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W ostatnim czasie sprawy dotyczące budowy 
nowych budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych w Piławie Górnej wyglądają coraz bardziej pozy-
tywnie.

NASZE SPRAWY

Rozwiązania funkcjonalne, 
układ pomieszczeń, usytuowa-
nie w bryle budynku przedsta-
wiają wykonane przez zespół 
projektowy profesjonalne 
wizualizacje, które zamiesz-
czamy w miesięczniku Twoja 
Spółdzielnia, a w dużym for-
macie są możliwe do pobrania 
i wydruku na stronie interneto-
wej Spółdzielni www.smdzie-
rzoniow.pl

Przypominamy kilka szcze-
gółów związanych z tą inwe-
stycją. Zainteresowanie wśród 
mieszkańców Piławy Górnej 
nowymi mieszkaniami wzrasta, 
a budowa nowych mieszkań w 
budynkach wielorodzinnych to 
zawsze bodziec i znak rozwo-
ju miasta. W chwili obecnej 
budowany będzie pierwszy 
budynek 50 mieszkaniowy i po 
kilku tygodniach naboru blisko 
40 mieszkań znalazło swoich 

przyszłych właścicieli. To zain-
teresowanie ze strony miesz-
kańców nowymi budynkami i 
nowoczesnymi mieszkaniami 
w Piławie Górnej jest nawet 
wyższe niż się spodziewali-
śmy. Jest to niewątpliwie zasłu-
ga bardzo dobrej niskiej ceny 
3900 zł/m2 brutto z gwarancją 
jej utrzymania do przekazania 
wybudowanych mieszkań, co 
nastąpi do 30 czerwca 2022r. 
Budowa rozpocznie się po uzy-
skaniu pozwolenia na budowę 
we wrześniu bieżącego roku.

Lokalizacja jest znana. To 
pięknie położony teren wznie-
sienia usytuowanego pomiędzy 
największym placem zabaw 
za budynkiem na ul. Staszi-
ca 30-36 w stronę ogródków 
działkowych. Duża przestrzeń, 
śliczne zielone otoczenie i 
imponujące widoki ze wznie-
sienia w połączeniu z blisko-

ścią centrum Piławy Górnej, 
to z pewnością niepodważalne 
atrybuty tej lokalizacji.

Dodatkowo do dyspozycji 
mieszkańców w bliskiej, kom-
fortowej odległości znajduje 
się największy w Piławie Gór-
nej teren rekreacyjno – sporto-
wy, z zespołem boisk, siłow-
ni plenerowej, placami zabaw 
i skate – parkiem oraz nową 
halą widowiskowo – sportową 
przy szkole podstawowej. To 
również bliska odległość do 
Przedszkola, Szkoły Podsta-
wowej, Miejskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki oraz Filii 
Spółdzielczego Domu Kultury, 
co daje nieograniczone możli-
wości dostępu do nauki, roz-
woju, wypoczynku i relaksu dla 
dzieci młodzieży i dorosłych. 
Nowym bardzo sprzyjającym 
zamierzeniem, który dodat-
kowo podniesie atrakcyjność 
tej lokalizacji dla zaintereso-
wanych nowymi spółdzielczy-
mi mieszkaniami w Piławie 
Górnej jest planowana przez 
Gminę Piława Górna budowa 
nowego Żłobka Miejskiego dla 
najmłodszych mieszkańców 
Piławy Górnej. Żłobka, który 
jest bardzo potrzebny i ocze-

kiwany przez mieszkańców. 
Dobre i wygodne skomuniko-
wanie infrastruktury drogowej 
z centrum Miasta oraz moż-
liwość bliskiego bez potrzeby 
jazdy samochodem korzysta-
nia ze wszystkich najlepszych 
walorów Piławy Górnej jest 
bardzo ważna dla osób, które 
podejmą decyzję o związaniu 
swojej przyszłości z tym opty-
malnym i kompletnym pod 
każdym względem miejscem.

W związku z planami rozpo-
częcia budowy nowych miesz-
kań Urząd Miasta w Piławie 
Górnej i Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Dzierżoniowie ser-
decznie zapraszają wszystkich 
zainteresowanych nowymi 
spółdzielczymi mieszkaniami 
w Piławie Górnej do zgłaszania 
się do Spółdzielni telefonicz-
nie pod numerem telefonu 74 
– 831- 44 – 73 wew.38, o bar-
dziej szczegółowe zapoznanie 
się z oferowanymi mieszkania-
mi i uzyskaniu dodatkowych 
informacji związanych z kup-
nem mieszkania.  

SM

NOWE MIESZKANIA 
W PIŁAWIE GÓRNEJ
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SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE B6
PARTER 57,48m2

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE B5
PARTER 49,14m2

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE B4
PARTER 44,47m2

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE B3
PARTER 29,41m2

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE B2
PARTER 56,58m2

NASZE SPRAWY

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE B1
PARTER 38,78m2

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE A4
PARTER 44,56m2

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE A3
PARTER 77,87m2

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE A2
PARTER 47,50m2

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
W DZIERŻONIOWIE

MIESZKANIE A1
PARTER 78,17m2
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W ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Pierwsze z nich miało miejsce 30.04.2020, a 

drugie w dniu 26.05.2020r. Z uwagi na wprowadzony przez Rząd stan epidemii koro-
nawirusa w Polsce posiedzenia odbyły się z zachowaniem wprowadzonych unormo-
wań bezpieczeństwa.

NASZE SPRAWY

Kwietniowe spotkanie roz-
poczęło od omówienia projektu 
sprawozdania Rady Nadzorczej 
za 2019r. Omówione zosta-
ły najważniejsze kwestie oraz 
decyzje jakie Rada podjęła w 
2019r, a także podsumowano 
działalność za 2019r, w którym 
odbyło się 12 planowanych 
posiedzeń Rady oraz podję-
to 25 uchwał. W dalszej części 
posiedzenia Zarząd Spółdzielni 
poinformował członków Rady 
o wyniku badania finansowego 
wykonanego przez niezależne-
go biegłego rewidenta za 2019r, 
w wyniku którego Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Dzierżoniowie 
uzyskała pozytywną opinię na 
temat całokształtu działalności w 

poprzednim roku. W dalszej czę-
ści posiedzenia Rada Nadzorcza 
omówiła 4 uchwały. Najważniej-
sza z nich dotyczyła przyjęcia 
sprawozdania niezależnego bie-
głego rewidenta. Następnie po 
przeanalizowaniu poszczegól-
nych dokumentów, wszystkie 
uchwały zostały podjęte. 

Na drugim posiedzeniu  
które odbyło się 26 maja Rada 
Nadzorcza zajęła się analizą 
wykonania planów i wyników 
finansowych za I kwartał 2019r. 
Po przedstawieniu i omówieniu 
przygotowanej analizy, Rada 
Nadzorcza pozytywnie oceniła 
realizację planów i osiągnięte 
wyniki działalności za I kwar-
tał 2019r. W dalszej części 

omówiono bieżącą działalność 
Spółdzielni w zakresie reali-
zowanych remontów i inwe-
stycji, które w dalszym ciągu 
są realizowane na bieżąco, 
pomimo panującego stanu epi-
demii koronawirusa w Polsce. 
Warte uwagi są tu inwestycje 
prowadzone na os. Błękitnym, 
gdzie powstają nowe garaże 
dla mieszkańców oraz budowa 
budynków wielorodzinnych na 
ul. Lawendowej, jak również 
kompleksowa wymiana insta-
lacji w budynkach oraz prace 
elewacyjne. 

Na koniec zarówno Zarząd 
jak i Rada Nadzorcza pozy-
tywnie podsumowały ostatnie 
miesiące działania Spółdziel-

ni Mieszkaniowej zarówno w 
Dzierżoniowie jak i w Piławie 
Górnej. Pomimo panującej 
epidemii koronawirusa wszyst-
kie obowiązki Spółdzielni 
były realizowane na bieżąco, 
zarówno od strony formalno-
-prawnej i administracyjnej, 
jak również w zakresie bie-
żącej obsługi mieszkańców 
i budynków pod względem 
technicznym takim jak usuwa-
nie awarii i prowadzenie inwe-
stycji. Okres pierwszych 5-ciu 
miesięcy działalności Spół-
dzielni był bardzo pracowity 
i zaowocował rozpoczęciem 
wielu nowych działań remon-
towych i inwestycyjnych, co 
przy utrudnieniach jakie przy-
niósł koronawirus wymagało 
od pracowników etatowych 
Spółdzielni wzmożonej pracy 
pomimo panujących obostrzeń 
w zakresie niebezpieczeństwa 
epidemicznego.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Maj to zazwyczaj dobry miesiąc dla budowlańców i 
tak też było na placu budowy nowych spółdziel-

czych budynków przy ulicy Lawendowej. W maju 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzier-
żoniowie przeprowadziła następujące prace 

remontowe:Prace intensyfikowały się 
głównie na pierwszym budynku, 
którego przekazanie dla miesz-
kańców ma nastąpić w listopa-
dzie bieżącego roku. Z postępu 
prowadzonych robót widać że 
termin ten pomimo panującej 
epidemii koronawirusa jest nie-
zagrożony. Jest to bardzo dobra 
informacja dla wszystkich ocze-
kujących właścicieli nowych 

mieszkań na ul. Lawendowej. W 
maju dokończono tynkowanie 
mieszkań oraz ku końcowi mają 
się prace tynkarskie na klatkach 
schodowych. Trwają prace przy 
wykończeniu elewacji budynku 
oraz pokrycia dachu. Wyko-
nano też prace instalacyjne w 
budynku. Tak trzymać Panowie 
budowlańcy i do przodu.

SM

Zakończone zostały prace 
dotyczące usuwania ze ściany od 
strony wejść do budynku, koro-
zji biologicznej z jednoczesnym 
malowaniem elewacji farbą z 
nowoczesnymi środkami zabez-
pieczającymi tynki w budynku 
Os. Tęczowe 19 a,b.

 W chwili obecnej w/w 
prace będą wykonywane na 
ścianie szczytowej Os. Tęczo-
we 20 b oraz na ścianie ele-
wacyjnej od strony wejść do 
klatek schodowych w budynku 
Os. Tęczowe 20 a,b.

W ramach kompleksowego 
programu wymiany i przebudo-
wy instalacji wewnętrznych roz-
poczęliśmy prace elektryczne w 
budynku Os Jasne 8a,b,c związa-
ne z przeniesieniem lokatorskich 
liczników energii elektrycznej z 

klatek schodowych do piwnicy 
włącznie z montażem nowych 
skrzynek elektrycznych.

 W ramach prac wykonamy 
również wymianę instalacji WLZ 
do poszczególnych mieszkań.

LAWENDOWY FINISZ SPÓŁDZIELCZE 
REMONTY W MAJU
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Czterech nastolatków brutal-
nie pobiło 25-letniego męż-
czyznę, dodatkowo jeden z 
nich odpowie za posiadanie 
narkotyków

Do pobicia z użyciem niebez-
piecznych narzędzi doszło 13 maja 
w Dzierżoniowie. 25-cio latek 
został dotkliwie pobity przez czte-
rech chłopców. Sprawcy zosta-
li zatrzymani. Dwóch usłyszało 
zarzut pobicia i spowodowania 

uszczerbku na zdrowiu, dwóch 
kolejnych odpowie przed Sądem 
Rodzinnym i Nieletnich. Jeden 
poza pobiciem odpowie za posia-
danie narkotyków.

13 maja, w prywatnym miesz-
kaniu na terenie Dzierżoniowa, 
doszło do pobicia 25 letniego męż-
czyzny. Napastnikami było czte-
rech nastolatków. Powodem były 
nieporozumienia jednego z nich 
z pokrzywdzonym. Zaczęło się 
od sprzeczki 16-latka z dorosłym 
mężczyzną, w mieszkaniu wspól-
nego znajomego. Poza wymianą 
argumentów doszło także do szar-
paniny. Młodszy uczestnik awantu-
ry wyszedł z imprezy i poszedł do 
swoich trzech kolegów, gdzie opo-
wiedział o całej sytuacji. Chłopcy 
postanowili wziąć odwet. Zabrali 
ze sobą noże i pałkę teleskopową. 
Poszli w miejsce gdzie przebywał 
25-letni mężczyzna i tam brutalnie 
go pobili, używając przy tym nie-
bezpiecznych narzędzi. O całym 
zdarzeniu została powiadomiona 
policja. Już po chwili na miejscu 
pojawił się patrol, który poczynił 
pierwsze ustalenia. W działania 
wykrywcze zaangażowani zostali 
policjanci Wydziału Kryminalne-
go i Dochodzeniowo-Śledczego. 
Wszyscy zostali zatrzymani, byli 
to 15-sto, 16-sto i dwóch 17-sto 
latków. 16-letni chłopiec posiadał 
marihuanę. 

Dwóch napastników usły-
szało zarzut pobicia i spowodo-
wania uszczerbku na zdrowiu, 
dwóch kolejnych odpowie przed 
Sądem Rodzinnym i Nieletnich. 

Z uwagi na panujące zagrożenie dla odwiedzających dyżury 
stacjonarne zostały  odwołane do lipca. W przypadku jakichkol-
wiek problemów można kontaktować się z Dzielnicowymi w ich 
siedzibie Centrum Przesiadkowe ul. Sienkiewicza 18 w Dzierżo-
niowie (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.

2.05 w okolicach działek 
Relaks zaginął kocurek Rysiu. 
Kotek jest buro-biały z biały-
mi skarpetkami, BEZ OGON-
KA, wykastrowany. Ma krótką 
sierść i oczy w kształcie mig-
dałów.

Kontakt pod nr 513 059 973 
lub 518 514 693.

Dla znalazcy przewidzia-
na nagroda.

WAŻNE

DYŻURY DZIELNICOWYCH 
W CZERWCU

POLICJA INFORMUJE

ZAGINĄŁ KOT

Jeden poza pobiciem odpowie za 
posiadanie narkotyków.

Kolejni kierowcy przekro-
czyli prędkość i stracili 
prawo jazdy. 

Policjanci ruchu drogowe-
go w ostatnim czasie zatrzymali 
prawo jazdy ośmiu kierowcom. 
Do pięciu zdarzeń doszło w Bie-
lawie i do trzech w Dzierżonio-
wie. Zatrzymanie dokumentów 
związane było z przekroczeniem 
dozwolonej prędkości w terenie 
zabudowanym o więcej niż 50 
km/h. Pamiętajmy, że nadmierna 
prędkość szczególnie w terenie 
zabudowanym powoduje duże 
zagrożenie w ruchu drogowym.

Popełnione wykroczenia 
miały miejsce:

17 maja około 16:30 na ul. 
Batalionów Chłopskich w Dzier-
żoniowie 30 letni kierowca hondy, 
z prędkością 125 km/h, jechał w 
miejscu gdzie obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 70 km/h

17 maja  przez 17:00 na ul. 
Batalionów Chłopskich w Dzier-
żoniowie 21 letni kierowca mer-
cedesa, z prędkością 128 km/h, 
jechał w miejscu gdzie obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 70 km/h

17 maja około 19:30 na ul. 
Batalionów Chłopskich w Dzier-
żoniowie 42 letni kierowca forda, 
z prędkością 122 km/h, jechał w 
miejscu gdzie obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 70 km/h

W związku z popełnionymi 
wykroczeniami policjanci nało-
żyli na kierujących grzywny w 
formie mandatów oraz 10 punk-
tów karnych. Zgodnie z prze-
pisami, kierowcy muszą „poże-
gnać” się również z prawem 

jazdy, które mogą odzyskać 
dopiero po 3 miesiącach.

Przypominamy, że jeśli kie-
rowca mimo zatrzymanego prawa 
jazdy dalej będzie prowadzić 
pojazdy bez uprawnień, okres 
ten przedłuży się do sześciu mie-
sięcy, a kolejna „wpadka” bez 
prawa jazdy, zakończy się cofnię-
ciem uprawnień i koniecznością 
ponownego zdawania egzaminu.

Dzierżoniowski dzielnicowy 
ustalił osobę zaśmiecającą 
rowy melioracyjne

Działania dzielnicowego z 
KPP w Dzierżoniowie, pracow-
ników Urzędu Gminy Dzierżo-
niów i Zarządu Dróg Powiato-
wych, pozwoliły na ustalenie 
sprawcy zaśmiecania przydroż-
nych rowów. Mężczyzna został 
ukarany i posprzątał zanie-
czyszczony teren.

Końcem kwietnia zapadł 
wyrok w sprawie nielegalnego 
wyrzucania śmieci. Dzielnicowy 
asp. sztab. Andrzej Kłos, w któ-
rego rejonie popełniono wykro-
czenie, działając wspólnie z 
przedstawicielami Urzędu Gminy 
i Zarządu Dróg Powiatowych 
ustalili sprawcę tego procederu. 
Wobec ustalonego mężczyzny 
skierowano sprawę do Sądu, który 
już nałożył  grzywnę. Obwinio-
ny posprzątał zaśmiecony teren. 
W chwili obecnej we wskazanym 
miejscu jest czysto.

Dbajmy o środowisko, w któ-
rym żyjemy i nie zaśmiecajmy, 
pamiętajmy też, że za tego typu 
wykroczenie grozi kara grzywny 
do 1000 złotych!

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

Miesięcznik Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie  
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”
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Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
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Czasowa organizacja ruchu, związana jest z pracami 
drogowymi na odcinku pomiędzy budynkiem nr 5 i 

11. Aby utrudnienia w ruchu były jak najmniejsze, prace 
zostaną przeprowadzone w dwóch etapach.

•  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

lewym pasem. Trzeci odcinek 
dotyczy lewego pasa jezdni 
na wysokości ogrodów dział-
kowych. Tutaj ruch poprowa-
dzony zostanie prawą stroną 
jezdni. Dojazd do ul. Złotej 
będzie możliwy od ul. Kasz-

tanowej. Z ul. Akacjowej 
do ul. Złotej dojedziemy ul. 
Bukową. Zmiany w organiza-
cji ruchu zaplanowano w taki 
sposób, aby droga była prze-
jezdna w czasie wykonywania 
prac.

NASZE SPRAWY

Od 21 kwietnia nieprze-
jezdny jest odcinek drogi od 
budynku nr 5 d do restauracji 
„Rodos” oraz skrzyżowanie 
pomiędzy apteką „Tęczowa” 
a barem „Mateo”, od strony 
pawilonów handlowych.  Prace 
budowlane potrwają w tym 
miejscu do końca czerwca.

 Rozpoczynamy przebudowę  
 ul. Złotej 

Zmieniła się organiza-
cja ruchu na ul. Złotej. Prace 
prowadzone są od ronda Pol-
skiego Państwa Podziemnego, 
przez skrzyżowanie na wyso-
kości ciepłowni (tu powstanie 

rondo), aż do ul. Akacjowej. 
Nowa infrastruktura drogowa, 
to oprócz samej jezdni rów-
nież budowa dodatkowych  
73 miejsc parkingowych, 
przebudowa chodników oraz 
montaż nowego i oszczęd-
nego oświetlenia. Pierwszy 
zamknięty zostanie odcinek 
prawego pasa jezdni (jadąc 
w kierunku Włók), na wyso-
kości budynku nr 2. Przejazd 
możliwy będzie lewą jezd-
nią ul. Złotej. Drugi odcinek 
dotyczy zamknięcia prawego 
pasa ul. Złotej, na wysokości 
ciepłowni. Ruch samocho-
dowy poprowadzony zostanie 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU  
NA OS. TĘCZOWYM
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Od prawie półtora roku działa wprowadzona przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową w Dzierżoniowie bez-

płatna dla mieszkańców usługa E-BOK. Od czasu uru-
chomienia korzysta z niej 351 użytkowników. Poniżej 
kilka informacji o usłudze E-BOK.

E-BOK – ELEKTRONICZNE BIURO 
OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 
25.05.2020r przywrócona 
została możliwość osobistego 
załatwiania spraw w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy zachowaniu ograniczo-
nej ilości osób przebywają-
cych jednocześnie w biurach 
SM i zastosowaniem środków 
ochrony osobistej (w tym 
maseczki lub przyłbice oraz 
zalecane rękawiczki). Dezyn-
fekcja rąk następuje przy wej-

ściu do Spółdzielni. Mając na 
uwadze zdrowie zarówno Pań-
stwa i pracowników Spółdziel-
ni apelujemy, by sprawy, które 
mogą być zgłoszone w inny 
sposób niż osobista obecność, 
były realizowane bez bezpo-
średniego kontaktu.

• zgłoszenie awarii, 
• książeczki opłat czynszo-

wych,
• informacja o wysokości 

opłat,
• uzyskanie informacji o 

rozliczeniach,

 E-BOK – Elektroniczne  
 Biuro Obsługi Klienta 

Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta jest serwisem 
internetowym, dzięki któremu 
każdy uprawniony użytkownik 
posiada  nieograniczony dostęp 
do informacji na temat opłat, 
rozliczeń i płatności dotyczą-
cych mieszkania, garażu czy 
lokalu użytkowego.

 Co zyskujesz  
 korzystając z E-BOK 

•  Oszczędność czasu i 
wygodę obsługi

•  Pełną kontrolę nad wydat-
kami

•  Sprawdzenie historii wpłat
•  Sprawdzanie historii rozli-

czeń

 

Odczyty liczników 
Dostęp do tych informacji 

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

 Jak założyć konto  
 E-BOK? 

Wejdź na naszą stronę 
https://smdzierzoniów.pl i klik-
nij na kafelku E-BOK wirtu-
alne biuro obsługi lub wpisz 
w przeglądarce https://smdzie-
rzoniow.pl/e-bok/ i pobierz ze 
strony dokumenty:

• Oświadczenie o zgodzie 
na przetwarzanie danych oso-
bowych

• Klauzula informacyjna

• wniosek o dodatek miesz-
kaniowy,

• sprawy administracyjne,
• sprawy techniczne,
• podania,
• wnioski o zmianę ilości 

osób,
• zmiany zaliczek,
• założenie e-bok’a, 

nie wymagają osobiste-
go stawiennictwa w siedzibie 
Spółdzielni, zaś preferowany-
mi formami komunikacji w 
tych sprawach są:

•  Telefon  74 831 44 73 
wew.12

• E-Mail sekretariat@
smdzierzoniow.pl

• Korespondencja trady-
cyjna wrzucana do skrzynki 
pocztowej umieszczonej przed 
głównym wejściem do Spół-
dzielni

• Korespondencja tradycyj-
na przesłana za pośrednictwem 
poczty os. Jasne 20, 58-200 
Dzierżoniów

Zapoznaj się z pobranymi 
dokumentami.

Wydrukuj, wypełnij i 
przynieś do Spółdzielni lub 
wyślij na e-mail skany podpi-
sanych dokumentów.

W każdym momencie 
możesz zrezygnować z usługi 
wypełniając i dostarczając 
wzór wycofania zgody na prze-
twarzanie danych osobowych.

ZMIANY W ZASADACH OBSŁUGI KLIENTA 
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

NASZE SPRAWY
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Jedną z takich żyjących 
postaci jest Pan Gieniu, fryzjer, 
którego chyba każdy w mieście 
kojarzy i śmiem twierdzić, że 
¾ mężczyzn korzystało z usług 
jego salonu. Jak zapewne wiecie 
nasz dzisiejszy bohater ma swój 
zakład na osiedlu Błękitnym, w 
tym samym miejscu od 41 lat…

Na rozmowę postanowiłem 
się wybrać w majowy czwar-
tek, pamiętałem z dawnych 
czasów, że godziny otwarcia 
salonu to właśnie cos około 16 

-17. Nie pomyliłem się, stając 
przed schodami poczułem się 
jak 20 lat temu, gdy byłem 
stałym klientem Pana Gienia. 
Powoli wszedłem po schod-
kach i zaglądnąłem do środka, 
a tam w zasadzie to czego się 
spodziewałem i co chciałem 
zobaczyć. Pan Gieniu już na 
swoim sławnym obrotowym 
krzesełku właśnie strzyże 

jakiegoś mężczyznę, z którym 
jak to ma w zwyczaju, prowa-
dzi luźną koleżeńską rozmowę. 
Mówię dzień dobry i przedsta-
wiam się, po czym Pan Gieniu 
mnie od razu poznaje i mówi, 
że musi mnie przeprosić, ale 
nie udziela wywiadów. No 
cóż, myślę sobie. Uszano-
wać trzeba, ale postanawiam 
zasiąść na chwile na krzesełku 
w zakładzie i o dziwo nagle 
nawiązuje się między nami 
rozmowa.

Jako, że mój rozmówca 
prosił, by nie był to wywiad, 
przedstawię nasze spotkanie 
w formie relacji z elementami 
cytatów zdań, które tego pięk-
nego dnia padły.

Przyznam się, że od pierw-
szych chwil pobytu w salo-
nie, czułem się jakbym znał to 
miejsce od zawsze. Szczerze 
to czułem się jakbym odwie-

W historii Dzierżoniowa jest wiele osób, które zasługują na miano lokalnych 
legend. Są to często skromni ludzie, których widujemy na co dzień i niby 

niczym się nie wyróżniają, a jednak znamy ich z imienia czy też z ksywki.

PAN GIENIU – NASZ FRYZJER
ROZMOWA MIESIĄCA

dził kogoś bliskiego, wracając 
z dalekiej wyprawy. Tymcza-
sem tutaj nie zmieniło się nic: 

„pamiętam, że było tu na ścia-
nie duże zdjęcie przedstawia-
jące modne fryzury sportowe, 
obok tego z reprezentacją pił-
karską z 1974 roku” – zagaduję

 - „tak, było faktycznie, 
widzę, że dobrze pamiętasz. 
Nie wiem co ja z nim zrobiłem, 
może komuś dałem, nie pamię-
tam, ale jak widzisz reprezenta-
cja dalej wisi, to była drużyna 
aaach”

Przez chwilę rozmawiamy 
o sporcie, Pan Gieniu wspo-
mina o rzeczach, o których ja, 
mimo, że jestem sportowcem 
nie miałem pojęcia „tutaj było 
wielu świetnych sportowców, 
pamiętam nazwiska ale może 
ich nie używajmy. Nawet nie 
wiesz, ale 1958 roku jak przy-
jechałem do Dzierżoniowa, to 
tu była świetna drużyna piłki 
wodnej, mieli takiego skrzy-
dłowego, który zawsze pierw-
szą meczową piłkę ze środka 
basenu wygrywał. Najszybszy 
był, ogromny zasięg ramion, 
fantastyczny zawodnik” 

W tym momencie mężczy-
zna, którego włosy właśnie 
skracają się pod nożyczkami 
dodaje: „Panie Gieniu, pan też 
przecież był dobrym sportow-
cem, narty , pływanie…”

- „a tam dobry, lubiłem narty 
i nadal lubię, ale od czterech lat 
zdrowie nie pozwala, uraz krę-
gosłupa, szkoda.  A do pływa-
nia, to ja się nie nadawałem jako 
sportowiec, za niski byłem, no i 
od tego roweru to usztywniony 
cały. Ja pływanie to rekreacyj-
nie, nie zapomnę pływania na 

„cegielni”. Czysta woda, piękne 
okoliczności natury, szkoda 
troszkę, że już tam nie można 
pływać, ale rozumiem właści-
cieli. Takie życie.”

Na moment przerywamy, 
bo w Radiu Maryja leci jakieś 
ważne kazanie, którego musimy  
wszyscy w ciszy wysłuchać. 
Nie przeszkadza to nikomu, 
przychodząc tu wiemy jakie 
panują zasady i nie zamierzamy 
ich kwestionować.

Po chwili pytam „a co tutaj 
ciekawego się wydarzyło, o 
czym mógłbym wspomnieć w 
gazecie? Były jakieś szczególne 
momenty lub niemiłe sytuacje?”

- „a co tu się może młody 
człowieku dziać, pracuję tu od 
1979 roku, czyli ponad 40 lat, 
wielu ludzi strzygłem, wielu się 
poznało, dużo już niestety nie 
żyje. Ja jakoś się trzymam, cho-
ciaż dwa razy byłem potrącony 
przez auta jadąc na rowerze i to 
niestety się odzywa. Z takich 
sytuacji to raz ktoś próbował się 
włamać, o tam jest takie pęk-
nięcie na drzwiach. Nie wszedł, 
to było w jasny dzień, chyba nie 
wiedział co robi, bo ja przecież 
nie mam tu nic wartościowego. 
Zdarzali mi się też klienci na 
lekkim wcięciu alkoholowym, 
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ale to kiedyś, dziś już ego nie 
ma, zresztą ja nie piję alkoholu, 
więc nie przyciągam raczej tych 
co go spożywają (śmiech).”

Przyglądam się całemu oto-
czeniu i nie mogę nie zadać 
tego pytania – „a to jeżdżące 
krzesełko to chyba od początku 
tu jest, tak jak ta szafa, szafka z 
lustrem, dobrze pamiętam?”

- „ a widzisz i tu jest ciekawa 
historia, bo do mnie przycho-
dzili się strzyc kiedyś naprawdę 
prawie wszyscy, cała Diora tu 
bywała łącznie z kierownikami 
czy dyrektorami. Ja pojechałem 
na wakacje, gdzieś do jakiejś 
małej wioski i tam trafiłem do 
fryzjera. On miał właśnie takie 
krzesełko, zapytałem skąd je 
ma. Niestety nie było możli-
wości kupienia takiego, więc 
zapamiętałem jak wygląda i 
postanowiłem, że może ktoś 
by umiał mi takie zrobić. No i 
przychodzili jak wspomniałem 
pracownicy Diory. Zagadałem 
raz tu takiego jednego, co bywał 
często u mnie, powiedziałem 
jak to wygląda i on wraz z 
paroma kolegami zrobili mi to 
cacko. Od tamtego momentu 
do dziś w ogóle go nie napra-
wiałem, działa idealnie. Można 
powiedzieć, że poza radiami to 
chyba jeden z lepszych wyro-
bów naszej Diory”

W międzyczasie naszej 
rozmowy przewinęło się już 
trzech klientów i co ciekawe, 
każdego z nich znam. Pan 
Gieniu z każdym zamienia parę 
zdań, rozmawia, wspomina. 
Większość ludzi zna po imie-
niu, pamięta rodziny swoich 
klientów, zagaduje o dziadków, 
rodziców, dzieci. Przyznam, że 
jest to bardzo urokliwe i dość 
unikalne w tych czasach. Mimo, 
że na stoliku leżą gazety, to nikt 
z przychodzących ich nie czyta, 
wszyscy oddają się rozmowie.

Nie chcę być dociekliwy, 
więc nie wypytuje o życie pry-
watne, ale nagle w czasie roz-
mowy pada z ust Pana Gienia, 
wspomnienie o swoich bra-
ciach.

‘Dzisiaj to macie inne czasy, 
wszyscy w tych telefonach, ja 
to lubię pogadać, tak normal-

nie jak człowiek z człowiekiem. 
Zresztą chyba wyniosłem to z 
domu. Nas było 6 chłopaków 
i dwie dziewczyny, cała banda 
8 osób. Nie było marudzenia, 
tylko trzeba było dużo samemu 
robić, pomagać sobie, wspie-
rać się. Chociaż wiadomo, że i 
czasem dochodziło do kłótni, 
ale wtedy zawsze stawaliśmy 

sobie w obronie. Jeden bronił 
drugiego przed trzecim i tak 
dalej, wesoło było i ja takie rela-
cje właśnie lubię.’

Pytam o ilość pracy w takim 
zakładzie, bo to przecież nie 
jest lekko, tym bardziej, że nie 
było tu nigdy pomocnika, tylko 
jedna osoba sama pracuje.

- „a gdzie ja bym tu zmie-
ścił pomocnika? Nie ma miej-
sca, zresztą dwóch by się tu nie 
utrzymało, to nie zakład maso-
wego strzyżenia. Ja się nigdzie 
nie spieszę i klienci to wiedzą. 
Sam sobie daje radę bo muszę. 
Zresztą ten zakład, to w ogóle 
cud, że tu powstał. Przecież 
to jest zrobione z przejścia. Tu 
było przejście do klatki schodo-
wej a my wykombinowaliśmy, 
żeby to przekształcić na salon. 
Dlatego tutaj jest tak wąsko’

W pewnym momencie 
wchodzi kolejny klient, wita 

się, widać, że to dobry kolega 
Pana Gienia. Zasiada na fotelu 
i prosi o ścięcie włosów „tak jak 
zawsze” i tu nagle padają cie-
kawe słowa:

- „tyle razy mówię żeby nie 
myć włosów przed przyjściem 
do mnie. Nie da się tego strzyc, 
to jak jakiś puch, ucieka spod 
nożyczek. Ja lubię mieć ciężkie 

włosy, wtedy one się słuchają i 
można pracować”

Zaskoczyło mnie to, dla-
tego od razu zagaduję: „to jak 
przychodzą do pana to powinni 
mieć tłuste włosy?:

- „Oczywiście, najlepsze to 
są takie 2 tygodnie po myciu, są 
wtedy tłuste i bardzo łatwo się 
z nimi pracuje. To stara zasada 
i ja się jej trzymam od zawsze”

W tym momencie osoba 
siedząca na krzesełku klienta 
odzywa się, że on przecież nie 
mył włosów wczoraj, no może 
ze 3 dni temu i że pamięta o tej 
zasadzie i specjalnie nie umył. 
Na co Pan Gieniu kwituje:

 „A faktycznie, teraz czuję 
pod nożyczkami, że trochę tłuste. 
Masz rację, tylko tak z wyglądu 
jakieś takie lekkie się wydawały, 
ale rzeczywiście są dobre”

Do głowy przychodzi mi 
szybko jedna myśl – no tak, 

każdy zawód ma swoje zasady 
i swoje reguły, ja tez przecież 
nie każdą piłką lubię grać a 
szczególnie taką nową prosto ze 
sklepu. To chyba coś podobnego 
jak świeżo umyte włosy……

Nie wiem kiedy, ale nagle 
gdy spojrzałem na zegarek, 
to zdałem sobie sprawę, że w 
salonie jestem już ponad 2,5 
godziny, że przy mnie Pan 
Gieniu ostrzygł już 5 osób. 
Każda z nich to inna osobowość 
i inna epoka. Bowiem osoby, 
który przyszły w ten dzień do 
fryzjera to był przekrój wie-
kowy o 20 do 70 lat…

To jest właśnie fenomen 
tego miejsca, a w zasadzie feno-
men Pana Gienia. Tu przycho-
dzą wszyscy, młodzi, starsi, w 
sile wieku, naprawdę każdy. 
Dodatkowo każdy z nich czuje 
się tu swobodnie i rozmawia jak 
z rodziną. Ja siedząc na fotelu 
tej prowizorycznej nieco pocze-
kalni czułem jakby czas tu 
stanął w miejscu. Jakbym znów 
miał 15 lat i przyszedł do Pana 
Gienia się ostrzyc tuż po szkole.

W tym miejscu chciałem 
serdecznie podziękować za 
rozmowę. Człowiek, o którym 
jest ten artykuł to oczywi-
ście Pan Eugeniusz Rangno i 
celowo nie podawałem nazwi-
ska, oraz pełnego imienia na 
początku, bo tak jak ustalili-
śmy, nie miała być to forma 
wywiadu a zwykła koleżeńska 
rozmowa. Mam nadzieję, że 
zamiar się udał i przybliżyłem 
lub przypomniałem Państwu 
postać Pana Gienia. Uważam, 
że takie lokalne żyjące legendy 
powinny być wspominane. Nie 
zapomnijcie powiedzieć „Dzień 
dobry Panie Gieniu” jak zoba-
czycie go jadącego tradycyj-
nie na swoim wysłużonym już 
rowerku. Zapewniam Was, że z 
uśmiechem odpowie „A dzień 
dobry, dzień dobry” i pomknie 
dalej do swojego zakładu, by 
robić to, co jak sam mówi kocha 
robić, czyli strzyc swoich wier-
nych klientów.

Dużo zdrowia Panie Gieniu 
i dziękuję.

ROZMOWA MIESIĄCA
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Prezentujemy kolejny zestaw igraszek do rozgrzania 
szarych komórek.

 Igraszka nr 1 
Rycerze Mieszka, w kranie płynie,
wysokim urzędnikiem go czynię

 Igraszka nr 2 
Poganianie konia przez furmana,
spółka z miastem bywa powiązana

 Igraszka nr 3 
Wskazanie na obszar zaorany,
festiwal piosenki tam mamy

 Igraszka nr 4 
Pojedyńcza zabawa taneczna,
bywa dla człowieka dość użyteczna

 Igraszka nr 5 
Stwierdzam, że to nieudane zagranie,
eleganckie, w dziewięć osób granie

 Igraszka nr 6 
Informuję Cię papużko miła,
żeś w  tej partii nie zwyciężyła

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 do 10 czerwca. 
Spośród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy 
nagrody. Zapraszamy do zabawy.

Poprawne odpowiedzi z kwietniowych igraszek:

Hasło: KROKUS 

Nagrodę w postaci paczki zdrowej żywności otrzymuje Pani 
Anna Kłos. Gratulujemy. W sprawie odbioru nagrody prosimy kon-
taktowac się z redakcją.

Zredagował: WOAM

• Igraszka nr 1
 Taka kurka, 
co często bywa z podwórka
KOKOSZKA

• Igraszka nr 2
 Gdy na Śnieżnik wskazuje  
i mizerię szykuje
OGÓRKI

• Igraszka nr 3
 Kto wapń popiera,
ten broń na kamyki wybiera
PROCA

• Igraszka nr 4
ta milicyjna potrawa,
czasem przez rzeke przeprawia
MOSTEK

• Igraszka nr 5
  Skok pewnej literki daleki,
 w długim śnie zamykaja mu 
się powieki
SUSEŁ

• Igraszka nr 6
  Co ten ptaszek wyprawia,
nawet Rubik się zastanawia
KOSTKA

IGRASZKI UMYSŁOWE

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

NASZE KĄCIKI

 Składniki: 
•  1 margaryna, 
•  1 szklanka cukru, 
•  ½  kg mąki pszennej, 
•  6 jaj, 
•  ½ szklanki oleju rzepako-

wego, 
•  4 łyżeczki octu, 
•  2 łyżeczki proszku do pie-

czenia, 
•  1 opakowanie cukru wani-

liowego, 
•  wybrane owoce, 
•  cukier puder do posypania.

 Przygotowanie: 
W małym rondelku roz-

puszczamy margarynę, cze-
kamy aż przestygnie. Wystu-
dzony tłuszcz przelewamy do 
dużej miski, dodajemy resztę 
mokrych składników: całe 
jajka, olej oraz ocet.

W drugiej misce umiesz-
czamy wszystkie suche skład-
niki: mąkę, oba cukry, proszek 
do pieczenia. Ja mąkę prze-
siewam przez sito aby była 
bardziej puszysta. Mieszamy 
drewnianą łyżka do połącze-
nia się składników. Następ-

nie nasze suche składniki po 
trochę dodajemy do mokrych 
cały czas mieszając mikserem.

Blachę wykładamy papie-
rem do pieczenia, piekarnik 
nastawiamy na 170 stopni.

Przelewamy nasza masę 
do blachy i układamy na jej 
powierzchni wybrane owoce. 
Ja użyłam w pierwszej wersji 
truskawek. Zaczął się na nie 
właśnie wyczekiwany sezon 
więc są dla mnie świetnym 
dodatkiem do każdych wypie-
ków i deserów. Można również 
dodać inne owoce.

Pieczemy przez 45 min. 
Wystudzone posypać 

cukrem pudrem i gotowe.
Przepis poleciła mi kuzynka 

mieszkająca w Anglii. Doda-
łam od siebie cukier waniliowy 
ponieważ uwielbiam go ja, jak 
i moi domownicy. Serdecznie 
polecam, ciasto jest puszyste 
i smaczne, łatwe do zrobienia. 
Umili z pewnością smakowo 
dzień.

Pozdrawiam
Dorota Tomaszewska

GOTUJMY RAZEM 
PUSZYSTE CIASTO 
Z OWOCAMI
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W 2018 roku władze miasta 
Dzierżoniowa przeznaczyły 
1000 000 złotych na realizację 
inwestycji w ramach Dzierżo-
niowskiego Budżetu Obywatel-
skiego. Dzięki wsparciu i zaan-
gażowaniu jednego z radnych 
wśród pomysłów, pojawił się 
popierany przez dzierżoniow-
ską policję, wniosek dotyczący 
aktywnych przejść dla pieszych. 
Mieszkańcy naszego miasta w 
głosowaniu dali wyraz temu, 
iż bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym jest dla nich ważne. 
Dzięki zaangażowaniu dzier-
żoniowian i władz miasta jest 

już pierwsze aktywne przejście 
dla pieszych, na którym działa 
oświetlenie LED na jezdni, oraz 
mrugające światło działające 
tylko w chwili przechodzenia 
przez jezdnię. Jak bardzo takie 
rozwiązanie jest widoczne, 
możemy zobaczyć na ulicy Pia-
stowskiej, pomiędzy osiedlami 
Błękitnym i Kolorowym.

Dziękujemy wszystkim, dla 
których bezpieczeństwo nie-
chronionych uczestników ruchu 
drogowego jest ważne.

INTERAKTYWNE PRZEJŚCIA 
DLA PIESZYCH
Jest już pierwsze interaktywne przejście dla pieszych 

w Dzierżoniowie. Powstało ono w ramach realizacji 
inwestycji z wniosku Dzierżoniowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Dziękujemy mieszkańcom i lokalnym 
władzom za wkład w bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego.

NASZE SPRAWY

•  R E K L A M A  •
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Spróbuję więc zrelacjono-
wać kolejne istotne wydarzenie 
w moim życiu, już przecież dość 
bogatym, bo  trwającym blisko 
70 lat. Trudne wyzwanie....

Ocena losu człowieka 
robiona w sposób osobisty, a 
więc z natury subiektywny 
jest trudna. Zależy również od 
tego z jakiej perspektywy to się 
czyli.

Chciałem podzielić się 
refleksjami, które dotyczą dnia, 
który odważnie określam jako 
najważniejszy w moim życiu. 
Właśnie tak -  najważniejszy 
dzień życia. Ocena trudna jesz-
cze bardziej z tego powodu, 
że jak obliczyłem, tych dni 
w moim życiu wydarzyło się 
już około 25075. Znajdź więc 
wśród nich ten jeden, który 
szczególnie wyróżnisz. Warto 
od razu zaznaczyć, że ten fakt 
dotyczy już czasów  prawie 
prehistorycznych, bo mających 
miejsce ponad 50 lat temu. Kto 
to jeszcze pamięta?

Bo ja pamiętam....
Istotna data -  29 grudzień 

W 1969 rok. Dokładnie już 
nie pamiętam jaki to był dzień 
tygodnia, ale chyba środa 
lub czwartek. Pełnia zimy w 
czasach, gdy zimy były jesz-
cze takie, gdzie bywał mróz 
i śnieg. Rzecz ma miejsce w 
Bystrzycy Kłodzkiej, pięknym 
i niewielkim miasteczku, ale w 
randze powiatu, usytuowanym 
w uroczej Kotlinie Kłodzkiej. 
Mieszkałem tam wówczas już 
piąty rok z całą swoją rodzinką 
o czym wspominam ze wzru-
szeniem. Co dość istotne, mam 
wówczas 18 lat, a więc jestem 
już formalnie dorosłym face-
tem, choć doskonale zdaję sobie 
sprawę, że to dopiero początek 
życia, o którym już ja sam w 
dużym stopniu samodzielnie 
decyduję.

Jestem już po maturze, 
bowiem w maju tego roku 
pozytywnie zaliczyłem egza-
min maturalny w bystrzyckim 
liceum ogólnokształcącym. 

Pracuję już zawodowo i dojeż-
dżam do pracy pociągiem do 
oddalonego o 8 km Między-
lesia, miasta znajdującego się 
na granicy Polski z Czecho-
słowacją. Moje miejsce prac 
to Instytut elementów elektro-
izolacyjnych, gdzie wykonuję 
stanowisko kontroli technicz-
nej. Jakoś sobie z tym radzę i 
nie narzekam. W moim zamy-
śle był studia, ale na tej niwie 
jakoś nie udało się spełnić 
marzeń. Zdawałem egzamin 
wstępny do Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Chemicz-
nych w Krakowie, ale niestety 
bez pozytywnego rezultatu. 
Oblałem egzamin z wychowa-
nia fizycznego, a konkretnie z 
pływania. Pływać nie umiałem, 
więc nie przystąpiłem do prób 
jego zaliczenia. Okazało się 
później, że pozytywne zalicze-
nie tej próby było obligatoryjne 
i odstąpienie od niej po prostu 
dyskwalifikowało kandydata. 
Warto przy tym zaznaczyć, 
że w innych sprawdzianach z 
zakresu sprawności fizycznej, 
wypadłem dość dobrze, bo na 

przykład w skoku w dal uzy-
skałem najlepszy rezultat w 
okolicy 6 m. Dobrze też wypa-
dłem w biegu na 100 i 800 m, 
pogrążył mnie w tym zakresie 

brak umiejętności poruszania 
się w odmętach wodnych. Był 
to jedyny egzamin, który obla-
łem w swoim życiu w szkołach 
i uczelniach, a zdałem i chyba 
kilkadziesiąt. No, ale stało 
się i już nie da się tego zmie-
nić. Dzień, który opisuję, jest 
piękny, zimowy lekki mróz 
w granicach minus 6 stopni, a 
może minus 8, padający śnieg 
po południem, a raczej, z racji 
zimy już wieczorem, bo  świe-
ciły w mieście latarnie uliczne.  
Spotykam się ze swoim kolegą z 
lat szkolnych liceum - Jankiem, 
który co ciekawe był wówczas 
studentem pierwszego roku w 
Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Chemicznych w Kra-
kowie, bo jemu się powiodło i 
dostał się na tą uczelnię. Przy-
jechał do domu korzystając 
z przepustki z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. Elegancko 
prezentował się w mundurze 
podchorążego, spacerowali-
śmy razem ulicami zimowego 
miasta rozmawiając, o tym, 
co się w naszym życiu teraz 
dzieje, wspominając również 

wcześniejsze czasy szkolne i 
koleżeńskie. Śnieg i przymro-
zek sprawiły, że nawierzchnia 
wąskich chodników była dość 
śliska i trzeba było krok stawiać 
ostrożnie i rozważnie . Space-
rowaliśmy ulicami miasta w 
okolicach uroczego bystrzyc-
kiego rynku. W pewnym 
momencie zauważyłem, że na 
chodniku pojawiły się dwie 
dziewczyny, które szły naprze-
ciwko nas. Szły dość radnym 
krokiem i nic nie zapowiadało, 
co się za chwilę wydarzy, ale 
dzieje się... Jedna z dziewcząt 
nagle potyka się,  zachwiała się 
przez moment i przewróciła na 
ziemię z dość dużym łoskotem.  
Natychmiast podbiegliśmy do 
dziewczyny i pomogliśmy jej 
stanąć na nogi. Na szczęście, 
nic poważnego jej się nie stało,  
otrzepała się tylko  ze śniegu i z 
uśmiechem się pozbierała. Obie 
dziewczyny znałem z widze-
nia, bowiem były to uczennice 
niższej klasy naszego liceum. 
Obie miały też na imię Wanda.  
Po tym chodnikowym incyden-
cie przedstawiliśmy się sobie, a 
następnie, już we czwórkę spa-
cerowaliśmy ulicami miasta. 
Chcę tutaj zaznaczyć, że miało 
to miejsce na ulicy Rycerskiej, 
więc oczywiście należało na 
niej po rycersku się zacho-
wać. Najważniejszy jednak w 
tym wszystkim jest fakt, że ta 
Wanda, która się przewróciła 
,to moja dzisiejsza małżonka. 
To ten trochę filuterny upadek 
sprawił, że dalsze życie spę-
dziliśmy już razem. Janek po 
Nowym Roku wyjechał do 
Krakowa, a ja niemal codzien-
nie już spotykałem się z moją 
Wandą. To zaowocowało 
rodzącą się i szczęśliwą wielką 
miłością.

W ubiegłym roku minęło 
50 lat od tego zdarzenia, powoli 
więc będziemy zbliżać się do 
setki, ale nie wiem czy o tym 
też będę mógł napisać.....

Wyroki losu są zwykle 
zupełnie nieobliczalne.

Pozdrawiam z wspólnie z 
moją ukochaną Wandą.

Z PAMIĘTNIKA CZYTELNIKA

Przywitanie  z eleganckim Dzierżoniowem już poza mną. W zasadzie normalka, nie 
zdarzyło się nic, co by specjalnie mnie poruszyło, czy zaskoczyło, ot samo życie. 

Nowa praca, nowe miasto, nowe uwarunkowania. Takie specyficzne sytuacje, co 
jakiś czas rodzi nasze życie, trzeba mieć tego pełną świadomość i umieć sprostać 
nowym wyzwaniom losu. Życie wciąż jest jednak splotem niespodzianek i nieocze-
kiwanych zdarzeń. Nic z nim nie jest pewne i oczywiste do końca.

NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ ŻYCIA



13maj 2020  |  nr 5 (185)

Zajęcia dla chłopców  i 
dziewcząt w wieku 4-6 lat 

prowadzone będą pod okiem 
trenera Mariusza Gromczyń-

skiego, który z dziećmi i mło-
dzieżą pracuje zarówno w 
klubie UKS jak i w szkole pod-
stawowej.

Drużyna uczestniczyć 
będzie w turniejach okolicz-
nościowych organizowanych 
przez klub oraz przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową.

Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z faktu, że nasza najdłużej 
działająca sekcja w SDK czyli 
Spółdzielczy Klub Małego Pił-
karza ma nową drogę rozwoju i 
z wielką niecierpliwością cze-
kamy na pierwsze efekty.

Młodzi Piłkarze Spółdziel-
czego Klubu Małego Piłka-
rza występują pod egidą UKS 

„Lechia” Dzierżoniów, co 
oznacza mniej więcej tyle, że 
w przyszłości prawdopodob-
nie część z naszych maluchów 
trafi do seniorskiej pierwszej 
drużyny.

Zajęcia w poniedziałki i 
środy w godzinach 15.00-16.00 
na boisku Orlik na os. Róża-
nym.

Jak informuje Pani Prezes UKS „Lechia” Dzierżoniów  Sylwia Ganowicz-Kotus, 
w porozumieniu z szefostwem Spółdzielni Mieszkaniowej, do swoich działań 

powraca Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza.

SPÓŁDZIELCZY KLUB 
MAŁEGO PIŁKARZA POWRACA!

SDK
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Rok 2003 to wiele ciekawych wydarzeń  w Polsce. 
Kibice sportowi jak i cały kraj zostali pochłonięci 

zjawiskiem zwanym „Małyszomanią”. Nasz wielki i 
wspaniały skoczek Adam Małysz zdobył swoją trze-
cią Kryształową Kulę, czym potwierdził swój  geniusz. 
Kolejny ogromny sukces odniosły siatkarki zdobywa-
jąc tytuł Mistrzyń Europy.

14

ZDARZYŁO SIĘ W… 2003
SDK

W tematach pozasporto-
wych dominowały dwa wątki 
– 25 lecie pontyfikatu papieża, 
oraz to, co dotyczyło przyszło-
ści nas wszystkich, czyli refe-
rendum, gdzie aż trzy czwarte 
głosujących Polaków poparło  
przystąpienie do UE.

Tymczasem nasz Spółdziel-
czy Dom Kultury jak zawsze 
tętnił życiem od pierwszego do 
ostatniego dnia roku.

Przegląd zaczynamy od 
kółka plastycznego, którego 
uczestnicy(głównie dziew-
czynki) cyklicznie spotykali 
się dwa razy w tygodniu, by 
doskonalić umiejętności, malo-
wania, rysowania itp.

W styczniu w Klubie 
Seniora odbył się tradycyjny 
Bal Karnawałowy, nie zabra-
kło dobrej zabawy, poczę-
stunku i dobrego humoru.

Luty to czas ferii zimo-
wych. Zajęcia prowadzone 
były przez pierwszy tydzień 
wolnego od szkoły. Uczestnicy 
to dzieci w wieku 6 -13 lat.

Nie zabrakło oczywiście 
akcentu sportowego i przepro-
wadzono także zawody ping 
ponga.

21 marca w Klubie seniora 
odbyło się „Święto wiosny”, 
czyli spotkanie połączone ze 
śpiewem i rozmowami przy 
ciastku i herbatce.

Okres wakacji to jak 
zawsze osiedlowe festyny, 
pełne konkursów, występów 
artystycznych, turniejów spor-
towych i zabaw rekreacyjnych. 
Modelarnia, czy TKKF Ogni-
sko Dzierżoniów, od zawsze 
wspierały te działania i nie ina-
czej było tym razem.

Swoje miejsce znalazła 
także koszykówka. Na boisku 
na os. Jasnym zjawiło się 18 
drużyn z całego kraju, by 
uczestniczyć w jednym z naj-
bardziej popularnych turnie-
jów  „B-Ball Jam”, który roz-
grywany jest każdego roku, 
aż po dziś. Warto wspomnieć, 
że w 22 letniej historii tur-
nieju drużyna z Dzierżoniowa 
(Beware Squad)  mistrzostwo 
zdobyła tylko 3 razy. I jeden 
z nich wydarzył się właśnie 
w 2003 roku, gdzie ostatnim 
rzutem na koniec czasu meczu 
finałowego nasi zawodnicy 
pokonali odwiecznego rywala-
-zawodników Alkatraz Wał-
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brzych. Natomiast konkurs 
wsadów wygrał także zawod-
nik dzierżoniowskiej drużyny, 
popularny Perła, który w zacię-
tym finale wygrał z koszyka-
rzem Śląska Wrocław.

Sierpnień to kolejne festyny 
na osiedlu Tęczowym i Błękit-
nym, oraz wycieczka grupy 
dzieci do kopalni Złota w 
Złotym Stoku. 

Na zakończenie roku, dnia 
20 grudnia przeprowadzony 
został konkurs break dance 
„B-Boying Jam 4”. Udział 
wzięły 23 składy, które tak 
jak w przypadku koszykówki 
ulicznej zjechały się do nas z 
całej Polski.

Należy tu zauważyć, że lata 
2001-2004 to okres, w którym 
nasze sekcje taneczne, oraz 
grupa koszykarzy, to ścisła 
czołówka kraju w swoich dys-
cyplinach. Do dziś obydwa 
wydarzenia, czyli B-Ball Jam, 
oraz B-Boying Jam, uważane 
są w środowisku  hip-hop za 
kultowe i legendarne.

Mamy nadzieję, że tropem 
koszykarzy uda się aktywować 
turnieje break dance.

Już za miesiąc kolejne 
wspominki z życia SDK. Do 
zobaczenia.

„Bardzo cieszymy się z 
powolnego powracania do 
normalności, dzieci są bardzo 
spragnione ruchu i rywaliza-
cji. Długi okres kwarantanny 
dał się każdemu we znaki i 
wszyscy potrzebujemy kon-
taktu z ludźmi, uprawiania 

sportu, kontaktu z naturą. 
Dlatego też, zdecydowaliśmy, 
że zajęcia koszykówki prowa-
dzić będziemy, nie jak dotych-
czas w sali sportowej, ale na 
otwartej przestrzeni na świe-
żym powietrzu. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich chęt-

nych do spróbowania się na 
boisku koszykarskim w wieku 
od 6 do 13 lat. Treningi od-
bywają się w każdy wtorek i 
czwartek i trwają 45 minut w 
godzinach od 16.30 do 19.30. 
Dzieci podzielone są na trzy 
grupy wiekowe, każda po 14 

osób” – mówi trener i opiekun 
drużyny Maciej Woźniak

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt z trenerem pod nu-
merem telefonu 530 768 575 
lub osobiście podczas zajęć na 
boisku na osiedlu Jasnym.

Po blisko dwóch miesiącach przerwy do zajęć powrócili najmłodsi koszykarze 
naszej spółdzielczej sekcji. Treningi w formie zabaw odbywają się na boisku „Na 

Jasnym” i prowadzone są według nowych, obowiązujących zasad bezpieczeństwa  
w związku z koronawirusem. Wszystkie dzieci mają dezynfekowane rączki przed i po 
treningu. Na boisku przebywa maksymalnie 14 osób.

SDK

WZNOWIONE DZIAŁANIA 
SPÓŁDZIELCZEJ AKADEMII KOSZYKÓWKI



POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI 
KOŁO „DIORA” AKTYWNY

Zainteresowane osoby 
mogą zawitać do holu Spół-
dzielni Mieszkaniowej w każdą 
środę w godzinach pomiędzy 
15.00 a 17.00. Panowie, którzy 
obsługują przychodzące osoby 
mówią nam z uśmiechem na 
twarzy:

„To, że jest epidemia  nie 
oznacza końca naszego sto-
warzyszenia. Wręcz przeciw-
nie, uważamy, że to całkiem 
nowe i ciekawe doświadczenie 
by pracować w takich warun-
kach. Szukaliśmy sposobu i 
go znaleźliśmy. Jak to mówią 
– dla chcącego nic trudnego 

– dlatego postanowiliśmy, że 
będziemy dostępni dla naszych 
klientów według stałego har-
monogramu , ale w nieco innej 
formie. Wpadliśmy na pomysł 
by wystawić stół i dwa krzesła 
do holu w SM i w ten sposób 
stworzyliśmy swoje tymcza-
sowe biuro.”

Rzeczywiście nie można 
odmówić pomysłowości i chęci 
pracy. Gratulujemy inicjatywy 
i z niecierpliwością czekamy 
na otwarcie biura w bardziej 
tradycyjnych warunkach.

•  R E K L A M A  •

W tych trudnych warunkach związanych z pande-
mią wszyscy musimy się jakoś odnaleźć. Przy-

kładem zaradności są członkowie koła wędkarskiego, 
którzy kontynuują swoje działania.


