągłość pracy 
Spółdzielni dla mieszkańców, pomimo 
coraz częstszych przypadków kwarantanny 
w mieście i w bardzo groźnych prognozach 
rozwoju koronawirusa przedstawianych 
realistycznie przez Ministerstwo Zdrowia. 

W dniu 11 marca zamknięto biura 
Spółdzielni, o czym mieszkańcy byli 
poinformowani ogłoszeniem na klatkach 
schodowych. Pracownicy przeszli w tryb 
pracy zdalnej przy użyciu telefonów, inter-
netu, zdalnych aplikacji i przekierowania 
rozmów telefonicznych  z mieszkańcami 
na prywatne telefony poszczególnych pra-
cowników.

12 marca obyło się nadzwyczajne 
posiedzenie Rady Nadzorczej w całości 
poświęcone sposobowi pracy administracji 
Spółdzielni w czasie rozprzestrzeniania się 

koronawirusa w Polsce, w dostosowaniu do 
rozporządzeń i specustawy wprowadza-
nych przed Rząd.

Od tego czasu minęło już blisko dwa 
tygodnie (bo miesięcznik Twoja Spółdziel-
nia jest składany 24 marca). 

Jakie wnioski z tego czasu płyną??? 
Jest ciężko, ale Spółdzielnia pracuje dla 
mieszkańców w sposób nieprzerwany, non 
stop, w godzinach pracy takich jak w nor-
malnych innych miesiącach, choć w innej 
formie, w sposób nadzwyczajny. Przede 
wszystkim telefonicznie, mailowo, pracując 
zdalnie, pracując rotacyjnie w podzespo-
łach pracowników, często też w późnych 
godzinach wieczornych, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba. Wszystko dotychczas zała-
twiane jest na bieżąco, bez większych pro-
blemów. 

Pracownicy są do dyspozycji miesz-
kańców. Usuwane są awarie, które wystę-
pują niezależnie od wirusa i trzeba wyko-
nać prace i je usunąć. Wszystkie planowane 
prace remontowe i inwestycyjne, przy 
których nie trzeba wchodzić do indywidu-
alnych mieszkań, są realizowane. Kontynu-
owana jest budowa nowych budynków na 
ul. Lawendowej. 

DEZYNFEKCJA KLATEK 
SCHOWODYCH 

Wykonywane są usługi dla miesz-
kańców w sposób nieprzerwany w tym te 
najważniejsze w tym czasie walki z koro-
nawirusem. Od 25 marca Rząd Polski 
wprowadził jeszcze dalej idące obostrzenia 
dotyczące przede wszystkim gromadzenia 
się osób i apel o pozostaniu w domach w 
miarę rzeczywistych potrzeb, do którego 
się również przyłączamy. 

A od 25 marca Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Dzierżoniowie wprowadza sukce-
sywną kompleksową dezynfekcję wszyst-
kich klatek schodowych w Dzierżoniowie 
i Piławie Górnej, po to żeby Spółdzielcy 
czuli się w pomieszczeniach wspólnych w 
swoich budynkach bezpieczniej i żeby nie 
rozprzestrzeniać koronawirusa. W tym 
temacie będzie osobne ogłoszenie na klat-
kach schodowych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni 
dziękują wszystkim mieszkańcom w tym 
trudnym czasie walki z pandemią korona-
wirusa za przestrzeganie wprowadzonych 
zasad bezpieczeństwa, za wyrozumiałość 
i życzliwość na co dzień, za chęć solidar-
nego pomagania sobie i współdziałania z 
pracownikami Spółdzielni, którzy w tym 
trudnym czasie też wykonują kawał dobrej 
roboty dla mieszkańców. 

Dziękujemy wszystkim i trzymajmy 
się zdrowo.

SM w Dzierżoniowie

Koniec miesiąca lutego, a drugi tydzień marca 2020r. 
to dwa całkiem inne byty i realia. Czas przed koro-

nawirusem i to co później w Polsce, w Europie, na świe-
cie i w Spółdzielni również, więc po kolei.
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WIOSNAWIOSNA W OBIEKTYWIE
JANA WILKA
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4 lutego policjanci z Dzierżoniowa zakończyli spotka-
nia z młodzieżą dzierżoniowskiego liceum znajdują-

cego się przy ulicy Garncarskiej. Z uczniami klas pierw-
szych poruszano problematykę, odpowiedzialności 
prawnej, cyberprzemocy oraz narkotyków i dopalaczy.

Uwaga! Przestępcy nie próżnują, próby oszustw 
metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Niestety w 

ostatnim tygodniu dwie kolejne mieszkanki naszego 
powiatu straciły pieniądze.

Z uwagi na panujące zagrożenie i zamknięcie Spółdzielni 
Mieszkaniowej dla odwiedzających dyżury zostały na ten moment 
odwołane. W przypadku jakichkolwiek problemów można kontak-
tować się z Dzielnicowymi w ich siedzibie w Centrum Przesiadko-
wym na  ul. Sienkiewicza 18 w Dzierżoniowie (wejście od strony 
poczty) lub telefonicznie.

Wykaz numerów dostępny na stronie KPP Dzierżoniów w 
zakładce Dzielnicowi  lub u Oficera Dyżurnego KPP Dzierżoniów 
pod numerem tel. 74 832 22 00 lub 74 832 22 20.

WAŻNE

Funkcjonariuszka st. sierż. 
Barbara Gaweł od września 2019 
roku spotykała się z najmłod-
szymi uczniami jednego z dzier-
żoniowskich liceów. Policjantka 

rozmawiała na szereg trudnych 
tematów i zagrożeń które mogą 
doświadczyć wchodzących w 
dorosłość ludzi. Pierwszoklasi-
ści uświadamiani byli na temat 

Mimo ciągłych apeli i nagła-
śniania przypadków o oszu-
stwach metodą „na wnuczka” i 
„na policjanta” oraz prowadze-
nia programu profilaktycznego 
„Wzorowy senior” w dalszym 
ciągu dochodzi do takich prze-
stępstw. Niestety dwie z nich 
okazały się skuteczne. 

Bardzo szybko zyskująca na 
popularności metoda „na poli-
cjanta” jest modyfikacją znanej 
i często stosowanej 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 wpłacić 
kaucję. Innymi powodami mogą 

być szybka pożyczka w związku 
z wyjątkową okazją do zarobie-
nia dużych pieniędzy, choroba 
bliskiej osoby i bardzo drogie 
leczenie albo konieczność natych-
miastowej spłaty długu. Oszust 
prosi starszą osobę o przekazanie 
wskazanej kwoty pieniędzy oso-
bie, która się do niej zgłosi, bądź 
pozostawienie gotówki w umó-
wionym miejscu. Po przekazaniu 
pieniędzy kontakt się urywa.

Oszukiwane osoby, w prze-
świadczeniu, że pomagają rodzi-
nie albo policji, często dają się 
namówić do przygotowania pacz-
ki z kosztownościami lub gotówką 
i przekazania jej nieznanej osobie:

• Na numer stacjonarny star-
szej osoby dzwoni oszust podają-

odpowiedzialności prawnej 
nieletnich i przejawów demo-
ralizacji. Nie została pominięta 
problematyka szeroko rozumia-
nej cyberprzemocy. Młodzież 
uświadomiona została o kon-
sekwencjach prawnych niewła-
ściwych zachowań, przy użyciu 
nowych technologii teleinfor-
matycznych. Podczas prelekcji 
zaprezentowano również kwe-

stię szacunku do siebie, a także 
innych osób, których brak skut-
kuje niepokojącymi zjawiska-
mi, pojawiającymi się w Inter-
necie. Policjantka zrealizowała 
również zagadnienia kampanii 
o charakterze edukacyjno-pro-
filaktycznym pt. Narkotyki i 
dopalacze zabijają, której hasło 
brzmi Szkoda Ciebie na takie 
patoklimaty.

Mamy nadzieję, że dzięki 
tego typu spotkaniom młodzież 
uniknie wielu problemów.

kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

cy się za członka rodziny i infor-
muje, iż pojawi się z wizytą lub 
prosi o pożyczkę. Po rozłączeniu 
się dzwoni kolejna osoba, która 
podaje się za policjanta i infor-
muje, 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 kosztowności 
i gotówki trzymanej w domach 
coraz częściej przestępcy nakła-
niają 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 przestępczą 
zajmującą się okradaniem kont 
bankowych. Celem ratowania 
oszczędności oraz zatrzymania 
sprawców na gorącym uczynku 
nakazuje starszej osobie wypła-
cenie wszelkich oszczędności, 
bądź nawet zaciągniecie kredy-
tu i przekazanie gotówki wska-
zanej osobie (pozostawienie w 
koszu na śmieci, bądź przelanie 
na wskazane konto bankowe). 
Przestępca informuje także, że w 
skład grupy przestępczej wcho-
dzą także pracownicy banku, w 
związku z tym zabrania starszej 
osobie rozmowy z nimi, jak rów-
nież informowania kogokolwiek 

innego o akcji. Po przekazaniu 
pieniędzy kontakt się urywa.

Warto jednak zapamiętać 
kilka podstawowych zasad, jakie 
w zdecydowanej większości przy-
padków uchronią nas i naszych 
bliskich przed tego rodzaju prze-
stępstwami.

 Policja ostrzega: 
• Policja nigdy nie prosi 

obywateli o przekazywanie pie-
niędzy ani kosztowności niezna-
nym osobom.

• Policja nigdy nie prosi tele-
fonicznie o udział w działaniach 
operacyjnych.

• Jeśli ktoś telefonicznie prosi 
nas o pieniądze, udział w akcji 
policyjnej, bądź mamy jakiekol-
wiek wątpliwości, z kim rozma-
wiamy należy skontaktować się z 
najbliższymi. Jeżeli nie ma takiej 
możliwości, a podejrzewamy, że 
ktoś próbuje nas oszukać natych-
miast trzeba skontaktować się z 
Policją dzwoniąc na 997 lub 112 
– najlepiej z telefonu komórkowe-
go, ewentualnie stacjonarnego po 
uprzednim upewnieniu się, że 
ostatnia rozmowa została rozłą-
czona. To bardzo ważne!!!

Wszystkie osoby, do których 
wykonywane są tego typu telefo-
ny, powinny zachować szczegól-
ne środki ostrożności. Zwłaszcza 
w sytuacjach, gdy w grę bardzo 
często wchodzą oszczędności 
całego życia, warto zatrzymać się 
na chwilę, uspokoić i nie działać 
pod wpływem impulsu.

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

DYŻURY DZIELNICOWYCH 
W KWIETNIU

POLICJANCI ZAKOŃCZYLI CYKL 
SPOTKAŃ Z MŁODZIEŻĄ II LO

POLICJA OSTRZEGA



nr 3 (183)  |  marzec 20206

Wszyscy jesteśmy obecnie w bardzo trudnej sytu-
acji. Ograniczenia, wszędzie ograniczenia i hasła 

– zostań w domu, myj ręce, nie spotykaj się w więk-
szym gronie, unikaj publicznych miejsc, wzmacniaj 
odporność itd.

•  R E K L A M A  •

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ
TEL. 666 666 693

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

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE 

SEP

UPRAWNIENIA 
WYSOKOŚCIOWE

łaniach. Jesteśmy pod ogrom-
nym wrażeniem i jeszcze raz 
z tego miejsca chcieliśmy 
wszystkim Państwu powie-
dzieć – dziękujemy, dzięku-
jemy w imieniu naszym ale 
także w imieniu wszystkich, 
mieszkańców  Dzierżoniowa, 
że jesteście tak odpowiedzial-
nymi ludźmi. Do zobaczenia 

na ulicach i chodnikach, gdy 
wszystko wróci do normy i 
ponownie życie w mieście 
ruszy pełną parą. Życzymy 
zdrowia i wytrwałości.

Redakcja miesięcznika 
„Twoja Spółdzielnia”

RÓŻNE

Zamknięte restauracje, 
kina, domy kultury. Prak-
tycznie życie na ulicach sta-
nęło w miejscu. Wychodząc 
na zewnątrz i idąc osiedlem 
wydaje się, że to poranek 
1 stycznia kiedy wszyscy 
jeszcze odsypiają całonocną 
imprezę. Jest to jednak efekt 
apeli, a w zasadzie stosowania 
się do nich naszych obywateli.

I tutaj właśnie chcieliby-
śmy  napisać słowa podzię-
kowania oraz gratulacji dla 
wszystkich mieszkańców 
Dzierżoniowa. To jak zareago-
waliście na prośby płynące z 
komunikatów państwowych, 
miejskich oraz spółdzielczych, 

pokazuje jak świadomą i zdy-
scyplinowaną społecznością 
jesteście. To wyraz tego, jak 
bardzo zależy nam wszyst-
kim na zdrowiu oraz życiu nie 
tylko nas samych ale i naszych 
rodzin, bliskich, sąsiadów 
czy po prostu mieszkańców 
naszego miasta. Wiadomo, że 
każdy  różni się poglądami, 
każdy ma własne zdanie na 
temat polityki, religii oraz na 
inne dziedziny życia, jednak 
jeśli  sprawa dotyczy nas 
wszystkich i nie ma na to 
wpływu ani wyznawana religia 
ani przynależność partyjna czy 
status finansowy, to potrafimy 
się łączyć we wspólnych dzia-

POSTAWA OBYWATELSKA



7marzec 2020  |  nr 3 (183)

I. LISTA PLACÓWEK 
UDZIELAJĄCYCH 
TELEPORAD MEDYCZNYCH 
W DZIERŻONIOWIE:
1.  Niepubliczny Zakład  

Opieki Zdrowotnej  
„Pro Vita” S.C.  
Marlena Terczyńska  
Piotr Terczyński 
Mikołaja Kopernika 11H-2 
Tel. 74 645 17 18

2.  „Zespół Praktyk Lekarskich” 
Ewa Chrzanowska, Krystyna 
Wolańska, Piotr Wolański 
Spółka Jawna 
Osiedle Tęczowe 12a 
tel. 74 831 65 99

3.  Niepubliczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
„Pod Wierzbami” Sp. z o.o. 
Wierzbowa 1 
Tel. 74 832 33 00; 
74 831 26 13

4.  Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Piastowska 
Piastowska 1A 
tel. 74 832 31 94

5.  Lekarsko-Rehabilitacyjna 
Przychodnia Rodzinna 
„Amicus” 
Stanisława Staszica 27 
Tel. 74 832 09 70

6.  Niepubliczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej  
„Dzierżoniowskie Centrum 
Medyczne” 
Piastowska 3 
537 766 933

7.  Pro Familia Sp. z o.o. 
Poprzeczna 16 
tel. 74 832 38 08; 
74 837 68 68

II. LISTA LOKALI GASTRONO-
MICZNYCH OFERUJĄCYCH 
ZAKUP ZDALNY POSIŁKÓW 
I ODBIÓR PRZY OKIENKU LUB 
Z DOWOZEM.
RESTAURACJE
1.  D`oro, ul. Świdnicka 47, 

tel. 690 395 727  
dowóz, wynos

2.  Pierogarnia u Macieja,  
os. Błękitne 31b,  
tel. 699 006 828  
dowóz, wynos

3.  Sensei Sushi Restaurant, 
Rynek 55, tel. 533 300 034  
dowóz, wynos

4.  Gospoda Włoszczyzna, 
ul. Kościelna 10,  
tel. 748 302 907 - kuchnia 
włoska / dowóz, wynos

5.  McDonald`s, ul. Piastowska 
19, tel. 539 937 745  
Mc Drive

6.  Bardzo Prosie, os. Różane 
5D, tel. 576 888 628 / dowóz

BARY SZYBKIEJ OBSŁUGI 
– BISTRO
1.  Bar Kwadrans, ul. Świdnicka 

38/2B/1A, tel. 74 300 31 03, 
domowe jedzenie / wynos

2.  Bar Uniwersalny, ul. 
Wrocławska 19, tel. 74 831 
10 81 – domowe jedzenie / 
wynos

3.  Skwar & Żar, ul. 
Piłsudskiego 11, tel. 888 
860 777 – zapiekanki, 
hamburgery / wynos

4.  Bistro Cafe Fast-Slow Food, 
Piłsudskiego 17, tel. 508 123 
254 – dania kuchni polskiej i 
nie tylko / dowóz

5.  Pełna Micha, os. Różane 5E, 
tel. 690 818 100 / dowóz, 
wynos

6.  Pierogarnia, os. Różane 21 
C-D, ul. Przesmyk 2, tel. 
696 493 790, 883 304 252 / 
dowóz, wynos

7.  Pizzeria Uno, ul. Piastowska 
18, tel. 74 832 01 94 - pizza/ 
dowóz, wynos

8.  Pizzeria Benek, os. Tęczowe 
10 b, tel. 74 642 12 12/ 
dowóz, wynos

9.  Pizza Bar Shell, ul. 
Świdnicka 69 (Stacja Paliw 
Shell), tel. 74 832 00 01 - 
śniadania, obiady, pizza, 
dania z grilla/ dowóz, wynos

10.  Mr. Mateo, os. Tęczowe 1f, 
tel. 74 831 17 44 - obiady, 
lunche/ dowóz, wynos

KAWIARNIE
1.  Murmolada, ul. Piłsudskiego 

1, tel. 797 776 198 / wynos
2.  Cukiernia Ambrozja - ul. 

Miodowa 6-8, tel. 74 831 36 
88 / wynos

3.  Palarnia kawy EL-KAwa, 
ul. Piłsudskiego 11d, tel. 888 
084 164 / wynos

III. INFORMACJE 
STAROSTWA 
POWIATOWEGO

Budynek starostwa jest 
zamknięty, wszystkie sprawy 
należy załatwiać telefonicznie lub 
mailowo.

OGŁOSZENIE STAROSTY 
DZIERŻONIOWSKIEGO

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców Powiatu Dzierżo-
niowskiego oraz pracowników 
urzędu Zarządzeniem z dnia 16 
marca 2020 r. w sprawie zmiany 
organizacji pracy w Starostwie 
Powiatowym w Dzierżoniowie w 
związku z ryzykiem rozprzestrze-
niania się COVID - 19, zamykam 
dla klientów Starostwo Powiatowe 
w Dzierżoniowie - do odwołania.

Dane kontaktowe dotyczą-
ce poszczególnych wydziałów 
dostępne są na stronie interneto-
wej pod adresem www.pow.dzie-
rzoniow.pl, a także na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej pod 
adresem bip.pow.dzierzoniow.pl

Poniżej przedstawiamy infor-
macje o możliwościach zała-
twienia spraw w poszczególnych 
wydziałach:

Sprawy z zakresu Wydziału 
Komunikacji i Transportu

Jednocześnie, mając na wzglę-
dzie obowiązujące przepisy doty-
czące wymierzania kar z tytułu 
niedokonania w 30-dniowym 

terminie rejestracji pojazdu spro-
wadzonego z Unii Europejskiej 
albo niezgłoszenia w tym terminie 
nabycia/zbycia pojazdu zarejestro-
wanego w kraju informujemy, że 
niedopełnienie tych obowiązków z 
powodów związanych z epidemią 
koronawirusa będzie traktowane 
jako siła wyższa w rozumieniu 
Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, wyłączająca odpo-
wiedzialność z tytułu dokonanego 
naruszenia.

Informujemy również, że 
umówione wizyty zostają anulo-
wane.

Korespondencję elektroniczną 
na adres e-mail: kt@pow.dzie-
rzoniow.pl lub poprzez platformę 
ePUAP.

W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji dotyczących zała-
twianych spraw należy dzwonić na 
niżej wskazane numery telefonów:

Rejestracja pojazdów  
– 74 832 52 12, 74 832 52 13,

Prawa jazdy – 74 832 52 11,
Transport, SKP, OSK  

– 74 832 52 04.
Sprawy z zakresu Wydziału 

Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Obsługa zgłoszonych prac 

geodezyjnych odbywać się będzie 
wyłącznie przez portal geodety: 
geoportal@pow.dzierzoniow.pl 
natomiast wszelkie informacje 
pod nr telefonu 74 832-36-51 oraz 
na adres osrodek@pow.dzierzo-
niow.pl

Uwierzytelnione materiały 
powstałe w wyniku prac geode-
zyjnych mogą być dołączane w 
formie zeskanowanego dokumen-
tu do konta geodety bądź przesy-
łane drogą wysyłkową za dolicze-
niem opłaty.

Telefoniczna obsługa klientów 
przez pracowników prowadzących 
postępowania odbywać się będzie 
pod nr telefonu:

Z zakresu geodezji i karto-
grafii 74 831-61-07, 74 832-36-63 
lub drogą e-mailową na adres: 
pok_geodezja@pow.dzierzoniow.
pl oraz geodezja@pow.dzierzo-
niow.pl.

Z zakresu nieruchomości 74 
832-36-65, 74 832-52-19 lub drogą 
e-mailową na adres: nierucho-
mosci@pow.dzierzoniow.pl lub 
gospodarka@pow.dzierzoniow.pl

Przyjmowanie nowych wnio-
sków wyłącznie drogą wysyłkową.

Dzierżoniów uruchomił specjalny telefon, pod którym można uzyskać pomoc. Numer 
502 318 563 przeznaczony jest dla osób potrzebujących wsparcia, które same nie 

mogą np. zrobić zakupów czy wykupić leków i nie mogą liczyć na pomoc sąsiadów. Można 
z niego korzystać również w nagłych sytuacjach losowych.

POMOCNE INFORMACJE 
DLA MIESZKAŃCÓW

POMOCNE INFORMACJE
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Wszelkie druki wniosków 

możliwe do pobrania ze strony 
internetowej lub BIP urzędu.

Telefoniczna obsługa klientów 
przez pracowników prowadzących 
postępowania odbywać się będzie 
pod nr telefonu:

74 832-52-16, 74 832-52-17, 74 
832-52-15, 74 832-52-14 lub drogą 
e-mailową na adres architektura@
pow.dzierzoniow.pl

Zakup i rejestracja dziennika 
budowy tylko po uprzednim kon-
takcie telefonicznym w zakresie 
przekazania informacji dot. reje-
stracji i kwoty do zapłaty – prze-
lewem na konto Starostwa 19 9527 
0007 0026 0837 2000 0003.

Sprawy dotyczące sprowa-
dzenia zwłok z zagranicy

Wnioski wraz z oświadcze-
niami niezbędnymi dla uzyskania 
decyzji wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych oraz rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. 
w sprawie wydawania pozwoleń 
i zaświadczeń na przewóz zwłok 
i szczątków ludzkich – o sprowa-
dzenie zwłok z zagranicy – mogą 
być składne do Wydziału Bezpie-
czeństwa i Spraw Obywatelskich 
na adres: so@pow.dzierzoniow.pl, 
w formie korespondencyjnej za 
pośrednictwem Poczty Polskiej.

W celu uzyskania dodatko-
wych informacji prosimy kontak-
tować się poprzez e-mail na adres: 
powiat@pow.dzierzoniow.pllub 
telefonicznie pod nr telefonu 74 
832 18 64.

Sprawy z zakresu Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rozwoju

Kontakt telefoniczny:
tel. nr 74 832-36-68
– sprawy z zakresu geologii;
– wydawanie zaświadczeń o 

istnieniu gospodarstw rolnych;
– decyzje dotyczące zwrotu 

siedlisk i rentówek;
– ochr_srod@pow.dzierzo-

niow.pl, tel. nr 74 832-36-68
– wycinka drzew w lesie;
– wycinka drzew poza lasami 

na gruntach gminnych;
– zaświadczenia dla notariu-

szy;
– przyroda@pow.dzierzo-

niow.pl, tel. nr 74 832-36-69
– wyłączenia gruntów z pro-

dukcji rolnej;

– decyzje o odpadach;
– rejestracja łodzi i pontonów;
– wydawanie kart wędkar-

skich;
– grunty@pow.dzierzoniow.pl
Sprawy z zakresu Powiatowe-

go Rzecznika Konsumentów - tel. 
74 832-36-60, e-mail: rzecznik-
kons@pow.dzierzoniow.pl

IV. INFORMACJE SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ  
W DZIERŻONIOWIE

W związku z możliwością 
rozprzestrzeniania się epidemii 
koronawirusa w Dzierżoniowie 
oraz objęciu 153 osób w powie-
cie dzierżoniowskim kwarantan-
ną domową (dane z komunikatu 
SANEPIDU wg stanu na godz. 
12:00 dnia 24-03-2020 r.), Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Dzier-
żoniowie podejmuje działania 
nadzwyczajne w dostosowaniu do 
rozporządzenia i zaleceń polskie-
go Rządu, w celu ograniczenia 
ewentualnego rozprzestrzeniania 
się koronawirusa.

Informujemy, że biura Spół-
dzielni na Osiedlu Jasnym nr 20 
zostają zamknięte do odwołania. 
Pracownicy Spółdzielni pracują 
w trybie zaleconym przez Rząd i 
pozostają do dyspozycji mieszkań-
ców. Wszelkie sprawy mieszkań-
cy mogą załatwiać telefonicznie 
pod numerem telefonu 74 831 44 
73 do 75 lub drogą elektroniczną 
za pośrednictwem strony interne-
towej Spółdzielni www.smdzie-
rzoniow.pl oraz serwisu E-book. 
Jednocześnie korespondencję 
pisemną prosimy przesyłać drogą 
e-mailową na adresy wskazane na 
stronie internetowej Spółdzielni, 
lub tradycyjnie do skrzynki kore-
spondencji zamontowanej przy 
głównym wejściu do Spółdzielni 
na os. Jasnym 20.

Wstrzymywane są również 
wizje lokalne w domach. Ewen-
tualne uzasadnione awarie można 
zgłaszać telefonicznie pod nume-
rem telefonu 74 831 52 64. Do 
odwołania wstrzymane są również 
wszelkie zajęcia wszystkich sekcji 
Spółdzielczego Domu Kultury.

Przyłączamy się do apelu 
Rządu aby w miarę możliwości 
pozostać w tym trudnym czasie 
w swoich mieszkaniach. Osoby 
starsze mogą skorzystać z pomocy 
Ośrodka Pomocy Społecznej aby 

załatwić niezbędne sprawy bytowe 
(OPS Dzierżoniów tel.74 8310201, 
OPS Piława Górna 74 8372181).

Ewentualne spostrzeżenia 
dotyczące zagrożenia korona-
wirusem należy zgłaszać bezpo-
średnio do Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Dzierżoniowie 
pod numerem telefonu 74 8323333 
wew. 136 do godz. 15:00 lub 
781556033 po godz. 15:00.

V. INFORMACJE BURMISTRZA 
DZIERŻONIOWA

Burmistrz Dzierżoniowa pod-
jął decyzję o niezbędnych zmia-
nach w funkcjonowaniu miejskich 
instytucji, w związku z zagroże-
niem koronawirusem.

Przez najbliższe dni urząd 
miasta w Dzierżoniowie będzie 
obsługiwał mieszkańców od 
godziny 10.00, do 14.00. Przy-
pominamy, że przed przyjściem 
do urzędu należy umówić wizytę 
telefonicznie.

Od czasu wprowadzenia ogra-
niczeń do urzędu nie przychodzi 
wiele osób. Konieczność załatwie-
nia sprawy wiąże się z wizytą w 
Urząd Stanu Cywilnego (tel. 74 
645 08 44) oraz Biurze Ewiden-
cji Ludności i Dowodów Osobi-
stych (tel. 74 645 03 82). Najwięcej 
klientów korzysta z kasy w Biurze 
Obsługi Klienta. Przypominamy o 
możliwości uiszczania opłat prze-
lewem.

W ramach wtorkowych przy-
jęć mieszkańców przez burmi-
strza i zastępcę burmistrza prosi-
my o wcześniejsze umówienie się 
telefoniczne (74 645 08 00) lub 
przekazanie informacji w formie 
pisemnej.

Godziny przyjmowania inte-
resantów:

•  Urząd Stanu Cywilnego – 
10.00-14.00

•  Biuro Ewidencji Ludności 
i Dowodów Osobistych – 
10.00-14.00

•  Biuro Obsługi Klienta – 
10.00-14.00

•  Kasa urzędu – 10.00-14.00

Jak wejść do urzędu:
• do Biura Obsługi Klienta 

przez pasaż (przejście przez żela-
zną bramę)

• do Urzędu Stanu Cywilnego 
- wejście główne

• do  Biura Ewidencji Ludno-
ści i Dowodów Osobistych – wej-
ście od strony postoju taksówek 
(dawna restauracja „Dobosz”)

• wejście od ul. Ząbkowickiej 
jest zamknięte.

Wszystkie sprawy w Ośrodku 
Pomocy Społecznej załatwiane są 
wyłącznie w biurze obsługi, w 
godzinach 8.00-12.00. OPS reko-
menduje kontakt telefoniczny lub 
mailowy oraz platformie ePUAP. 
Po godzinach przyjmowania, 
w szczególnych przypadkach 
można dzwonić pod numer tele-
fonu 74 632 11 29.

Dyżury radnych - Przewodni-
czący Rady Miejskiej Dzierżonio-
wa zdecydował o zawieszeniu do 
odwołania dyżurów radnych Rady 
Miejskiej Dzierżoniowa, pełnio-
nych w Biurze Rady Miejskiej w 
Urzędzie Miasta, Rynek 1.

Z radnymi można kontakto-
wać się telefonicznie lub poprzez 
pocztę elektroniczną radnego. 
Za powstałą uciążliwość prze-
praszamy.

O przywróceniu dyżurów rad-
nych powiadomimy w odpowied-
nim czasie.

Najważniejsze 
numery telefonów 
Urzędu Miasta 
w Dzierżoniowie

• Sekretariat - (74) 645 08 00
•  Biuro Obsługi Klienta  

- (74) 645 08 15
•  Wydział Organizacyjny  

- (74) 645 08 08
•  Wydział Rozwoju Miasta  

- (74) 645 08 05
•  Wydział Inżynierii Miejskiej 

- (74) 645 08 40
•  Wydział Edukacji  

i Spraw Społecznych  
- (74) 645 08 50

•  Wydział Finansowo – 
Budżetowy  
- (74) 645 08 56

•  Biuro Dochodów  
i w sprawach podatków  
– (74) 645 08 59  
i (74) 645 08 61
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•  Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami i Architektury 
- (74) 645 08 71

•  Wydział Inwestycji  
- (74) 645 08 80

•  Biuro Zamówień  
Publicznych  
- (74) 645 03 97

•  Biuro Rady Miejskiej  
- (74) 645 08 24

•  Biuro Ewidencji Ludności 
i Dowodów Osobistych  
- (74) 645 03 82

•  Biuro Informatyzacji  
- (74) 645 08 36

•  Urząd Stanu Cywilnego  
- (74) 645 08 44

•  Straż Miejska - Straż Miej-
ska - (74) 645 08 88,  
533 650 044

•  Obrona Cywilna  
- (74) 645 08 30

Żłobek miejski, przedszkola 
i szkoły podstawowe

- Placówki będą zamknięte od 
12 marca (rodzice dzieci do ósme-
go roku życia mogą skorzystać z 
płatnego zasiłku opiekuńczego 
przez 14 dni, wystarczy ten fakt 
zgłosić u pracodawcy).

Wnioski dotyczące trwającej 
rekrutacji do placówek oświato-
wych będą przyjmowane na bie-
żąco, jeżeli jednak sytuacja będzie 
się przedłużać, to trwająca rekru-
tacja zostanie przedłużona.

Instytucje senioralne i opie-
kuńcze

- Centrum Seniora, Środowi-
skowy Dom Samopomocy będzie 
nieczynne od 12 marca, do odwo-
łania

- Ośrodek Pomocy Społecznej 
– usługi opiekuńcze realizowa-
ne są na bieżąco, administracja 
będzie pracować normalnie, jed-
nak rekomenduje się odwiedzanie 
placówki jedynie w przypadku 
takiej konieczności. Wstrzymane 
zostaje przeprowadzanie wywia-
dów środowiskowych w miejscu 
zamieszkania.

Instytucje kultury i sportu
- DOK, OSiR, basen kryty, 

muzeum i biblioteki od 12 marca 
będą całkowicie zamknięte dla 
klientów (odwołane są wszystkie 
imprezy i zajęcia cykliczne)

Urząd Miasta 
w Dzierżoniowie

- burmistrz i członkowie 
sztabu zarządzania kryzysowe-
go pracują w systemie ciągłym, 
w ramach obowiązków wyko-
nywanych przez Miejski Sztab 
Zarządzania Kryzysowego. Biuro 
Obsługi Klienta, Urząd Stanu 
Cywilnego, Biuro Meldunkowe 
i kasa urzędu będą obsługiwać 
klientów, miejsca obsługi będą 
systematycznie dezynfekowane. 
Pozostałe wydziały będą również 
pracować, ale obsługa klienta 
będzie się odbywała wyłącznie 
w Biurze Obsługi Klienta. Na 
podobnych zasadach będzie pra-
cował Dzierżoniowski Zarząd 
Budynków Mieszkalnych.

• Burmistrz, po konsultacjach, 
zdecydował o odwołaniu wszyst-
kich imprez miejskich – zarówno 
kulturalnych, sportowych, jak i 
patriotycznych – do końca czerw-
ca 2020 roku. 

• do 14 kwietnia pozostają 
zamknięte wszystkie jednostki 
miejskie – DOK, OSiR, biblioteka, 
muzeum, szkoły, przedszkola, żło-
bek, instytucje senioralne – dzien-
ny dom, środowiskowy dom.

• bezwzględnie zamknięte są 
– decyzją kuratora -  wszystkie 
przestrzenie publiczne w szkołach 
i w otoczeniu szkół i przedszkoli – 
boiska, place zabaw, itp.

• przestrzenie publiczne w 
mieście są dezynfekowane raz w 
tygodniu

• ze względów bezpieczeństwa 
wprowadza się 48-godzinną kwa-
rantannę dla dokumentów, które 
wpływają do Urzędu Miasta

VI. APEL DO MŁODZIEŻY
Kochani młodzi, to nie jest 

czas ferii, to czas, w którym 
wszyscy musimy troszczyć się o 
zdrowie własne, najbliższych oraz 
całego społeczeństwa.

Prosimy byście nie wychodzili 
na dwór, nie spotykali się w gru-
pach. To Wy jesteście przyszłością 
tego świata, pokażcie, że jesteście 
gotowi i odpowiedzialni, bardzo 
dużo już dziś w Waszych rękach.

Zostańcie w domu, komuni-
kujcie się przez internet, telefony 
itd.

Dziękujemy Wam - Dorośli
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Segregacja odpadów
Segregację odpadów w 

budynkach wielorodzinnych 
prowadzimy z wykorzysta-
niem ogólnodostępnych zesta-
wów pojemników do segrega-
cji: papieru, szkła kolorowego, 
szkła bezbarwnego, metali i 
tworzyw sztucznych oraz bio-
odpadów. Prosimy o zwracanie 
uwagi na oznaczenia pojemni-
ków. Znajdują się na nich infor-
macje co należy wrzucać do 
pojemników. Prosimy o zgnia-
tanie opakowań papierowych 
i plastikowych przed wrzuce-
niem do pojemnika.

Odpady BIO
Do pojemników na odpa-

dy bio wrzucamy: odpadki 
roślinne (pozostałości warzyw 
i owoców), suche pieczywo, 
kwiaty, fusy po kawie i herba-
cie, skorupki jaj. 

Bardzo ważne aby odpad-
ki bio wrzucać do brązowych 
pojemników luzem bez worecz-
ków foliowych! Woreczki folio-
we są traktowane w odpadach 
bio jako zanieczyszczenia.

Zbiórka gabarytów
W ramach opłaty za odpa-

dy na terenie miasta Dzierżo-

niów prowadzona jest zbiórka 
odpadów wielkogabaryto-
wych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i opon z pojazdów 
osobowych  (jednorazowo do 5 
szt.). odpady wielkogabaryto-
we m.in. meble (szafy, wersal-
ki, krzesła, itp.) dywany, mate-
race, wykładziny, wózki dzie-
cięce, zabawki dużych rozmia-
rów; zużyty sprzęt elektryczny 
(telewizory, monitory, kompu-
tery, drukarki, lodówki, pralki, 
roboty kuchenne, żelazka, itp.) 
oraz opony z aut osobowych – 
do 5 szt. jednorazowo.

Odpady należy wysta-
wić najpóźniej do godziny 
8:00 w dniu zbiórki lub dzień 
wcześniej, w zabudowie jed-
norodzinnej przed posesją, 
w zabudowie wielorodzinnej 
przy pojemnikach na odpady 
zmieszane. 

Terminy zbiórek odpadów 
wielkogabarytowych na terenie 
miasta Dzierżoniów w 2020 r.:

Obszar zachodni obejmu-
je teren miasta na zachód, a 
wschodni na wschód, od  trasy 
przebiegającej ulicami: Kiliń-
skiego, Kościuszki, Świdnic-
ką, Daszyńskiego, Piastowską 
i Wrocławską.

Obszar zachodni obejmuje 
osiedla: Kolorowe, Jasne, Błę-

kitne, Różane, Tęczowe, Złote 
oraz zasoby Spółdzielni przy 
ul. Brzegowej i 11 Listopada; 
obszar wschodni obejmuje 
budynek Spółdzielni przy ul. 
Andersa. 

Poza terminami zbiórek 
odpadów wielkogabaryto-
wych nie wolno wystawiać 
przy pojemnikach na odpa-
dy. Prosimy o przestrzeganie 
terminów zbiórek.

Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunal-
nych – PSZOK.

Poza terminami zbiórek 
odpady problemowe z gospo-
darstw domowych, można 
bezpłatnie oddawać w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych – PSZOK.

Punkt przyjmuje: meble 
i inne gabaryty, sprzęt elek-
tryczny, baterie i akumulatory, 
czysty gruz, odpady zielone 
(trawa, liście), opony, środki 

chemiczne (farby, lakiery, itp.), 
przeterminowane lekarstwa.

PSZOK dla mieszkańców 
Dzierżoniowa, znajduje się 
przy ul. Bielawskiej 15B.

Punkt jest czynny od 
poniedziałku do piątku, w 
godz.11:00 -19:00 oraz w sobo-
ty, w godz. 8:00 do 16:00.

SEGREGACJA ODPADÓW 
OBOWIĄZKOWA
Na terenie Dzierżoniowa oraz pozostałych gmin zrzeszonych w Związku Gmin 

ZGPD-7 od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów jest obowiązkowa. Wysokości 
podstawowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 21 zł/mieszkańca/
miesiąc. W przypadku gdy firma odbierająca odpady stwierdzi, że mieszkańcy 
nie segregują odpadów, na właściciela nieruchomości nakładana będzie opłata 
podwyższona w wysokości 42,00 zł/osobę/miesiąc.

Terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych 
na terenie miasta Dzierżoniów w 2020 r.:
L.p.  Obszar zachodni Obszar wschodni
1 26 lutego 27 lutego
2 15 kwietnia 16 kwietnia
3 17 czerwca 18 czerwca
4 19 sierpnia 20 sierpnia
5 28 października 29 października
6 16 grudnia 17 grudnia

SEGREGACJA ŚMIECI
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NASZE KĄCIKI

Prezentujemy kolejny zestaw igraszek do rozgrzania 
szarych komórek.

 Składniki: 
• 2 udka z kurczaka
• 3 skrzydełka 
• ½ piersi z indyka
• 3 marchewki
• ½ korzenia selera
• 1 Cebula
• 1 Por
• 1 Pęczek pietruszki
• 3 ziarna ziela angielskiego
• 6-7 łyżek żelatyny 
• 1 Jajko
• Groszek zielony

Mięso zalewamy wodą 
ponad poziom mięsa ok. 3cm. 
Warzywa obieramy ze skóry. 
Por, natkę pietruszki związu-
jemy razem. Cebulę obieramy, 
przypalamy nad ogniem.  

Gdy mięso się ugotuje zbie-
ramy z powierzchni szumo-
winy i dokładamy wszystkie 
warzywa. Dodajemy resztę 
przypraw. 

Wywar gotujemy na małym 
ogniu ok. 2h.  

Po ugotowaniu wyjmujemy 
mięso do wystudzenia, następ-
nie drobno kroimy. 

Wywar przecedzamy przez 
sito i dodajemy żelatynę. 

Do małych miseczek wkła-
damy kawałek jajka, plaster 
marchewki, groszek, listek 
natki i mięso. Całość zalewamy 
wywarem.

Wstawiamy do lodówki.  
Pierwszą galaretkę miałam 

przyjemność zjeść u mojego 
teścia. Krzysiu, dzięki. Po 
latach rodzinnych spotkań 
postanowiłam zrobić własną i 
podtrzymać tradycję. Podpyty-
wałam także ciocię Ewę. 

Wesołych Świąt i dużo 
zdrowia dla wszystkich w tak 
ciężkim okresie. Pozdrawiam. 

Martyna Kucper

GOTUJMY RAZEM 
GALARETA DROBIOWA

 Igraszka nr 1 
W podłej wi schowane.
Zwykle przez babcię przygotowane

 Igraszka nr 2 
Dużo wody mineralnej spożywała,
ale do cięcia też się nadawała

 Igraszka nr 3 
Gdy chce coś powiedzieć słownie,
właśnie wtedy to jej wychodzi 
ładnie

 Igraszka nr 4 
To właśnie jest to złoto,
ale jeździ się nim z wielką 
ochotą

 Igraszka nr 5 
Ten ptak z konar szybko sfrunie,
bywa ozdobą przy bujnej czu-
prynie

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

Jeśli uważacie Państwo, że nasze zadania są za trudne to także 
prosimy o takie informacje do redakcji. Chcemy by uczestniczyli 
Państwo w igraszkach z przyjemnością a nie tylko z trudnością.

Odpowiedź w postaci hasła w kolumnie należy przesłać mailem 
na adres bballdzierzoniow@gmail.com do 10 kwietnia. Spośród 
osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrody. 
Zapraszamy do zabawy.

W zeszłym miesiącu otrzymalismy dwie poprawne odpowiedzi. 
Nagrodę w postaci miksera do sosów wygrała Pani z maila: agaw867.

Po odbiór zapraszamy gdy Spółdzielnia Mieszkaniowa wróci do 
normalnego trybu pracy.

Gratulujemy.
Zredagował: WOAM

Pełnych spokoju, nadziei i zdrowia
Świąt Wielkanocnych 
oraz wiosennego nastroju i uśmiechu
czytelnikom miesięcznika „Twoja Spółdzielnia”

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Dzierżoniowie.

IGRASZKI UMYSŁOWE

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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Początki działalności spół-
dzielczych sięgają roku 1844 
i jest to data ich narodzin we 
współczesnej formie. Powstało 
wówczas Roczdelskie Stowa-
rzyszenie Sprawiedliwych Pio-
nierów w Wielkiej Brytanii. 
Pierwsze, spontanicznie two-
rzone spółdzielnie, działały 
zwykle po prostu w oparciu o 
własne kontrakty czy statuty 
spisywane zgodnie z miejsco-
wym zwyczajem i z przekona-
niami ich założycieli. Niekiedy 
wymagane było zatwierdzanie 
ich przez monarchę lub inna 
władzę co z reguły było proce-
sem skomplikowanym i długo-
trwałym.

Z biegiem czasu zachodziła 
coraz częstsza konieczność 
legalizowania tych statutów 
czy oficjalnej rejestracji spół-
dzielni. Dopiero o połowy XIX 
wieku zaczęto przyjmować w 
różnych krajach typowo spół-
dzielcze ustawy regulujące 
funkcjonowanie konkretnych 
typów spółdzielni.

Powstały wówczas trzy 
modele prawne. Pierwszy z 
nich opiera się o jedną nad-
rzędną ustawę regulującą z 
drobnymi uzupełniającymi 
aktami. W drugim, w którym 
brak jest takiego uniwersal-
nego prawa lub ma ono charak-
ter jedynie ramowy, zasadniczą 
rolę odgrywają odrębne, rów-
norzędne ustawy regulujące 
specyficzne aspekty niektórych 
pionów (kredytowy, pracy, rol-
niczy, mieszkaniowy itd.)

Trzeci model zawiera pod-
stawowe przepisy dotyczące 
spółdzielni w innych ustawach 
dotyczących ogółu podmiotów 
gospodarczych lub stowarzy-
szeń (kodeksy cywilne, han-
dlowe itp.) i traktuje je jako spe-
cyficzną formę tych podmiotów, 

ewentualnie poddając tylko nie-
liczne branże bądź zagadnienia 
odrębny regulacjom.

Za najstarszą spółdziel-
czą ustawę  uchodzi brytyjska 
ustawa z 1852 roku. Obowią-
zywała ona z kolejnymi zmia-
nami, do ostatnich lat i dopiero 

w 2014 roku zastąpiona została 
zupełnie nową ustawą. Zgodnie 
z brytyjską tradycją, regulacje 
ustawowe były bardzo ogólne, 
pozostawiając większość szcze-
gółowych przepisów postano-
wieniom statutowym.

Kolejne w Europie prawo 
spółdzielcze pochodzi z Nie-
miec a do jego powstania przy-
czynił się jeden z pionierów 
niemieckiej spółdzielczości 
a zarazem wybitny prawnik 
Hermann Schulze-Delitzsch. 
Wcześniej pierwsze spółdziel-
nie na ziemiach niemieckich 
zakładane były na podstawie 
kodeksu handlowego. Ustawa 
o spółdzielczości ostatecznie 
została przyjęta w 1867 i obo-
wiązywała najpierw w Prusach 
(na polskich ziemiach zaboru) 
W pierwotnej części ustawy 
członkowie spółdzielni odpo-
wiadali za nią całym swoim 
majątkiem, dopiero później 
wprowadzano zmiany ale 
nową całkiem odmienną wersję 
uchwalono w 1889. Ta ustawa 
obowiązuje w Niemczech do 
dziś i stała się wzorem dla 
podobnych regulacji w innych 

krajach, w tym także dla pol-
skiej ustawy z 1920 roku.

Spółdzielczość w Austrii 
wprowadziła w 1903 roku obo-
wiązkową lustrację raz na 2 
lata. W Austrii ustawa z 1973 
roku  z późniejszymi popraw-
kami obowiązuje do dziś.

W krajach azjatyckich naj-
starsza jest ustawa japońska 
z 1900 roku, wyróżniała ona 
cztery typy spółdzielni – kredy-
towe, produkcji, dla wspólnego 
nabywania produktów i surow-
ców, oraz artykułów do gospo-
darstw domowych. Co ciekawe 
przypomina ona bardzo ustawę 
niemiecką, gdyż Kraj Kwitną-
cej Wiśni wzorował się na pru-
skich tradycjach legislacyjnych, 
korzystał z pomocy niemiec-
kich ekspertów.

Większość innych krajów, 
w przeważającej części kolo-
nialnych, w Azji, a także w 
Afryce, jeśli istniały odrębne 
spółdzielcze akty prawne, 
były one pochodnymi ustaw 
z ich europejskich metropo-
lii. Również nowopowstałe po 
I wojnie światowej państwa 
Europy Środkowej i Wschod-
niej zachowały w większości 
ustawy przedwojenne – kraje 
bałtyckie jak Estonia, Łotwa, 
Litwa oraz rosyjskie i Czecho-
słowacja.

Ale były też państwa, w 
których mimo zaawansowa-
nego rozwoju spółdzielczo-

ści i generalnie pozytywnego 
stosunku do niej władz poli-
tycznych – nie istniały żadne 
ustawy o spółdzielniach. Nale-
żały do nich kraje skandynaw-
skie takie jak Dania i Norwe-
gia.  W Dani do tej pory nie ma 
nawet planów ich stworzenia a 
w Norwegii prawo spółdziel-
cze uchwalono dopiero w 2007 
roku. Podobnie było we Fran-
cji gdzie przez wiele lat spół-
dzielnie rejestrowane były jako 
spółki lub stowarzyszenia.

Obecnie znów nasilają się 
działania w temacie spółdziel-
czości, wiele krajów zaczęło na 
nowo dostrzegać zalety działa-
nia tego systemu i zaczyna  do 
niego powracać lub zwracać na 
niego większą uwagę, lub tam 
gdzie jeszcze spółdzielczość do 
dziś raczkowała to zaczyna ona 
nabierać powagi. Tak na przy-
kład dzieje się od roku 2003 w 
Wenezueli gdzie władze podej-
mują szerokie działania zmie-
rzające do popularyzacji ruchu 
spółdzielczego i zachęcaniu 
ludzi do zakładania i wstę-
powania w szeregi członków 
spółdzielni.

Po kilkunastu latach takich 
działań można stwierdzić, że 
przyniosły one wiele pozytyw-
nych skutków. Miejmy tylko 
nadzieję, że taki kierunek 
zostanie utrzymamy i Wene-
zuela, która jest we własności 
ogromnego potencjału jakim 
jest ropa będzie nadal rozwijać 
się w tym kierunku, kierunki 
legalności i  stabilnych struk-
tur chociażby takich jakimi są 
właśnie spółdzielnie.

Opracowano na podstawie 
materiałów miesięcznika spół-

dzielczego „Tęcza Polska”.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Rozpoczynający się właśnie rok 2020 jest dla polskiej spółdzielczości rokiem jubi-
leuszowym, bowiem 100 lat wcześniej, a dokładnie 29 października 1920 roku, 

uchwalono pierwszą polską ustawę o spółdzielniach, która wywarła znaczący się 
wpływ na kształtowanie się prawnego modelu spółdzielni w prawie polskim.

100 LAT POLSKIEJ 
SPÓŁDZIELCZOŚCI

 Logo Spółdzielczości Europejskiej 

 60 lat Spółdzielni Mieszkaniowej  
 w Dzierżoniowie 
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Ogłoszenia drobne
•  Sprzedam dom w Dzierżoniowie na os. Zielonym o powierzchni 

ok. 250 m2 lub zamienię w rozliczeniu na mieszkanie spółdziel-
cze własnościowe w bloku (parter, I lub II piętro) do 50 m2. 
Według projektu: możliwość prowadzenia działalności gospodar-
czej, garaż na 3 samochody. Tel: 603 438 615 lub 794 702 508.

W związku z zamknięciem do odwołania biur Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie na os. 

Jasnym 20, Informujemy, że wszelkie sprawy można 
załatwiać telefonicznie pod numerami:

74 831 44 73, 74 831 44 74, 74 831 44 75 w godzinach pracy 
Spółdzielni tj.

• Poniedziałki, Środy       od 7:30 do 15:30
• Wtorki, Czwartki          od 7:30 do 16:00
• Piątki                           od 7:30 do 14:30
• W przypadku awarii prosimy kontaktować się pod numerem 

74 831 52 64 cały tydzień w godzinach od 8:00 do 22:00.
Numer wewnętrzny należy wybrać po zapowiedzi: „..wybierz 

numer wewnętrzny lub poczekaj na połączenie.”

Wszelkie sprawy wymagające formy pisemnej prosimy kiero-
wać drogą elektroniczną na adresy skrzynek pocztowych e-mail, 
które są dostępne na stronie internetowej https://smdzierzoniow.pl/

W przypadku korespondencji w postaci tradycyjnej pro-
simy o wrzucanie jej do skrzynki na listy zamontowanej przy 
głównym wejściu do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Osoby chętne do oglądania lokalu zgłaszają się w pokoju nr 3 
Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20. 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu 
wynosi 8,00 zł netto za 1 m2.

Postąpienie licytacyjne nie może być mniejsze niż 10 % ceny 
wywoławczej.

Chętni proszeni są o zapoznanie się z warunkami przetargo-
wymi w dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 3 
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku. 

Składanie ofert do dnia 22.04.2020r. do godz. 900 w sekre-
tariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. Nr 11 w zaklejonych 
kopertach z napisem „lokal użytkowy Os. Błękitne 10C”.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2020r. o godz. 930 w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – Sala Spółdzielczego 
Domu Kultury.

W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomości 
oraz opłaty za media.

Wadium w wysokości 100, 00zł należy wpłacić na konto ban-
kowe Spółdzielni: 

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 
2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdzielni 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2020r. Za datę wnie-
sienia wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni. Ofe-
rent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spół-
dzielni w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na najem 
lokalu użytkowego w terminie do dnia 30.04.2020r. 

Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana 
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20,
ogłasza 

nieograniczony przetarg
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu 

na najem lokalu użytkowego 
o powierzchni użytkowej 12,71m2 

mieszczącego się w budynku na os. Błękitnym 10C 
w Dzierżoniowie.

OGŁOSZENIE
NASZE SPRAWY

NASZE FOTOGRAFIE

INFORMACJA 
O SPOSOBIE PRACY 
SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ
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Coraz więcej klubów poka-
zuje się na zawodach stad walka 
o sukces coraz trudniejsza. Naj-
lepsze modele latały do 30 m 
czasami brakowało Sali gim-
nastycznej. Model zawodnika z 
Jeżowa Sudeckiego był nie do 
pokonania, ale nasz zawodnik 
Kamil Nowosad zajął II miej-
sce podobnie jak jego młod-
szy kolega w niższej kategorii 
wiekowej, Marcel Dul. Bilans 
2 medali na 5 zawodników jest 
całkiem dobry gdy walczy się 
z 20 zawodnikami w grupie. 

Kolejne zawody odbędą się wła-
śnie w Jeżowie Sudeckim na 
monotypie szybowca Grunau 
Baby  który tam przed wojną był 
produkowany. Tak więc kolejne 
zawody przybierają ciekawą 
formę a zawodnicy stoją ciągle 
przed nowymi wyzwaniami. Na 
tym właśnie polega sportowa 
rywalizacja.

 Święto modelarstwa  
 w Jeżowie Sudeckim 

Dnia 7.03 w Jeżowie Sudec-
kim koło Jeleniej Góry odbyły 

się największe zawody mode-
larskie na Dolnym Śląsku. 
Zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Euroregionalne Cen-
trum Modelarskie. Zjechało na 
zawody ponad 130 zawodni-
ków z wszystkich liczących się 
modelarni na Dolnym Śląsku.

Na początek otrzymaliśmy 
zestawy materiałów potrzebne 
do wykonania modelu latają-
cego Grunau Baby produkowa-
nego przed wojną w tejże miej-
scowości. Z zapałem zabrali-
śmy się do wykonania jak naj-
staranniej naszych modeli tak 
aby osiągały najdłuższe loty. Po 
½ godziny modele były gotowe 
i osiągały dobre loty ponad 20 
m  dając nadzieje na sukces.

Niestety stres spowodował 
że to co było na treningu nie 
udało się przenieść na warunki 
sportowej rywalizacji. Rzuty 

naszych modelarzy były nie-
udane i dużo poniżej możliwo-
ści wykonanych modeli. Po 3 
kolejkach obowiązkowych oka-
zało się że jedynie instruktor 
wykonał najdłuższe loty nawet 
25 m pokonując całe grono 
ponad 40 dorosłych modelarzy 
i instruktorów w klasie Open. 
Tym samym zdobywając złoty 
medal. Sukces był tym większy 
że mieliśmy pierwszy kontakt 
z tego typu modelami w prze-
ciwieństwie do gospodarzy, 
którzy go zaprojektowali i od 
dłuższego czasu nimi latali. O 
podium otarł się jedynie Kamil 
który z kolejki na kolejkę latał 
coraz lepiej ale zabrakło 1 m.

Sezon modelarski trwa 
mamy nadzieję na równie 
udaną imprezę u siebie w 
Dzierżoniowie w Kwietniu.

W zawodach wzięło udział 
sporo zawodników z modelarni 
południowej części Dolnego 
Śląska od Jeleniej Góry do 
Ząbkowic.

Rywalizacja polegała na 
wyrzucie modelu na jak naj-
większą odległość w 5 kolej-
kach. Rywalizacja była zacięta 
i ze zmiennym szczęściem. 
Po podliczeniu wyników na 

podium znalazło się 2 naszych 
zawodników w młodszej kate-
gorii Jan Jasiński i starszej 
Kamil Nowosad. Obaj na 2 miej-
scach. Otrzymali piękne statu-
etki lotnicze i szereg gadżetów 
modelarskich. Drużyna zajęła 
III miejsce. Czekamy na kolejne 
zawody i mamy nadzieję, że 
będą one uwieńczone końco-
wym sukcesem.

Kolejna edycja halowych zawodów modelarskich 
odbyła się w Bielawie. Tym razem zawodnicy star-

towali na własnych konstrukcjach modeli wykonanych 
w limicie rozpiętości do 60 cm.

W Ciepłowodach koło Ząbkowic 1.02 odbyły się 
halowe zawody modeli szybowców typu SMYK 

nadmienić należy że jest to miniatura szybowca Pol-
skiego klasy światowej.
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Jak powszechnie wiadomo 
pora zimowa jest szczegól-
nie trudna w górach wyso-
kich. Temperatury sięgające 
minus pięćdziesięciu stopni 
lub opady śniegu ponad 100 
cm w ciągu doby to nic dziw-
nego. I właśnie ta zima jest 
dla wspinaczy największym 
wyzwaniem. Dla jednych 
trwa do 31 marca, a dla innych 
(np. Denisa Urubko do końca 
lutego). Ostatnim niezdoby-
tym szczytem zimą pozostaje 
największy w Karakorum 
K2 (8611 m n.p.m.). Również 
Broad Peak (8051 m n.p.m.) 
zdobyty przez Polaków 5 
marca 2013 roku jest kwestio-
nowany właśnie przez Urubkę. 

W ostatnich miesiącach 
odbyło się kilkadziesiąt 
wypraw zimowych. Obser-
wowałem bardzo uważnie 
dwie ekspedycje. Pierwsza 
to polska wyprawa na Batura 
Sar (7795 m n.p.m.), która 
miała być elementem przygo-
towań do zimowej ekspedycji 
2020/2021 na K2. Drugą nato-
miast wyprawą była ekspedy-
cja Denisa Urubki na Broad 
Peak. Wybitny himalaista 
uważał, że w przypadku suk-
cesu i wejścia na szczyt przed 
końcem lutego zostanie pierw-
szym zimowym zdobywcą. 

Polska wyprawa na Batura 
Sar trwała 47 dni. Mimo 
ogromnej wiary i umiejętno-

ści uczestników wyprawy, 
którą kierował Piotr Tomala 
nie udało się zdobyć szczytu. 
Polacy założyli obóz III i 
dotarli na wysokość 6600 
metrów. W składzie wyprawy 
był Rafał Fronia, który spotkał 
się z mieszkańcami Dzier-
żoniowa w Spółdzielczym 
Domu Kultury w marcu 2009 
roku. Wspinaczy zatrzymała 
pogoda, a dokładniej śnieg, 
który zasypał wszystkie liny 
poręczowe. 

Z ciekawością też obser-
wowałem wyprawę Denisa 
Urubko. Według opinii eks-
pertów kazachski wspinacz po 
szybkim zdobyciu Broad Peak 
miał atakować także K2. Nie-
stety warunki pogodowe tej 
zimy w Karakorum nie były 
łaskawe. Kilkanaście wyjść 
w góry zaowocowało wyso-
kością ponad 7000 metrów. 
Podczas samotnego ataku 
szczytowego Denisa Urubkę 
porwała lawina, która zniosła 
go około 150 metrów w dół. 
Na szczęście ominęła szcze-
liny i himalaista dotarł o wła-
snych siłach do bazy. Według 
informacji Urubki prędkość 
na szczycie oscylowała w 
okolicach 70 – 80 km/h. Bez 
szans na sukces.

Po zejściu do namiotu 
Denis Urubko wysłał komuni-
kat: „Mimo wszystko walczy-
łem. Wystarczy.”. Okazał się, 
że tym wpisem wybitny hima-
laista i zdobywca wszyst-
kich 14 ośmiotysięczników 
(w wieku 36 lat!) zakończył 
swoją karierę. Krzysztof Wie-
licki wspominał, że na dzień 

dzisiejszy są dwie osoby, które 
mogą stanąć na K2 zimą. Są 
to Adam Bielecki i właśnie 
Urubko. Niestety ten plan się 
nie zrealizuje.  

Z informacji publikowa-
nych na stronach górskich 
żadna z wypraw zimowych 
sezonu 2019/2020 na ośmio-
tysięczniki nie zakończyła się 
sukcesem. Góry wysokie nie 
były łaskawe. Kolejna szansa 
za rok. Szykowana jest kolejna 
polska wyprawa na K2. Czy 
wyciągniemy wnioski po 
nieudanej Polskiej Wypra-
wie Narodowej z 2017 roku? 
Wszystko okaże się w marcu 
2021 roku. Niewątpliwym 
jest, że bez pokory i szacunku 
do przyrody sukces nie będzie 
możliwy.

Przypominamy, że w Sali 
SDK w Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie 
odbywają się spotkania w 
ramach akcji „Ludzie z pasją” 
dotyczące wypraw wysoko-
górskich oraz polskiego hima-
laizmu.

Za każdym razem spotka-
nia cieszą się dużym zaintere-
sowaniem i przyciągają kom-
plet publiczności.

Mamy nadzieję, że cykl 
owych spotkań zostanie 
wznowiony, gdy sytuacja z 
panującą epidemią zostanie 
opanowana. O kolejnych pla-
nowanych wizytach ludzi z 
pasją będziemy na bieżąco 
Państwa informować na 
łamach miesięcznika „Twoja 
Spółdzielnia”.

Jarosław Rudnicki

Koronawirus sieje postrach na całym świecie. Nie 
oszczędza również kręgu wysokogórskich pasjona-

tów. Obecnie władze m.in. Nepalu pozamykały wszyst-
kie ośmiotysięczniki. Nie ma możliwości prowadzenia 
akcji górskich. Krzyżuje to plany wielu znakomitym 
himalaistom, którzy wszystkie swoje działania planują 
długofalowo. Jednak zanim na świecie rozpętał się 
kryzys związany z pandemią mogliśmy obserwować 
wiele ciekawych zdarzeń w Himalajach i Karakorum.

NIEUGIĘTE HIMALAJE 
I KARAKORUM
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PIWO
NAMYSŁÓW
PILS
BUTELKA
0,5L

PIWO PIAST
WROCŁAWSKI
BUTELKA
0,5L

PŁYN DO PŁUKANIA SOFTLAN 1L

HORTEX
VITAMINKA
0,33L

MYDŁO PALMOLIVE
BALANCED&MILD
BIAŁE 90G

MEGLIO
PŁYN
DO SZYB

WODA MAGNESIA 1,5L W ASORT.

MICHAŁKI ŚNIEŻKA
cena za 1 kg

KAWA
PRIMA
FINEZJA
250G

BLACK
PUSZKA
250 ML

BAHLSEN HIT
- CZEKOLADA
-  WANILIA
- ORZECH
220G

KAWA
CRONAT
GOLD
100G

OSHEE 0,75L

PAPIER TOALETOWY CASHMIR A-8

PŁYN UNIWERSALNY
DO MYCIA
AJAX 1L

0,99/szt

4,99/szt

MEGLIO
POMPKA
750 ML

7,99/szt

11,99/szt

1,89/szt

2,59/szt

1,79/szt

6,99/szt

3,69/szt

6,99/szt

ALGIDA BIG MILK 450G VEGAN

6,99/szt
13,99/szt

KU
PU

JĄ
C 

W
IĘ

CE
J

PŁ
AĆ

M
N

IE
J GRZEŚKI MEGA W CZEKOLADZIE 48G

*PRZY ZAKUPIE 3 SZTUK
ŁĄCZNA CENA ZA 3 SZTUKI  - 3,87 ZŁ

CENA STANDARDOWA ZA 1 SZTUKE - 1,39 ZŁ1,29*/szt

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.

SPRZEDAŻ OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

2,69/szt1,99/szt

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.

SPRZEDAŻ OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

2,69/szt

6,99/szt

Turniej rozegrano na hali 
dzierżoniowskiego OSiRu na 
ulicy Szkolnej.

Do rywalizacji przystąpiły 
wszystkie cztery szkoły pod-
stawowe w Dzierżoniowie.

Wyniki rozgrywek 
dziewcząt:

• Szkoła Podstawowa nr  9 
– Szkoła Podstawowa nr 5: 19:9

• Szkoła Podstawowa nr 3 – 
Szkoła Podstawowa nr 5: 20:3

• Szkoła Podstawowa nr 3 – 
Szkoła Podstawowa nr 9: 16:11

Wyniki rozgrywek 
chłopców:

• Szkoła Podstawowa nr 5 – 
Szkoła Podstawowa nr 3: 25:15

Tym samym mistrzami piłki 
ręcznej dziewcząt zostały zawod-
niczki Szkoły Podstawowej nr 3 a  
mistrzami chłopców zawodnicy 
Szkoły Podstawowej nr 5. Obie 
te drużyny awansowały do fazy 
powiatowej zawodów.

Rozgrywki międzyszkolne 
prowadzone są przy wspólnych 
działaniach miasta, OSiRu oraz 
szkół.

Koordynatorem odpowi-
dzialnym za ich prowadzenie 
jest Maciej Woźniak, który 
zapewnia, że już dziś cały 
system rozgrywek nabrał 
dobrego kierunku a od przy-
szlego roku szkolnego zostanie 
on jeszcze rozwinięty i mocno 
wsparty przez władze miasta.

- Nie chcę zapeszać i mówić 
co będzie za pół roku. Mam 
jednak nadzieję, że nasze plany 
uda się zrealizować. Mi osobi-
ście jako sportowcowi bardzo 
zależy, by rozgrywki międzysz-
kolne w Dzierżoniowie odzy-
skały dawna renomę z lat 90 
tych. Oczywiście dziś są inne 
realia, mamy 4 szkoły a nie 9 
jak to było w tamtym czasie, 
ale mimo to uważam, że sport 
w szkołach powinien być  tym, 

z którego wywodzą się pierw-
sze talenty. To tu, na początku 
sportowej drogi młodzi ludzie 
muszą dostac szanse uczestnic-
twa, wykazania się w dyscypli-
nach, w których mają ochotę. 
Liczę na to, że za rok będziemy 
mogli pochwalić się systemem 
rozgrywek oraz ich jakością. 
Trzymajcie kciuki - tak podsu-
mowuje to co dzieje się w spo-
rcie szkolnym Maciej Woźniak.

ROZGRYWKI 
PIŁKI RĘCZNEJ
W pierwszym tygodniu marca obyły się miejskie 

mistrzostwa szkół podstawowych w piłce 
ręcznej dziewcząt i chłopców.


