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Ogłoszenia drobne
•  Sprzedam Dom w Dzierżoniowie na os. Zielonym o powierzchni 

ok 250 m2 lub zamienię w rozliczeniu na mieszkanie spółdzielcze 
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.

Osoby chętne do oglądania lokalu zgłaszają się w pokoju nr 4 
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 29.07.2020r. do godz. 930 w sekre-
tariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. Nr 11 w zaklejonych 
kopertach z napisem „ lokal użytkowy Os. Błękitne 10C”.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2020r. o godz. 1000 w 
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – Sala Spółdziel-
czego Domu Kultury.

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

Wadium w wysokości 100, 
00zł należy wpłacić na konto 
bankowe Spółdzielni: Bank 
Spółdzielczy w Dzierżoniowie 
81 9527 0007 0041 4979 2000 
0001.

Wadium musi wpłynąć na 
konto bankowe Spółdzielni w 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 27.07.2020r. Za datę wnie-
sienia wadium uważa się datę 
wpływu na konto Spółdzielni. 
Oferent, którego oferta zostanie 
wybrana traci wadium na rzecz 
Spółdzielni w przypadku, gdy 
odmówi podpisania umowy na 
najem lokalu użytkowego w ter-
minie do dnia 31.07.2020r. 

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
zastrzega sobie możliwość 
unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

Osoby chętne do oglądania lokalu zgłaszają się w pokoju nr 4 
Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20. 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu 
wynosi 12,00 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 i 6 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej od poniedziałku do 
piątku. 

Składanie ofert do dnia 29.07.2020r. do godz. 900 w sekre-
tariacie Spółdzielni Mieszkaniowej pok. Nr 11 w zaklejonych 
kopertach z napisem „ lokal użytkowy Os. Jasne 24”.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2020r. o godz. 930 w 
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – Sala Spółdziel-
czego Domu Kultury.

W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomo-
ści, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 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 27.07.2020r. 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 31.07.2020r. 

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 w Dzierżoniowie, os. Jasne 20,
ogłasza 

nieograniczony przetarg 
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem 

lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 12,71 m2 mieszczącego się 
w budynku na os. Błękitnym 10C w Dzierżoniowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20,
ogłasza 

nieograniczony przetarg 
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem  

lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 43,45 m2 mieszczącego się 
w budynku na os. Jasnym 24 w Dzierżoniowie.

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE
NASZE SPRAWY
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NASZE SPRAWY

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą osobi-
ście składać dokumenty w Komendzie Powiatowej 

Policji w Dzierżoniowie w Zespole Kadr i Szkolenia.

Komenda Powiatowa Poli-
cji w Dzierżoniowie prowadzi 
już standardową formę rekruta-
cji. Osoby zainteresowane peł-
nieniem służby w Policji mogą 
złożyć osobiście komplet doku-
mentów w Komendzie Powia-
towej Policji w Dzierżoniowie 
ul. Ząbkowicka 57.

Poszczególne etapy pro-
cedury kwalifikacyjnej będą 
prowadzone z jednoczesnym 
zachowaniem reżimu sanitarne-
go, w związku z występującymi 
zakażeniami wirusem SARS-
-CoV-2. W związku z powyż-
szymi ograniczeniami osoby 
zainteresowane złożeniem 
dokumentów aplikacyjnych 
proszone są o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny z Zespo-

łem Kadr i Szkolenia nr tel. 47 
8754204 oraz 47 8754230.

Każdy zainteresowany 
służbą w Policji musi spełnić 
następujące wymagania:

• posiadać polskie obywa-
telstwo,

• posiadać nieposzlakowaną 
opinię,

• nie być skazanym pra-
womocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

• korzystać z pełni praw 
publicznych,

• posiadać co najmniej śred-
nie wykształcenie,

• posiadać odpowiednią 
zdolność fizyczną i psychiczną 
do służby w formacjach uzbro-
jonych, podległych szczególnej 

dyscyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządkować,

• dawać rękojmię zacho-
wania tajemnicy stosownie do 
wymogów określonych w prze-

pisach o ochronie informacji 
niejawnych,

• osoby podlegające kwa-
lifikacji wojskowej powinny 
posiadać uregulowany stosu-
nek do służby wojskowej.

Szczegóły można znaleźć 
na stronie:http://www.dolnosla-
ska.policja.gov.pl/pl/aktualno-
sci/wiadomosci/wazne_infor-
macje/zostan_jednym_z_nas

REKRUTACJA DO SŁUŻBY 
W POLICJI 2020 WZNOWIONA

•  R E K L A M A  •

SALA BALOWA
NA OS. JASNYM 20

tel. 605 318 822, 579 451 373

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

WYNAJMUJEMY:
• zjeżdżalnie dmuchane • ławo-stoły 

• maszyny do waty cukrowej i popcornu 
• sprzęt cateringowy

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

kpp

Terminy przyjęć dzielnicowych w budynku Spółdzielni 
Mieszkaniowej w lipcu 2020 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

30.07 CZWARTEK 13.00-14.00 Adam Gulka
Dzielnicowy 

os. Tęczowego, Złotego 
i Kolorowego

14.07 WTOREK 13.00-14.00 Paweł Szober
Dzielnicowy os. Jasnego 

i Błękitnego

6.07 PONIEDZIAŁEK 13.00-14.00 Marcin Armatys
Dzielnicowy 

os. Różanego

DYŻURY DZIELNICOWYCH
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W dniu 28 czerwca odbyły się w Polsce wybory na Prezydenta kraju. Obecny pre-
zydent Andrzej Duda zdobył 43,50% poparcia, a jego rywal Rafał Trzaskowski 

- 30,46%. Oznacza to, że obaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze wyborów, która 
odbędzie się 12 lipca.  Bardzo pozytywnym zaskoczeniem okazała się frekwencja i 
wyniosła 64,51%. Jest to rekord jaki odnotowano w przeciągu ostatnich 25 lat.

NASZE SPRAWY

Wyniki wyborów prezy-
denckich 2020

•  Andrzej Duda  
- 43,50 procent  

•  Rafał Trzaskowski  
- 30,46 procent.

•  Szymon Hołownia  
- 13,87 procent

 
Oficjalne wyniki pierwszej 

tury oparte są na danych, które 

pochodzą ze zweryfikowanych 
elektronicznie protokołów 
komisji obwodowych.

Według nich pozostali 
kandydaci uzyskali:

•  Krzysztof Bosak  
- 6,78 procent

•  Władysław Kosiniak-
-Kamysz 
- 2,36 procent,

•  Robert Biedroń  
- 2,22 procent.

Inni kandydaci nie prze-
kroczyli 0,3 proc. poparcia:

•  Stanisław Żółtek  
- 0,23 procent,

•  Marek Jakubiak  
- 0,17 procent,

•  Paweł Tanajno  
- 0,14 procent,

•  Waldemar Witkowski  
- 0,14 procent,

•  Mirosław Piotrowski  
- 0,11 procent.

Jak informuje dzierżoniow-
ska policja, podczas wybo-
rów prezydenckich na terenie 
powiatu dzierżoniowskiego 
nie odnotowano jakichkolwiek 
wydarzeń nadzwyczajnych.

Nie było zgłoszeń zwią-
zanych z popełnieniem prze-
stępstw lub wykroczeń zwią-
zanych z przeprowadzeniem 
wyborów.

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

W dniu 17 czerwca 2020 roku w Dzierżoniowie odbyło się Walne Zgromadze-
nie Członków Stowarzyszenia Spółdzielczego Towarzystwa Kulturalno-

-Sportowego.

W zebraniu udział wzię-
ło 16 osób. Obrady otworzył 
Andrzej Błaszkiewicz przed-
stawiając proponowany porzą-
dek zgromadzenia.

Porządek Walnego Zgroma-
dzenia Członków Stowarzysze-
nia Spółdzielczego Towarzy-
stwa Kulturalno-Sportowego:

1. Otwarcie WZC

2. Wybór przewodniczące-
go i protokolanta obrad WZC

3. Przyjęcie porządku obrad 
WZC

4. Sprawozdanie Zarządu z 
działalności w roku 2019

5. Przedstawienie sprawoz-
dania finansowego za rok 2019.

6. Głosowanie ws. 
• Uchwały nr 1 Walne-

go Zgromadzenia Członków 

SSTK-S ws. Zatwierdzenia 
Sprawozdania Finansowego za 
rok 2019

• Uchwały nr 2 Walne-
go Zgromadzenia Członków 
SSTK-S ws. Zagospodarowa-
nia nadwyżki przychodów nad 
kosztami w 2019r

• Uchwały nr 3 Zgroma-
dzenia Członków SSTK-S 
ws. Udzielenia absolutorium 

Zarządowi Stowarzyszenia 
Spółdzielczego Towarzystwa 
Kulturalno-Sportowego

7. Wolne wnioski i zapy-
tania

8. Dyskusja
9. Zamknięcie WZC

W głosowaniu jawnym 
absolutorium zostało udzielone 
Zarządowi jednogłośnie:

Za -16 osób
Przeciw – 0 osób
Gratulujemy.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA SPÓŁDZIELCZEGO 
TOWARZYSTWA KULTURALNO-SPORTOWEGO
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Zakończone zostały prace 
dotyczące usuwania ze ściany 
od strony wejść do    budynku, 
korozji biologicznej z jedno-
czesnym malowaniem elewacji 
farbą z  nowoczesnymi środka-
mi zabezpieczającymi tynki w 
budynku Os. Tęczowe   20 a,b; 
22A,b; 23a,b,c.

W chwili obecnej  w/w prace 
będą wykonywane na  ścianie 
szczytowej  Os. Tęczowe 23c, 
24a oraz na ścianie elewacyjnej 
od strony wejść do klatek  scho-
dowych w budynku Os. Tęczo-
we 24a,b,c.

W ramach kompleksowego 
programu wymiany i przebu-
dowy instalacji wewnętrznych 

wykonaliśmy prace elektrycz-
ne w budynku Os Jasne 8a,b,c 
oraz w budynku Os. Jasne 9 
a,b,c związane z przeniesieniem  
lokatorskich liczników energii 
elektrycznej z klatek schodo-
wych do piwnicy   włącznie 
z montażem nowych skrzynek 
elektrycznych.

W ramach prac  wykona-
liśmy również wymianę insta-
lacji WLZ do poszczególnych 
mieszkań z możliwością zasile-
nia mieszkań prądem trójfazo-
wym. Następnie w/w prace będą 
wykonywane w budynku na Ul. 
Andersa 29 - 36.

Wykonane zostały prace 
związane z wymianą pionów 

NASZE SPRAWY

gazowych na klatkach   schodo-
wych w budynku Os. Jasne 8a,b,c 

włącznie z wykonaniem przyłą-
czy do liczników gazowych.

•  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

W czerwcu 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie przeprowadziła następujące 

prace remontowe:

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W CZERWCU
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Wywiad z położną Agnieszką Karpińską Specjalistką 
Pielęgniarstwa Neonatologicznego.

W ciągu 24 godzin po porodzie 
domowym noworodka powi-
nien w domu zbadać  lekarz 
neonatolog lub pediatra.

CZY KAŻDA KOBIETA 
MOŻE URODZIĆ 
W DOMU?

Nie , nie każda 
– Aby rodzić w domu, ciąża 

musi przebiegać prawidłowo, 
musi być to ciąża fizjologiczna  
Warto więc, by ciężarna dbała o 
swoje zdrowie i była pod stałą 
opieką medyczną. Oprócz tego 
musi być przekonana, że chce 
rodzić w domu. Powinna wie-

rzyć w swoją siłę, znać swoje 
ciało znać fizjologię porodu 
W porodzie domowym to ona 
dowodzi. Postępuje tak, jak 
podpowiada jej instynkt, ja jej 
towarzyszę, podążam za nią, 
wspieram i czuwam nad prawi-
dłowym przebiegiem porodu, 
daję wskazówki. Przede 
wszystkim to kobieta musi 
mnie przekonać, że chce rodzić 
w domu, a nie odwrotnie. 

W KTÓRYM MOMENCIE 
PODEJMUJESZ DECYZJĘ 
ABY JECHAĆ DO PORO-
DU?

Kobieta jest ze mną w 
stałym kontakcie telefonicznym 
od 37 tygodnia ciąży.  Infor-
muje mnie o zaobserwowanych 
zwiastunach porodu.  Kiedy 
rozpocznie się poród, wówczas 
ustalamy, czy potrzebują jesz-
cze chwili czasu dla siebie, czy 
już mogę przyjechać. 

Dziękuję za rozmowę i 
mam nadzieję, że taka forma 
narodzin dzieci przyjmie się 
na stałe, bo brzmi to faktycznie 
dobrze i profesjonalnie. Powo-
dzenia.

NASZE SPRAWY

Od urodzenia mieszkam w 
Dzierżoniowie, jako dziecko 
mieszkałam na os Różanym, a 
od 7 lat jestem mieszkanką oś 
Kolorowego. Ukończyłam II 
LO w Dzierżoniowie, następnie 
Medyczne Studium Zawodowe 
na Wydziale Położnictwa we 
Wrocławiu.

JAKIE MASZ DOŚWIAD-
CZENIE ZAWODOWE I 
CZYM SIĘ  ZAJMUJESZ?

Pierwszą moją pracę w 
zawodzie zaczynałam w szpi-
talu w Wałbrzychu na oddz. 
położniczym, a od 2006 r pra-
cuję w Szpitalu Powiatowym 
w Dzierżoniowie na oddziale 
ginekologiczno-położniczo-
-noworodkowym. Obec-
nie moim miejscem pracy 
jest głównie sala porodowa. 
Jednak nie tylko tutaj towarzy-
szę kobietom przy porodzie. 
Od dawna, bardzo intereso-
wały mnie porody domowe. 
Na początku roku uczestni-
czyłam w szkoleniu Fundacji 
Macierzanka w Szczecinie 
– „JAK ZOSTAĆ POŁOŻNĄ 
PRZYJMUJĄCĄ PORODY 
DOMOWE”, od razu wiedzia-
łam, że to jest to, co chcę robić.

PORODY DOMOWE? 
TO W DOMU MOŻNA 

URODZIĆ TYLKO Z 
POŁOŻNĄ?

Zgodnie ze Standardem 
Organizacyjnym Opieki Około-
porodowej ciężarna ma prawo 
do wyboru miejsca porodu w 
warunkach szpitalnych lub 
pozaszpitalnych, jak również 
możliwość wyboru osoby spra-
wującej opiekę spośród osób 
uprawnionych do jej sprawo-
wania. Położna posiada wszel-
kie kwalifikacje uprawniające 
do przyjmowania porodu fizjo-
logicznego. Położne przyjmu-
jące porody domowe są straż-
niczkami porodu fizjologicz-
nego i muszą być przekonane 
o słuszności tego naturalnego 
procesu. Czas pobytu po poro-
dzie wynosi zazwyczaj ok. 
2-4 godzin, w zależności od 
potrzeb rodziców. Po pełnym 
kontakcie „skóra do skóry” i 
pierwszym przystawianiu do 
piersi, wykonuje badanie kli-
niczne noworodka, a także 
niezbędne pomiary. Odbywam 
również wizyty poporodowe 
w pierwszej i trzeciej dobie po 
porodzie.

W pierwszych godzinach 
obserwuję stan matki i nowo-
rodka, proces adaptacji, oce-
niam krwawienie i ewentualne 
obrażenia poporodowe, które 
w razie potrzeby zaopatruję. 

PORODY DOMOWE 
- WYWIAD Z POŁOŻNĄ

PORODY DOMOWE
KOMPLEKSOWE USŁUGI POŁOŻNICZE

Położna
Agnieszka Karpińska

tel. 517 440 599
Położna Agnieszka Karpińska
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W ostatnim czasie odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Dzierżoniowie. Pierwsze z nich miało miejsce 17.06.2020, a drugie w dniu 

30.06.2020r. Z uwagi na wprowadzony przez Rząd stan epidemii koronawirusa w Polsce 
posiedzenia odbyły się z zachowaniem wprowadzonych unormowań bezpieczeństwa.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło 
się od omówienia przygotowań do 
zbliżającego się Walnego Zgroma-
dzenia, które zostanie przeprowa-
dzone w 6 częściach. W związku 
z treścią §15 ust. 9 oraz §18 ust. 1 
pkt 2 lit. c) Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epi-
demii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) 
Walne Zgromadzenie zostanie prze-
prowadzone z uwzględnieniem nie-
zbędnych środków ostrożności i bez-
pieczeństwa oraz z poszanowaniem 
zasad i ograniczeń przewidzianych 
przepisami powszechnie obowiązu-
jącymi.

Rada Nadzorcza pozytywnie 
oceniła przygotowania do Walnego 
Zgromadzenia w całokształcie pro-
wadzonych działań w tym organi-

zacji poszczególnych zebrań oraz 
szczegółowych materiałów, które 
będą przedmiotem wszystkich części 
Walnego Zgromadzenia, które będą 
dostępne w siedzibie Spółdzielni 
od 1 lipca. Z obszerną częścią spra-
wozdawczą będzie można również 
zapoznać się na stronie internetowej 
Spółdzielni.

W dalszej części zebrania Człon-
kowie Rady przeprowadzili głoso-
wanie na podstawie opinii sporzą-
dzonej przez Biegłego Rewidenta, na 
temat wniosków o przyjęcie przez 
Walne Zgromadzenie Członków sto-
sownych uchwał zatwierdzających 
sprawozdanie finansowe Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 
oraz udzielenia absolutorium Zarzą-
dowi Spółdzielni za 2019r. 

Następnie przedstawione zosta-
ły aktualne realizacje prac remonto-
wych i inwestycyjnych w tym spraw 

dotyczących budowy nowych budyn-
ków w Piławie Górnej i Dzierżonio-
wie.

Drugie posiedzenie poświęcone 
było głównie podsumowaniu 3-letniej 
kadencji Rady Nadzorczej, podczas 
której wydarzyło się wiele bardzo 
ważnych spraw i zrealizowano wiele 
zadań, w tym rozpoczęto również 
długofalowe programy, w tym ten 
ostatni najważniejszy dla istniejących 
zasobów, kompleksową wymianę 
instalacji wewnętrznych budynków. 
Przez ostatnie trzy lata Spółdzielnia 
bardzo mocno rozwijała się również 
w zakresie budowy nowych budyn-
ków w Dzierżoniowie i rozpoczęto 
proces inwestycji budowy nowych 
mieszkań w Piławie Górnej. Zwięk-
szono zasoby mieszkaniowe Spół-
dzielni, jak i zasoby ludzkie nowych 
członków Spółdzielni, co jest bardzo 
dużym osiągnięciem, ponieważ tylko 

kilka procent Spółdzielni Mieszka-
niowych w naszym Kraju podejmuje 
takie działania. Również bardzo duża 
ilość zrealizowanych prac remonto-
wych, konserwacji, robót inwesty-
cyjnych jak i wszechstronna oferta 
kulturalno-sportowa Spółdzielczego 
Domu Kultury. Bardzo ważne dla 
Rady Nadzorczej było również to, że 
o wszystkich wydarzeniach, przed-
sięwzięciach, planach, podejmowa-
nych decyzjach, przebiegu posiedzeń 
Rady, członkowie Spółdzielni byli 
informowani na bieżąco co miesiąc 
w miesięczniku Twoja Spółdzielnia. 
Co ważne miesięczniku w ciągu dal-
szym bezpłatnym i bardzo oczekiwa-
nym przez większość mieszkańców. 
Koniec kadencji Rady Nadzorczej to 
również dostosowanie pracy Rady 
i całej administracji Spółdzielni do 
trudnego okresu koronawirusa, z 
czym poradzono sobie w najlepszy 
możliwy sposób z zabezpieczeniem 
dla mieszkańców wszystkich świad-
czonych prac i usług. 

Wszyscy członkowie Rady Nad-
zorczej składają serdeczne podzięko-
wania mieszkańcom Spółdzielni w 
Dzierżoniowie i w Piławie Górnej, za 
współdziałanie i rozwiązywanie sze-
regu różnych zagadnień, które przez 
te 3 lata udało się zrealizować.

RN
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Mowa o Pani Ninie (Genowefa 
Ziembowska) i mimo, że kobiet 
nie powinno się pytać o wiek, to 
moja rozmówczyni od razu chęt-
nie powiedziała na wstępie, że 
ma 88 lat. Przyznam szczerze, że 
osobiście znamy się od roku i to, 
co zaobserwowałem, to nigdy nie 
dało mi odczucia, że ta osoba ma 
taki wiek. Zawsze uśmiechnięta i 
z pozytywnym nastawieniem do 
ludzi, do świata. Zastanawiałem 
się, skąd takie podejście, przecież 
akurat mamy pandemię, zawsze 
są jakieś problemy, a ta Pani 
zawsze wesoła.

No i tutaj moi kochani 
zaczyna się cały wątek, który 
wyjaśnia stosunek Pani Niny do 
świata. Ale po kolei....

Urodziła się na kresach 
wschodnich, lata dziecięce spę-
dziła w Kielcach oraz w Miliczu, 
później studiowała w Łodzi by 
na koniec trafić w 1954 roku do 
Dzierżoniowa. Jednak dużo bym 
ominął, gdybym zaczął mówić 
od razu o latach spędzonych w 
naszym mieście. Oddaję więc 
głos mojej dzisiejszej bohaterce:

„Mój kochany, ty jesteś 
młody, teraz macie dobrze i macie 
wszystko i bardzo dobrze, że tak 
jest. Ja pamiętam straszne czasy, 
widziałam na własne oczy jak 
mamę zabierali na Sybir w 1940 
roku prosto z ulicy, a w 1942 
roku do domu przyszli Niemcy 
i zabrali tatę. Pamiętam jak dziś 
moment kiedy przyszedł esesman 
i zaczął ojca bić, ja się popłakałam 
i przytuliłam tatę i wtedy żołnierz 
uderzył mnie w głowę tak mocno, 
że do dziś na prawe ucho nie 
słyszę. Brat schował się pod łóż-
kiem, ale go znaleźli i zabrali. Do 
dziś nie wiem co z nim było tak 
naprawdę”

Podczas tej rozmowy, Pani 
Nina jest bardzo spokojna, mówi 
o tym wszystkim i chociaż widzę, 
że mocno to przeżywa, to jednak 

nie załamuje głosu .Od razu pomy-
ślałem – jak silną osobą trzeba 
być, by po takich doznaniach 
życiowych mieć w sobie siłę, by o 
tym mówić. Nie wyobrażam sobie 
nawet jakby ktoś mógł skrzyw-
dzić moich rodziców teraz, a co 
dopiero gdyby ktoś mi ich zabrał 
jak byłem dzieckiem??? Straszne, 
ale jak mówi Pani Nina „nie było 
łatwo , ale jakoś się żyje, byle 

do końca być na chodzie. Nogi 
mnie bolą, kręgosłup i ta cholerna 
astma. To nic jednak w porówna-
niu z tym , co było kiedyś. Dzisiaj 
ludzie wyrzucają chleb do śmiet-
nika, a ja nie mogę na to patrzeć” 
W tym momencie przypomina mi 
się ile sam wyrzucam jedzenia 
w domu i wstyd mi za to. Jednak 
mamy teraz inne czasy, mimo to 
chyba częściej trzeba się zastano-

Dziś zaprezentuję Państwu osobę, a właściwie rozmowę z osobą, która dla Spół-
dzielni Mieszkaniowej a szczególnie dla Spółdzielczego Domu Kultury jest kimś 

wyjątkowym.

„TROSZECZKĘ SŁOŃCA” 
OD PANI NINY

ROZMOWA MIESIĄCA

wić nad tym, co się kupuje i ile, 
by później nie lądowało w koszu...

”Panie Maćku, kiedyś się han-
dlowało głodem, przecież wiele 
dzieci po wojnie nie miało rodzi-
ców, przygarniały je rodziny lub 
ludzie, tak prostu z ulicy. Część 
dzieci trafiała do sióstr zakonnych 
i może nie wszędzie tak było, ale 
gdzieniegdzie opiekunkami były 
Niemki, gdyby pan wiedział, jak 

one biły te biedne dzieciaczki, 
albo właśnie za karę głodziły 
takiego malucha przez dwa dni. 
Dziecko przecież potrafi się zmo-
czyć ze strachu, więc siusiały w 
majteczki a za karę były jeszcze 
bite i gnębione. To były straszne 
czasy, nie było jedzenia, mało kto 
miał własny  dom, rodziny były 
często w żałobach po wojnie, bo 
straciły bliskich, nie było wesoło” 

Tu nagle pojawia się uśmiech, taki 
piękny szczery uśmiech, aż mnie 
to zaskoczyło. Rozmawiamy o 
biciu dzieci i o głodzie, a Pani 
Nina uśmiechnięta? Wszystko 
wyjaśnia to zdanie - „ Jak byłam 
w Łodzi, bo tak trafiłam do szkoły 
z internatem, to mieszkałyśmy w 
pokoju w 7 dziewczyn. Wszyst-
kie dzieliły się tym co miały, 
ale jedna nigdy. Raz przywiozła 
słoik kotletów zalany tłuszczem, 
ja bym nic nie ukradła, ale dwie 
jej najbliższe przyjaciółki posta-
nowiły inaczej. Otworzyły słoik 
i mówią do nas-Jemy póki jej nie 
ma, jemy wszyscy żeby nikt nie 
doniósł – Tak też się stało, pyszne 
to było i teraz się z tego śmieję, ale 
wtedy to były inne odczucia. Ona 
wróciła, zobaczyła, że w słoiku 
zamiast kotletów są bułki i ani 
słowem się nie odezwała. Od tego 
momentu jak coś przywoziła od 
rodziców do jedzenia, to zawsze 
się dzieliła z nami. Dostała szkołę 
życia i zrozumiała.”

Podczas całej rozmowy 
jestem zdumiony, zdumiony 
powagą, odwagą i pogodą ducha 
Pani Niny. Niestety nie mam na 
tyle miejsca by opisać wszystkie 
historie, które mi opowiedziała, 
ale jedno jest pewne. To, co dziś 
nas otacza, to jest prawie raj, 
przysłuchując się historiom o 
zabijaniu dzieci przez Niemców, o 
głodzie, o zniszczonych miastach, 
o wywózkach ludzi, to naprawdę 
my tu mamy dobrze....

Wracając jednak do bohaterki 
– Przyjechała do Dzierżoniowa w 
1954 roku i jak mówi „Nie podo-
bało mi się tu, nikogo nie znałam, 
praca była, to tyle dobrze. Bo ja 
od dziecka pracowałam. Teraz to 
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dużo osób ma dwie lewe ręce bo 
są leniwi. Ja od dziecka wstawa-
łam rano. Po zabraniu rodziców, 
żyłam u takich ludzi, nazywam 
ich wujek i ciocia. Wszystko było 
dobrze, ale musiałam wstawać 
jako mała dziewczynka o 4.30 
rano i wydoić krowy, przygoto-
wać śniadanie dla nich i dwójki 
ich dzieci i jak starczyło czasu, to 
zjadłam też coś przed szkołą. Jak 
nie, to na głodnego do szkoły. Ale 
było dobrze, bo żyłam, a mogłam 
przecież już gdzieś być zabrana 
wcześniej, lub w inny sposób 
skończyć. Człowiek nie marudził, 
brał co było. „

Od 1983 Pani Nina mieszka na 
osiedlu Jasnym, bo wtedy dostała 
spółdzielcze mieszkanie. I od tego 
momentu zaczyna się historia z 
SDK „Tu działał wtedy klub spół-
dzielcy, moja koleżanka uczęsz-
czała, więc namówiła mnie. To 
były same starsze osoby, które 
spotykały się przy adapterze, 
by posłuchać muzyki, porozma-
wiać i potańczyć. Pewnego dnia 
zauważyłam na klubie pewną 
kobietę, która zaczęła przycho-
dzić by czytać wiersze i śpiewać 
piosenki. Tak mnie to wtedy 
ruszyło, że postanowiłam zało-
żyć zespół „Troszeczkę Słońca”. 
To był 1986 rok i zespół istnieje 
do dziś. To były piękne czasy, 
bywało nas nawet około 100 osób, 
a kuchnia była w tym miejscu, co 
teraz szatnia, więc malutka, ale 
nam wystarczało.

Pamiętam, że było tu też har-
cerstwo, więc nie byliśmy sami. 
W 1993 roku pierwszy raz zorga-
nizowałam Opłatek i tak zostało 
do dziś, że w Święta seniorzy spo-
tykają się na takiej Wigilii, którą 
nazywamy tu opłatkiem”

Na chwilę przerywam Pani 
Ninie i pytam, co ciekawego 
zapamiętała, co w życiu uważa 
za sukces . „ To, że żyję, ja tam 
sportowcem nie byłam, wola-
łam tańczyć, śpiewać, czasem 
na randkę do kina pójść, miałam 
takiego przystojniaka jednego 
czy drugiego, miło wspominam. 
Sukcesów nie mam. Jest jak jest i 
dobrze jest. Za to pamiętam jedną 
imprezę tu w spółdzielni. Przy-
szedł jeden pan, który troszkę 
za dużo wypił. My go nie znali-

śmy. On zasnął na krześle. Jak się 
obudził, to było nas tylko 6 i to 
same kobitki. On otwiera oczy i 
mówi – gdzie ja jestem. Ojej same 
kobiety, to chyba raj - To pamię-
tam bo takie śmieszne i miłe.”

Pani Nina przez 30 lat była 
w Związku Emerytów i Renci-
stów i w Komisji Socjalnej. Jest 
członkiem Dzieci Wojny, którym 
od 2002 roku prowadzi kronikę, 
należy także do Kresowian.

„W latach 90 tych, wszystko 
zaczęło się pięknie rozwijać, 
nie tylko tu u nas, ale cały kraj. 
Zaczęły powstawać sklepy, 
można było kupić każdy produkt, 
co parę lat wcześniej, było prze-
cież nie do pomyślenia. Pamię-
tam, że wszędzie na osiedlach 
było mnóstwo dzieci, biegały, 
bawiły się, było głośno. Dziś 
troszkę inaczej już jest, ludzie 
siedzą w domach. Zamknęli przed 
swoim telewizorem, komputerem. 
Ja namawiam każdego, by wycho-
dził do ludzi. Oczywiście nie 
teraz w okresie pandemii, ale jak 
to się skończy. Nie można spędzić 
życia w izolacji od innych. Kiedyś 
właśnie ludzie byli bardziej 
otwarci i tego mi trochę żal. Jeśli 
chodzi o Spółdzielnię i o SDK, tu 

później pojawiało się mnóstwo 
sekcji. Działają do dziś i to mnie 
cieszy. Ja nadal będę wspierać 
Klub Seniora, chcę by jak najwię-
cej nas było. Nie tak jak teraz 40 
osób, ale tak jak wcześniej – 100 
. To były imprezy, poznawało się 
nowych, to cały smak życia. Dla-
tego, jak tylko skończy się pande-
mia to trzeba działać, namawiać 
seniorów do aktywności, do wyj-
ścia z domu. Ja wiem, że dopóki 

zdrowie pozwoli, to będę chciała 
aktywnie uczestniczyć w życiu 
Spółdzielni”

Jak sama o sobie mówi, kocha 
robić kroniki, wklejać stare zdję-
cia, wspominać o ludziach . Jest 
więc bardzo czułą osobą , ponadto 
uwielbia pielęgnować ziemię – 
sadzić kwiatki, przycinać krzewy 
itp. „Ja to lubię, lubię przyrodę, 
a ziemię trzeba kochać, przecież 
ona nas wszystkich kiedyś przyj-
mie....” I jak tu w obliczu takich 
słów i takiej pięknej kobiety i 
jej osobowości powiedzieć coś 
mądrego??

Chyba nie mam słów ani 
odwagi .

Jedno co chcę powiedzieć o 
Pani Ninie to fakt, że jest cho-
dzącą historią naszego kraju, wie 

z doświadczenia co tu się działo. 
Pamięta te straszne, dramatyczne 
momenty, jak i te piękne i pełne 
szczęścia. Do tego jest niesamo-
wicie miła, kontaktowa i pozy-
tywnie zaraża podejściem do 
świata. I co chyba urzekło mnie 
najbardziej, z racji tego, że życie 
wstawiło mnie teraz w rolę dzien-
nikarza i redaktora, to sposób 
dbałości Pani Niny o poprawne 
słownictwo. Podczas naszej roz-

mowy mówiła mi, że miała pro-
blemy z zakończeniem szkoły, 
bo albo były zamykane, albo nie 
można było się uczyć języka. Ale 
powiem Wam coś – znam wielu 
profesorów, doktorów, inżynie-
rów po wyższych szkołach i na 
stanowiskach, ale tak pięknej pol-
szczyzny jak z ust pani Niny, to 
nie spotkałem wcześniej u nikogo.

Kończąc tą niebanalną histo-
rię życia, niebanalnej Pani Niny, 
chciałem życzyć wszystkiego 
najlepszego i mnóstwo zdrowia 
dla mojej bohaterki. Ta rozmowa 
nauczyła mnie dużo i jestem za to 
wdzięczny.

Jeszcze raz Pani Nino – sto lat 
w zdrowiu i szczęściu.

Kłaniam się.
Perła

ROZMOWA MIESIĄCA
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Prezentujemy kolejny zestaw igraszek do rozgrzania 
szarych komórek.

 Igraszka nr 1 
Taki sobie domek pszczeli,
w Korei też o nim wiedzieli.

 Igraszka nr 2 
Psiego domu polska litera,
czasem ze smakiem się pożera.

 Igraszka nr 3 
Dzwonków głos nagle usłyszany,
z grubego papieru zbudowany

 Igraszka nr 4 
Obibok coś spożywa
i na rykowisku się odzywa.

 Igraszka nr 5 
Kawałek ryby z potasem,
przysmak szpica czasem.

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 15 lipca. Spo-
śród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy 
nagrody. Zapraszamy do zabawy.

Poprawne odpowiedzi z majowych igraszek:

Hasło: WIOSNA
Nagrodę w postaci paczki zdrowej żywności otrzymuje Pan 

Michał Mazurek. Gratulujemy.
W sprawie odbioru nagrody prosimy kontaktować się z redakcją.

Zredagował: WOAM

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

• Igraszka nr 2
 Poganianie konia przez fur-
mana, spółka z miastem bywa 
powiązana
WIO SKA

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

• Igraszka nr 4
 Pojedyńcza zabawa 
taneczna, bywa dla czło-
wieka dość użyteczna
BAL SAM

• Igraszka nr 5
  Stwierdzam, że to nieudane 
zagranie, eleganckie, w dzie-
więć osób granie
NO NET

• Igraszka nr 6
   Informuję Cię papużko miła, 
żeś w  tej partii nie zwycię-
żyła
 ARO MAT

IGRASZKI UMYSŁOWE

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

NASZE KĄCIKI

 Składniki: 
•  2 puszki czerwonej fasoli, 
• 2 duże banany, 
• 2 łyżki wiórek kokosowych, 
•  2 łyżki miodu lub syropu 

klonowego,
• 3 łyżki kakao, 
• 4 jajka,
•  1.5 łyżeczki sody oczysz-

czonej, 
•  Pół tabliczki startej gorz-

kiej czekolady.

 Przygotowanie: 
Fasolę przepłukujemy a 

następnie przekładamy do 
miski. Dorzucamy banany 
i całość blendujemy na jed-
nolita masę. Dodajemy nasz 
wybrany słodzik, wiórki koko-
sowe, sodę, kakao oraz całe 

jajka. Całość dokładnie że sobą 
łączymy przy pomocy miksera.

Tak przygotowaną masę 
przekładamy do formy (24x24). 
Wierzch posypujemy startą 
gorzka czekolada.

Pieczemy w piekarniku 
nagrzanym do 180 stopni przez 
ok. 50min. 

Wartość kaloryczna w 100g 
to 130kcal.

Do mojej wersji Fit-Brow-
nie dodałam wiórki kokosowe i 
czekoladę. Tego smaku nie da 
się opisać, to trzeba spróbować.

Fit-Brownie świetnie 
sprawdzi się dla osób na diecie, 
lub dla tych którzy lubią odkry-
wać i łączyć nowe smaki.

Polecam
Martyna Kucper

GOTUJMY RAZEM 
FIT-BROWNIE 
Z CZERWONEJ FASOLI
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KRYMINAŁKI

Bardzo trudno określić, 
który z nich jest najważniejszy, 
bo wszystkie muszą mieć swoją 
istotną rolę w zapewnieniu bez-
pieczeństwa w kraju. Osobiście 
jednak stwierdzam, że istotną 
rolę w każdej jednostce poli-
cyjnej musi odegrać pion kry-
minalny, bo to w jego zakresie 
działalności leży wykrywanie 
czynów przestępczych i ściga-
nie ich sprawców. A to nie jest 
taka łatwa sprawa, przestępca 
to też w jakiejś mierze zawo-
dowiec, który w swojej profe-
sji  stara się uczynić wszystko, 
by uprawiać ją w taki sposób, 
by działanie było  trudne do 
wykrycia.  Wśród przestępców, 
też zdarzają się profesjonaliści 
i mistrzowie, choć określenie 
takie wydaje się być trudne do 
akceptacji dla normalnego i 
uczciwego człowieka.

W sierpniu 1978 roku roz-
począłem swoją służbę w dzier-
żoniowskiej jednostce mundu-
rowej, wcielony do kilkuoso-
bowego pionu kryminalnego, 
który miał swoje pomieszcze-
nia na pierwszym piętrze. Nie 
miałem w tym zakresie żad-
nego doświadczenia, bowiem 
zacząłem tą pracę bezpośrednio 
po ukończeniu Wyższej Szkoły 
Oficerskiej w Szczytnie. Tam 
przez 3 lata zdobyłem tylko 
teoretyczną wiedzę, a nie taką, 
która przydałaby się w konkret-
nej jednostce policyjnej. Mnie 
przepadło zdobywać doświad-
czenie w tym mieście, czyli w 
Dzierżoniowie.  Praca w pionie 
kryminalnym  to w głównej 
części właściwe rozeznanie 
terenu, który podlega jednostce 
organizacyjnej ,oraz dotarcie 
do elementu kryminalnego w 
taki sposób, by móc zapobie-
gać działaniom przestępczym, 
oraz później umieć ujawnić ich 
sprawców.  Co by tu jednak nie 

powiedzieć, to trudna i wyma-
gająca ogromnego wysiłku i 
zaangażowania praca.  Istot-
nym jej celem jest praca ope-
racyjna, bardzo trudna, bo 

wymagająca  dokładnego roze-
znania miejscowego elementu 
przestępczego  i nie mogą o niej 
wiedzieć duże  grupy osób, bo 
objęta jest kategorią tajności i 
nie wolno i ujawniać szczegó-
łów.  Pamiętam że przyszedłem 
do jednostki w Dzierżoniowie 
w czasie, gdy zaginęło w nie-
wyjaśnionych okolicznościach 
małe dziecko a  na terenie osie-
dla Błękitnego zamordowana 
została starsza kobieta. Pamię-
tam jeszcze do dziś nazwiska 
osób bohaterów tych zdarzeń, 
ale nie mogę ich ujawniać. To 
były bardzo trudne i zawiłe 
sprawy i muszę z dużym nie-
zadowoleniem stwierdzić ,że 
zostały do dziś nie wykryte.  
Warto przy tym podkreślić, że 
wszystkie zabójstwa na naszym 
terenie, za czasów mojej pracy 
w Dzierżoniowie w latach 1978-
1979, zostały wykryte, oprócz 
tego na osiedlu  i tego, co to się 
stało z dzieckiem też nie usta-
lono, bo nie ujawniono jego z 
zwłok.  Początek mojej pracy 
nie był więc zbyt efektowny. 
No ale z czasem nabrałem 

trochę doświadczenia i  było 
coraz lepiej. Muszę się pochwa-
lić, że wiele przestępstw kry-
minalnych na naszym terenie 
wykryłem  przy współpracy 
moich kolegów z pionu kry-
minalnego, a przestępstwo 
odnotowaliśmy mnóstwo z 
rejonu dzierżoniowskiego bo 
od 3000 do około 4000 rocz-
nie.  Było więc co wykrywać i 
to może brzmieć trochę samo-

chwalczo, ale wykrytych prze-
stępstw mam chyba najwięcej z 
całej dzierżoniowski jednostki 
.Mam nadzieję że są w stanie to 
potwierdzić moi koledzy i kole-
żanki. Tworzyliśmy  zgrany jej 
efektywny zespół ,więc wszy-
scy  nasze działania były dobre 
i  dzięki temu byliśmy w czo-
łówce jednostek województwa 
wałbrzyskiego. Pamiętam, że 
w 1984 roku pion kryminalny 
w Dzierżoniowie, którym kie-
rowałem, został uznany za naj-
lepszy w województwie.  W 
innych latach  taka klasyfikacja 
nie była publicznie ujawniana. 
Trudno jest określić najważ-
niejsze zdarzenia kryminalne 
w Dzierżoniowie, które miały 
miejsce za moich czasów, ale 
bez wątpienia było to zabój-
stwo kobiety w rynku, żony 
znanego kolekcjonera obrazów 
oraz włamanie do zakładów 
radiowych w Dzierżoniowie, 
gdzie łupem sprawców był 
sprzęt radiowy a innym razem, 
urządzenia z dużą zawartością 
srebra. Pamiętam, że byłem 
tak zaangażowany w służbę i 

dawała mi ona tyle satysfakcji, 
że z ogromną przyjemnością 
rano zmierzałem do pracy, choć 
często kończyłem ją w późnych 
godzinach nocnych, bo taka to 
jest specyfika tej pracy, że nie 
można jej pełnić w  określonych 
godzinach, bo wymaga zaan-
gażowania wielogodzinnego i 
pełnego poświęcenia.  Z tym 
raczej nie miałem większych 
problemów, ale od 1979 roku 
zostałem ojcem i obowiązki 
rodzinne znacznie wzrosły. 
Ciekawe jest to, że równoległe 
z urodzinami syna, dostałem 
przydział na mieszkanie spół-
dzielcze na osiedlu Różanym, 
w którym do dziś zamiesz-
kuję.  Przydział na mieszkanie 
otrzymałem 11 maja w 1979 
roku, a syn urodził się 2 dni 
później, bo 13 maja. Moja żona 
zdążyła jeszcze obejrzeć nowe 
mieszkanie i niedługo potem 
została odwieziony do szpitala 
w Dzierżoniowie, by urodzić 
syna. Praca w pionie krymi-
nalnym dała mi dużo satys-
fakcji. Byłem jego szefem w 
latach 1982 -  1988 i przez jakiś 
czas, również kierownikiem 
pionu operacyjno-dochodze-
niowego.  Dziś uświadomiłem 
sobie również to, że w 1978 
roku byłem najmłodszym ofi-
cerem w województwie wał-
brzyskim. Dodatkowy splendor 
to  fakt, że w 1983 roku zosta-
łem wybrany do grona najlep-
szych milicjantów wojewódz-
twa wałbrzyskiego.  Ówcze-
sny Komendant Wojewódzki  
wyszedł z taką inicjatywą, by 
wyłonić najlepszego z mundu-
rowych, natomiast komendant 
w Dzierżoniowie wyznaczył 
mnie do tego grona. Dla mło-
dego, 32-letniego faceta, to był 
duży sukces, ale nigdy potem 
już jednak nie organizowano 
takiego konkursu. Ostatecz-
nie w 1988 roku zakończyłem 
swoją pracą w pionie krymi-
nalnym. Potem nastąpiły dość 
szybkie awanse, ale o tym już 
w następnym odcinku.

Pozdrawiam

Z PAMIĘTNIKA CZYTELNIKA

Moja praca w milicji i policji w istotnej części 
była związana z pionem kryminalnym. Są różne 

działy, którymi zajmują się organy Bezpieczeństwa 
Publicznego. Istnieje pion prewencji, dochodzeniowy, 
przestępczości gospodarczej i wreszcie pion 
kryminalny.
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Stosując się do wszystkich 
zasad bezpieczeństwa zwią-
zanych z panującą pandemią, 
będziemy chcieli realizować 
swoje cele, jakimi są festyny 
i turnieje dla najmłodszych 
mieszkańców zasobów Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Za każdym razem, organizo-
wane wspólnie przez Spółdziel-
cze Towarzystwo Kulturalno-
-Sportowe i Spółdzielnię Miesz-
kaniową festyny, cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem.

Nie inaczej było tym razem. 
Dzieci miały do dyspozycji 
dmuchane zamki-zjeżdzalnie, 
konkursy i gry sprawnościowe, 
rzuty do kosza z nagrodami 
pod  okiem trenera B-Ball, 
tworzenie modeli samolotów, 
malowanie dziecięcych tatuaży. 
Dla wszystkich uczestników 
dostępne były słodkości oraz 
popcorn. Warto zaznaczyć, że 
wszsytko to było darmowe i 
ufundowane przez organizato-

rów oraz Gminę Miejską Dzier-
żoniów.

Uśmiechnięte twarze dzieci 
i rodziców, rozgoniły nieco 
zachmurzone tego dnia niebo 
i mimo deszczowych prognoz, 
zabawę udało się przeprowa-
dzić bez opadów. Dopiero na 
koniec, gdy już ogłaszaliśmy 
wyniki i wręczaliśmy nagrody, 
zaczęło mocniej wiać i przy-
szedł zapowiadany deszcz.

Podsumowując cały festyn, 
uważamy, że był udany i mimo 
utrudnień jakie niesie za sobą 
przeprowadzanie tego typu 
imprez, w związku z korona-
wirusem, pragniemy zapowie-
dzieć, że w okresie wakacji 
czeka nas jeszcze kilka tak 
miłych spotkań. Szczegóły 
znajdziecie poniżej, będą się 
także pojawiać w formie pla-
katów na klatkach schodowych. 
Dziękujemy za udział i do zoba-
czenia na kolejnych osiedlo-
wych zabawach.

6 czerwca na placu zabaw na osiedlu Różanym odbył 
się Festyn  z okazji Dnia Dziecka. Była to jedno-

cześnie inauguracja sezonu letniego, który z przyczyn 
oczywistych, w tym roku wygląda nieco inaczej.

FESTYN NA RÓŻANYM
NASZE SPRAWY
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Walne Zgro-
madzenie odbywać się będzie w sześciu częściach.

Poszczególne części Wal-
nego Zgromadzenia odbędą się 
o godz. 17.00 w następujących 
terminach:

• os. Różane - 15 lipca,
• os Jasne -16 lipca
• zasoby rozproszone : ul. 

11-go Listopada, ul. Brzegowa, Os. 
Kolorowe, Ul. Andersa -17 lipca

• os. Błękitne -20 lipca
• os. Tęczowe i Złote -21 

lipca
• zasoby w Piławie Górnej 

– 22 lipca
Zebrania Członków Spół-

dzielni z Dzierżoniowa odbędą 
się na dużej Sali Spółdzielcze-
go Domu Kultury w siedzi-
bie Spółdzielni na os. Jasnym. 
Natomiast mieszkańcy z Piła-
wy Górnej będą mieli swoje 
zebranie w świetlicy OSP przy 
ul. Limanowskiego 3A w Piła-
wie Górnej.

Tegoroczne Walne Zgroma-
dzenie będzie miało charakter 
sprawozdawczy i wyborczy, 
ponieważ wybierana będzie 
Rada Nadzorcza. Każdy Czło-
nek Spółdzielni Mieszkaniowej 
uczestniczący na zebraniu Wal-
nego Zgromadzenia ma prawo 
zagłosować na maksymalnie 
11 kandydatów do Rady Nad-
zorczej(informacje znajdzie 
się na kartach wyborczych). 
Głosowanie polegać będzie na 
skreśleniu nazwisk kandyda-
tów, których się nie popiera i 
pozostawieniu tych , na któ-
rych chce się oddać swój głos.

Lista kandydatów, którzy 
zgłosili swoje kandydatury do 
wyborów na członków Rady 
Nadzorczej Spółdzielni miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie:

Os. Różane
1. Piotr Kaczmarek
2. Romuald Krzemiński
3. Krzysztof Smęt

Os. Jasne
1. Dorota Fornalik
2. Elżbieta Kobylarz

Zasoby Rozproszone:
ul. 11-go Listopada, ul. Brzego-
wa, os. Kolorowe, ul. Andersa

1. Artur Duda

Os. Błękitne
1. Danuta Bankiewicz
2. Kazimierz Pudło

Os. Tęczowe i Złote
1. Andrzej Błaszkiewicz
2. Mieczysław Winiarski

Zasoby w Piławie Górnej
1. Dorota Czyżyk
2. Krystyna Skibińska

Materiały wynikające 
z porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, znaj-
dują się do wglądu w siedzi-
bie Spółdzielni na os. Jasnym 
20. w pokoju nr 9 w dniach 
i godzinach pracy Spółdzielni 
od 1 lipca 2020 r.

Z obszerną częścią spra-
wozdawczą można również 
zapoznać się na stronie inter-
netowej Spółdzielni Mieszka-
niowej www.smdzierzoniow.pl

PORZĄDEK OBRAD: 
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium: Prze-

wodniczącego, Zastępcy Prze-
wodniczącego i Sekretarza.

3. Przyjęcie porządku 
obrad.

4. Wybór Komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Wnioskowej,
- Wyborczej.
5. Sprawozdanie Rady 

Nadzorczej za 2019 r. i podję-
cie uchwały w sprawie przyję-
cia sprawozdania.

6. Wybór członków Rady 
Nadzorczej.

7. Sprawozdania Zarządu 
Spółdzielni za 2019 r. i pod-
jęcie uchwał w sprawie przy-
jęcia sprawozdań i udzielenia 
absolutorium Zarządowi Spół-
dzielni.

8. Informacja w sprawie 
przeprowadzonej lustracji w 
zakresie inwestycji i podjęcie 
uchwały w tym zakresie.

9. Informacja w sprawie 
realizacji wniosków z poprzed-
nich lustracji.

10. Podjęcie uchwał, któ-
rych projekty wyłożone były w 
siedzibie Spółdzielni zgodnie 
ze Statutem Spółdzielni.

11. Sprawy bieżące.
12. Zamknięcie Zebrania.

W związku z treścią §15 
ust. 9 oraz §18 ust. 1 pkt 2 
lit. c) Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 maja 2020 
r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 964) 
Walne Zgromadzenie zostanie 
przeprowadzone z uwzględ-
nieniem niezbędnych środków 
ostrożności i bezpieczeństwa 
oraz z poszanowaniem zasad 
i ograniczeń przewidzianych 
przepisami powszechnie obo-
wiązującymi.

O przebiegu tegoroczne-
go Walnego Zgromadzenia 
poinformujemy w następnym 
numerze Twojej Spółdzielni.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
W DZIERŻONIOWIE

NASZE SPRAWY

4 lipca sobota godz. 15.00-19.00
Festyn w Piławie Górnej

5 lipca niedziela godz. 15.00-19.00
 Festyn „Witajcie Wakacje” i „Warsztaty Modelarskie” 
na boisku na osiedlu Tęczowym

16 lipca czwartek godz. 16.30 – 19.30
 Turniej koszykówki dla najmłodszych ze Spółdzielczą Akademią 
Koszykówki – boisko „Na Jasnym”

17 lipca piątek godz. 16.00 – 19.00
„Festyn rodzinny na Błękitnym”

21 sierpnia piątek  godz. 16.00 – 19.00
Osiedlowy Turniej Gry w bule – Aleja Bajkowych Gwiazd

5 września sobota godz. 11.00 – 14.00
 Turniej piłki nożnej dzieci  Spółdzielczej Akademii Młodego 
Piłkarza – boisko Orlik na os. Różanym

6 września niedziela godz. 15.00 -19.00
 Festyn „Pożegnanie wakacji”  - boisko koszykarskie „Na Jasnym”

TERMINARZ IMPREZ
SPÓŁDZIELCZEGO TOWARZYSTWA 
KULTURALNO-SPORTOWEGO



nr 6 (186)  |  czerwiec 202014

W roku 2001 niewątpliwie najważniejszym wyda-
rzeniem było to z 11. września, które było wstrzą-

sające, zmieniające na całe lata politykę i sytuację mili-
tarną na świecie.  Tragedia ataku na World Trade Center 
uważana jest do dziś z jedno z najbardziej znaczących 
wydarzeń XXI wieku.

14

ZDARZYŁO SIĘ W… 2001
SDK

Mimo, że cały świat mówił 
tylko o tym, to były także inne, 
bardziej przyjemne tematy, o 
których można wspomniec. 
Jak chociażby: reprezentacja 
piłkarska Polski jako pierwsza 
z drużyn europejskich zakwa-
lifikowała się do mistrzostw 
świata w Korei i Japonii w 
2002 roku. W decydującym 
meczu wygrała z Norwegią 
3: 0, kolejne sukcesy naszego 
niesamowitego skoczka nar-
ciarskiego Adama Małysza po, 
których cały kraj ogarnęła ” 
Małyszomania”.

    W naszym Spółdzielczum 
Domu Kultury, także miały 
miejsce ciekawe wydarzenia. 
Rozwijała się sekcja dziecię-
cego koła plastycznego oraz 
sekcja koła fotograficznego. 
W dniu 12 lutego na dużej 
sali zorganizowano coroczny 
Bal Karnawałowy z licznymi 
występami zespołów muzycz-
nych. Nie zabrakło oczywiście 
pieknych kreacji, które prezen-
tujemy na zdjęciu.

W pierwszym tygodniu 
ferii zimowych, a więc w 
dniach od 12 do 23 lutego 
odnywały się spotkania z ani-
matorami dla dzieci. Zabawy 
przybierały formę luźnych 
zajęć o zróżnicowanej tema-
tyce i odmiennym charakterze.

14 marca to premiera „wie-
czoru śpiewająco-recytującego 
i mało lirycznego” pt. „Ja to 
się cieszę byle czym” w wyko-
naniu teatralnej grupy Klubu 
Seniora Spółdzielni Mieszka-
niowej dzialającej pod nazwą 
„Troszeczkę Słońca”.

21 czerwca to kolejna edycja 
rozwijającego się wówczas 
turnieju koszykówki ulicznej 
B-Ball Jam. Po raz 3 na boisko 
„Na Jasnym” zjechały się dru-
żyny z całej Polski by rywali-
zować o tytuł Mistrzów Polski 

Streetballa oraz o Mistrza 
Polski Wsadów do kosza.

Wakacje to jak zwykle 
„Półkolonia w Spółdzielni 
Mieszkaniowej”. Akcja organi-
zowana była w lipcu i sierpniu 
w ramach „Lata w mieście” 
.Taka forma wypoczynku spo-
tkała się z ogromny zaintereso-
waniem dzieci, których łącz-
nie uczestniczyło w zabawach 
ponad 30.

Festyny sportowe-rekre-
acyjne to już od zawsze część 
działań SDK. Nie inaczej było 
w 2001 roku. Ostatni z takich 
w lecie to festyn pod nazwą 
„żegnaj lato na rok” zorganizo-
wany w parku pomiędzy osie-
dlami.

W dniu 27 października 
nasza „modelarnia” zorgani-
zowała II Festyn Latawców. 
Były to zawody połączone z 
warsztatami dla najmłodszych. 
Idealna i wietrzna pogoda 
pozwoliła na efektowne loty 
konstrukcji stworzonych przez 
uczestników.

Na koniec roku odbyła się 
duża taneczna impreza pod 
tytułem „ II B-Boying Jam 
- nocne walki” Na sali Spół-
dzielni Mieszkaniowej wal-
czyły ze soba czteroosobowe 
grupy. Cały jam odbywał się 
pod czujnym okiem dzierżo-
niowskiego jury, które tworzył 
zespół Offensive Squad” w 
osobach :Krzysztof Futoma, 
Sebastian Kałużyński, Daniel 
Sobol, Piotr Karnecki. Jury 
poszerzył mieszkaniec Świd-
nicy  Dawid Dec.

Mamy nadzieję, że po raz 
kolejny pomogliśmy Państwu, 
chociaż na chwilę cofnąć się 
kilka lat i wspomnieć ciekawe 
momenty z życia w roku 2001. 
Do zobaczenia za miesiąc !
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Piękna i słoneczna pogoda 
zaowocowała dużą frekwen-
cją i mimo obostrzeń związa-
nych z pandemią, w zawodach 
uczestniczyło ponad 60 dzieci 
z klubów B-Ball Dzierżoniów 
i P.G Crew Piława Górna. 
Wielką atrakcją okazała się 
maskotka klubu, czyli popu-
larny Baluś, który zabawiał 
dzieci przez cały czas trwania 
imprezy. Nie zabrakło konkur-
sów rzutowych oraz meczów 
poszczególnych grup wieko-
wych. Przeprowadzono także 
konkurs rzutów dla rodziców, 
gdzie zwyciężczynią okazała 
się pani z Piławy Górnej. Po 
zakończeniu turnieju wszyscy 
zawodnicy otrzymali, napóje, 

batoniki oraz medale, a naj-
lepsi zawodnicy w poszcze-
gólnych kategoriach, dodat-
kowy puchar. Cieszymy się, 
że koszykówka zdobywa coraz 
większą popularność wśród 
dzieci i młodzieży, a nasze bo-
isko „Na Jasnym” zaczyna tęt-
nić życiem, jak za najlepszych 
dni w latach 90 tych. Może 
warto pomyśleć o renowacji 
tego miejsca, skoro tak dobrze 
służy najmłodszym mieszkań-
com osiedla i miasta?

Jedno jest pewne, za rok 
kolejna edycja dnia dziecka z 
koszykówką. Do zobaczenia.

Zdjęcia Justyna Ryjoch.
Perła

1 czerwca na boisku “Na Jasnym” odbył się turniej 
koszykówki dla dzieci i młodzieży zorgani-

zowany przez klub B-Ball Dzierżoniów i jego sekcję 
Spółdzielczej Akademii Koszykówki.

SDK

DZIEŃ DZIECKA ZE SPÓŁDZIELCZĄ 
AKADEMIĄ KOSZYKÓWKI



ĆWICZ NA OSIEDLU!

Jedną z takich ekip są 
ćwiczący na Alei Bajkowych 
Gwiazd. Pewnie wielokrotnie 
widzieliście ich przechodząc 
obok placu przy ulicy Sikor-
skiego tuż naprzeciw wieżowca 
nr 22 na osiedlu Różanym.

Ćwiczą codziennie i jest to 
grupa kilkunastu osób. Mówią 
o sobie, że robia to dla własnej 
satysfakcji, oraz w trosce o 
swoje ciało. Są bardzo otwarci 
i zapraszają każdego, komu nie 
straszny jest wysiłek fizyczny 

i praca nad sobą. Nie stano-
wią klubu, nie pobierają opłat, 
obiecują, że pomogą wszyst-
kim nowym osobom, by  pod-
powiedzieć jakie ćwiczenia 
stosować i jak je wykonywać. 
Efekty jakie można uzyskać 

widzicie na zdjęciu. Pamię-
tajcie, że mięśnie same się nie 
zrobią.

Zapraszamy do ćwiczeń.

Foto by Łukasz Krajewski 
Fotografia

•  R E K L A M A  •

Dzierżoniowski sport to wiele sekcji, klubów i stowa-
rzyszeń. Jest też jednak dużo grup nieformalnych, 

pasjonatów robiących to, co kochają dla przyjemności 
oraz zdrowia.


