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W pierwszej części Rada 
Nadzorcza przystąpiła do 
wyboru komisji skrutacyj-
nej. Zgłoszono kandydatu-
ry Krzysztofa Smęta, Artura 
Dudę oraz  Danuty Bankie-
wicz. Wszyscy kandydaci 
wyrazili zgodę, po czym roz-

poczęło się tajne głosowanie w 
wyniku którego na stanowiska 
wybrane zostały poszczególne 
osoby:

• Przewodniczący Rady 
Nadzorczej  Andrzej Błaszkie-
wicz

Na początku ruszymy z 
organizacją spotkań z najmłod-
szymi mieszkańcami, głównie 
z tymi, którzy związani są ze 
sportem.

I tak już od 14 września 
zapraszamy na treningi w Spół-
dzielczej Akademii Koszyków-
ki dla dzieci w wieku 6-15 lat. 
Wszelkich informacji udziela 
trener pod numerem telefonu 
530 768 575.

Także od września swoje 
poczynania zaczną futboli-
ści pod egidą Spółdzielczego 
Klubu Małego Piłkarza. W tym 

wypadku prosimy kontaktować 
się z numerem 603 847 291.

Od lat działające w SM 
Koło modelarskie „Orlik”  ma 
swoją siedzibę w budynku 
poczty na os. Jasnym. Powrót 
zajeć również planowany jest 
od połowy września. Numer 
kontaktowy 530 768 575.

Spółdzielcza Akademia 
Szczypiorniaka  będzie aktyw-
na w najbliższym czasie. Wię-
cej informacji udzielą trenerzy 
pod numerem 507 053 132

 Od 17 września wzna-
wiamy cały pakiet spotkań z 

Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Nadzorczej 
odbyło się 6 sierpnia, a głównym zadaniem było 

ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Nadzor-
czej, czyli wybór prezydium tzn. Przewodniczącego, 
Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz Prze-
wodniczących poszczególnych komisji. 

Po trwającej prawie pół roku przerwie Spółdzielczy 
Dom Kultury wznawia działalnośc niektórych sekcji.

SIERPNIOWE POSIEDZENIE 
RADY NADZORCZEJ

SEKCJE SDK

NASZE SPRAWY
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• Zastępca Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej Elżbieta 
Kobylarz

• Sekretarz Rady Nadzor-
czej Mieczysław Winiarski

• Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Kazimierz Pudło

• Przewodniczący Komi-
sji Inwestycyjno-Remontowej 
Krystyna Skibińska

• Przewodniczący Komisji 
Kulturalno-Oświatowo-Spor-
towej Dorota Fornalik

• Członkowie Komi-
sji Rewizyjnej Artur Duda i 
Krzysztof Smęt

• Członkowie Komisji 
Inwestycyjno-Remontowej 
Danuta Bankiewicz i Romuald 
Krzemiński 

• Członkowie Komisji Kul-
turalno – Oświatowo – Spor-
towej Mieczysław Winiarski i 
Piotr Kaczmarek 

Ponadto w miesiącu sierp-
niu Rada Nadzorcza spotka się 
ponownie w dniu 31.08.2020r 
w celu zatwierdzenia planu 
pracy, który będzie realizowa-
ny do końca 2020 roku.

panią Martą. „Zdrowy kręgo-
słup”, „Fitness” oraz „Taniec 
dla przedszkolaków”. W tym 
temacie prosimy o kontakt pod 
numer 781 282 632.

Stopniowo chcemy wskrze-
szać wszystkie sekcje, które 
działały u nas przed pande-
mią. Mamy świadomość, że 
zagrożenie jest wciąż aktual-
ne i nie należy go bagateli-
zować. Z tego powodu szcze-
gólną ostrożność należy wyka-
zać przy organizacji spotkań 
seniorów. Będziemy bacznie 
obserwowac rozwój sytuacji i 
informować państwa o kolej-
nych wznowionych zajęciach. 
Na dzień dzisiejszy pozosta-
łe sekcje są wstrzymane, ale 
mamy nadzieję, że będziemy w 

stanie do końca roku uroucho-
mić wszystkie a także stwo-
rzyć nowe.

Do zobaczenia na zajęciach

SDK
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WAŻNE

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 15.09.2020r. 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 15.09.2020r. 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 nie-
przekraczalnym terminie do dnia 11.09.2020r. Za datę wniesienia 
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 terminie do dnia 30.09.2020r. 

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.

Dzierżoniowscy poli-
cjanci ustalili dane nie-
letniego, który spowodo-
wał straty w wysokości 
60 000 złotych na szkodę 
Fundacji Ochrony Dzie-
dzictwa Przemysłowego 
Śląska. Postępowanie 
zostało przesłane do Sadu 
Rodzinnego i Nieletnich

30 maja doszło do pożaru na 
terenie powstającego Muzeum 
Przemysłu i Kolejnictwa w 
Dzierżoniowie. Spaleniu uległ 

wagon pasażerski z 1967 roku. 
Straty materialne w wysokości 
60000 złotych poniosła Fun-
dacja Ochrony Dziedzictwa 
Przemysłowego Śląska, nie-
materialne wszyscy potencjalni 
zwiedzający. Tuż po zakończe-
niu akcji gaśniczej, na miejscy 
policjanci przeprowadzili czyn-
ności procesowe i zabezpieczo-
no ślady. Już pierwsze ustalenia 
wskazywały, że doszło do pod-
palenia. Podejrzenia potwier-
dził powołany biegły z zakresu 
pożarnictwa. Rozpoczęto dzia-
łania zmierzające do ustalenia 
podpalacza. Praca policjantów 
przyniosła efekt. Pożar wszczął 
16-letni chłopiec, a akta postę-
powania zostały przesłane do 

Sądu Rodzinnego i Nieletnich 
w Dzierżoniowie.

Policjant w czasie 
wolnym od służby zare-
agował na chuligańskie 
wybryki!

Dzierżoniowski policjant 
w czasie wolnym od pracy 
ujął dwóch mężczyzn, którzy 
wywracali kosze na śmieci, 
przy jednym z głównych cią-
gów komunikacyjnych naszego 
miasta.

18 lipca, policjant z Komen-
dy Powiatowej Policji w Dzier-
żoniowie jechał prywatnym 
samochodem, po zakończonej 
służbie do miejsca zamiesz-
kania. W pewnym momencie 
zauważył mężczyzn, którzy 
wywracają śmietniki. Policjant 
aby zapobiec, dalszym wybry-
kom zdecydował się ująć łobu-
zów i powiadomił dyżurnego 
Komendy Powiatowej Policji 
w Dzierżoniowie. Przybyły 
na miejsce patrol zastosował 
wobec sprawców wykroczenia 
postępowanie mandatowe.

kom. Marcin Ząbek
KPP w Dzierżoniowie

ZŁAPANO SPRAWCĘ 
PODPALENIA

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.

OGŁOSZENIE
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W sierpniu 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Dzierżoniowie przeprowadziła następujące 

prace remontowe:

NASZE SPRAWY

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 4a,b, Os. 
Różane 32 a,b oraz na ścia-
nie szczytowej w budynku Os. 
Tęczowe 4a.

W ramach kompleksowego 
programu wymiany i przebu-
dowy instalacji wewnętrznych:

1. wykonaliśmy prace 
związane z  montażem nowej  
wewnętrznej instalacji gazowej 
do poszczególnych mieszkań w 
budynku Os. Jasne 7a,b,c.

2. w chwili obecnej trwają 
prace związane z przeniesieniem 
lokatorskich liczników energii 
elektrycznej z klatek schodo-
wych do piwnicy do nowych 
skrzynek elektrycznych włącz-
nie z wymianą instalacji WLZ 
do poszczególnych mieszkań z 
możliwością zasilenia mieszkań 

prądem trójfazowym w budynku 
na Ul. Andersa 29-36.

3. trwają prace zwią-
zane z wykonaniem nowej 
poziomej instalacji gazo-
wej w piwnicy w budynku 
na Ul. Andersa 29-36 oraz 
nowych pionowych instalacji 
gazowych na klatkach scho-
dowych włącznie z wykona-
niem przyłączy do liczników 

gazowych. Liczniki gazowe 
będą wyniesione na klatkę 
schodową.

Następnym etapem prac 
będzie wykonanie nowych 
wewnętrznych instalacji gazo-
wych od liczników gazowych 

do poszczególnych mieszkań.
Wykonane zostały prace 

związane z ociepleniem stro-
pów piwnicznych i malowa-
niem ścian korytarzy piwnicz-
nych w budynkach Os. Różane 
20 oraz 31.

Rozpoczęte zostały prace 
związane z wykonaniem nowe-
go chodnika wzdłuż budynku 
Os. Tęczowe 19.

4. Kontynuowana jest 
także wymiana wodomierzy 
na nowe, bardzo nowoczesne 
urządzenia ze zdalnym radio-
wym odczytem. Zaplanowane 
na pierwsze półrocze prace, z 
uwagi na wcześniejsze bardzo 
rygorystyczne unormowania 
dotyczące braku możliwości 
realizowania prac w mieszka-
niach, spowodowały opóźnie-
nie ich wymiany.

SPÓŁDZIELCZE REMONTY 
W SIERPNIU

•  R E K L A M A  •
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 Budynek A: 
obecnie:
• zakończono tynki 

wewnętrzne, gładzie na sufi-
tach oraz montaż parapetów w 
mieszkaniach,

• zakończono wylewa-
nie podkładów betonowych 
w mieszkaniach, piwnicach i 
garażach,

• zakończono prace na ele-
wacji bez cokołu budynku,

• zakończono układanie 
płytek na wszystkich balko-
nach oraz na dwóch klatkach 
schodowych,

• zakończono pokrycie 
dachu z wierzchniej warstwy 
papy wraz z systemem odwod-
nienia dachu,

NASZE SPRAWY

• trwa montaż wind,

w najbliższym czasie:
• montaż bram garażowych,
• montaż balustrad balko-

nowych,
• trwa układanie płytek na 

ostatniej klatce schodowej,
• rozpoczęto zabudowy 

szachtów instalacyjnych na 
klatkach schodowych,

• w wrześniu planowany 
jest montaż drzwi do miesz-
kań i budynku oraz rozpoczęcie 
prac związanych z zagospoda-
rowaniem terenu

 Budynek B: 
obecnie:
• trawa murowanie ścianek 

działowych w mieszkaniach i 
piwnicy,

• trwają prace instalacyj-
ne (sanitarne i elektryczne) w 
mieszkaniach,

• trwa murowanie ścian 
attyki oraz kominów na dachu,

w najbliższym czasie:
• w wrześniu planowany 

jest montaż stolarki okiennej 
oraz wykonanie izolacji dachu,

• w październiku planowa-
ne są tynki mieszkań i piwnic.

AKTUALNY STAN BUDOWY 
„LAWENDOWYCH BLOKÓW”

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 gospodarczej, 
- garaż na 3 samochody.
Tel: 603 438 615 lub 794 702 508.

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 we wrześniu 2020 r.:

DATA DZIEŃ GODZ. PRZYJĘĆ POLICJANT FUNKCJA/REJON

23.09 ŚRODA 13.00-14.00 Adam Gulka
Dzielnicowy 

os. Tęczowego, Złotego 
i Kolorowego

14.09 PONIEDZIAŁEK 13.00-14.00 Paweł Szobera
Dzielnicowy os. Jasnego 

i Błękitnego

08.09 WTOREK 13.00-14.00 Marcin Armatys
Dzielnicowy 

os. Różanego

DYŻURY DZIELNICOWYCH
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Po bardzo długiej przerwie (niestety nie zależnej ode mnie ani od Spółdzielni 
Mieszkaniowej) możemy zacząć treningi, na które Państwo czekali.

Na wstępie chciałabym 
dodać, że ćwiczenia odbywać 
się będą bezpiecznie z prze-
strzeganiem zasad i zaleceń 
wprowadzonych przez mini-
strów. Przy wejściu stać będzie 
płyn do dezynfekcji rąk. Rodzi-
ce przyprowadzający swoje 
pociechy będą musieli zostać 
na korytarzu w maseczce chro-
niącej swoje i innych zdrowie. 
Państwo i Państwa rodziny 
będą w dobrych rękach.

Koniec z formalnościami! 
Czas na przyjemniejsze treści, 
w których dokładnie opiszę 
wszystkie zajęcia, które zaczną 
się od 17 września 2020r.

Grafik nie ulega zmianie.
We wtorki i czwartki o 

godz. 19.00-20.00 będziemy 
wylewać z siebie siódme poty 
na fitnessie. Jeśli ćwiczyłaś/łeś 
ze mną wcześniej, nie mogę się 
doczekać, aż znowu się zoba-
czymy. Jeśli ogłoszenie o tre-
ningach widzisz pierwszy raz, 
bądź od dłuższego czasu zasta-
nawiasz się czy warto, SPRÓ-
BUJ! Twoje pierwsze zajęcia 
są za darmo, abyś mogła/
ógł zobaczyć czy taki rodzaj 
aktywności fizycznej przypa-
da Ci do gustu. Pierwsze 10 
min zajęć to rozgrzewka, po 
niej mamy krótką przerwę i 
przez 40 min wzmacniamy i 
wysmuklamy nasze ciało. Po 
treningu głównym przez ok 10 
min rozciągamy i rozluźniamy 
zmęczone mięśnie. Autorskie 
treningi układam z dokład-
nością, tak aby pracowały 
wszystkie mięśnie, czas leciał 
szybko a uśmiech nie znikał z 
twarzy. Efekty ćwiczeń widać 
już po pierwszym miesiącu, 
jeśli Twój jadłospis jest odpo-
wiedni. Jeśli uważasz, że zbyt 
długo nic nie robiłaś/łeś aby 
z marszu pójść na takie zaję-
cia to jesteś w błędzie. Zawsze 

dokładnie opisuje dane ćwicze-
nie oraz podaję wersję łatwiej-
szą, po to by osoby które są 
osłabione z powodu długiej 
przerwy w ćwiczeniach, z 
powodu choroby czy spraw 
osobistych, mogły spowrotem 
wdrożyć się w ruch. Nie daj 
się namawiać! Zabierz ze sobą 
przyjaciółkę, siostrę, mamę i 
wykrzesaj endorfiny razem z 
nami.

We wtorki o godz.18.00-
18.45 relaksujemy i rozciąga-
my swoje ciało na zdrowym 
kręgosłupie. Spokojna muzy-
ka wprowadza nas w błogo-
stan, który pomaga naszym 
pędzącym myślom zwolnić i 
uspokoić się. Ćwiczenia mają 
również na celu wzmocnienie 
wszystkich najważniejszych 
partii mięśni oraz zwięk-
szenie sprężystości kręgo-
słupa. Pomagają złagodzić 
następstwa nieprawidłowych 
nawyków. Przy regularnym 
treningu można wyelimi-

nować ból lub dyskomfort 
pleców, a także zapobiec ich 
pogłębianiu. Są to ćwiczenia 
profilaktyki schorzeń kręgo-
słupa i aparatu ruchu, a nie 
rehabilitacja. Są zajęciami o 
niskiej intensywności, przez 
co uczęszczać na nie mogą 
wszyscy: dzieci, dorośli jak i 
seniorzy.

W czwartki od godz. 17.00 
prze 45 minut szalejemy do 

ciekawej muzyki z najmłod-
szymi! Rozbudzamy w dzie-
ciach taneczną pasję! Twój 
maluszek uwielbia radosne 
podrygi w rytm radiowych 
lub dziecięcych przebojów? 
Już teraz widzisz w nim 
małego tancerza? Zabawy z 
tańcem i muzyką to zajęcia, 
które pozwolą rozwinąć w 
nim miłość do tego sportu! Na 
zajęciach dla najmłodszych 
bawimy się rytmem, tempem, 
słowami i ruchem. Przeróżne 
piosenki wprowadzają nas w 
podróż do kolorowych krain 

wyobraźni. Dzieci rozwijają 
koordynację ruchową, kre-
atywność, zwinność, stają 
się również bardziej śmiałe. 
Nauka tańca dla dzieci ma 
znacznie luźniejszą formę niż 
zajęcia dla dorosłych. Taniec 
dla dzieci, bardziej przypo-
mina zabawę przy muzyce, 
do której włączone są podsta-
wowe kroki tańca nowocze-
snego. Taka forma zajęć ide-
alnie przygotowuje malców 
do stopniowej nauki coraz 
trudniejszych kroków. Naj-
ważniejsze jest wyrobienie w 
dzieciach rytmu. Nauka cho-
reografii przychodzi w póź-
niejszych etapach. Małe dzie-
ci uczą się głównie poprzez 
dotyk i ruch. Z tego względu 
zajęcia taneczne dla najmłod-
szych są niezwykle korzyst-
nym rozwiązaniem, uboga-
cającym maluchy na wielu 
płaszczyznach.

Również w czwartkowe 
wieczory o godz.18.00-19.00 
bawimy i śmiejemy się z 
seniorami na cudownej tera-
pii tańcem. Na zajęciach liczy 
się śmiech i dobra zabawa! 
Seniorze! Jeśli jesteś scep-
tycznie nastawiony, przyjdź i 
zobacz jak prowadzę tę formę 
ruchu. Ćwiczenia, układy, 
ruchy taneczne nie są wyma-
gające czy intensywne. Nie 
biegamy, nie skaczemy a co 
ważniejsze, nie potrzebujesz 
pary. Zapraszam na zajęcia, 
które przygotowuję specjalnie 
dla Państwa potrzeb.

Nie pozostało mi nic inne-
go jak gorąco zaprosić Państwa 
na moje wszystkie zajęcia, któ-
rych z niecierpliwością ocze-
kuję.

Marta

ZAJĘCIA DLA MIESZKAŃCÓW 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POWRACAJĄ!

NASZE SPRAWY
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Budowę nowej drogi ekspresowej z Wrocławia do Kłodzka podzielono na trzy 
odcinki. Właśnie wybrano rekomendowany i przy okazji najlepszy dla Dzierżo-

niowa wariant przebiegu tej trasy. Kolejnym krokiem przygotowania tej inwestycji 
będzie złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych.

- Z perspektywy Dzierżonio-
wa ważne jest, że nowa trasa 
ósemki będzie omijała obwod-
nicami Łagiewniki i Niemczę. 
Oznacza to m.in szybszy dojazd 
do Wrocławia i krótszy czas 
dotarcia z „ósemki” do miasta 
– mówi burmistrz Dzierżonio-
wa, Dariusz Kucharski.

Wybór wariantu rekomen-
dowanego poprzedzony był 
przeprowadzeniem analizy 
uwzględniającej aspekty spo-
łeczne, ekonomiczne, środowi-
skowe i techniczne dla każdego 
z proponowanych rozwiązań.

Realizację około 80-kilo-
metrowego odcinka przyszłej 
S8 podzielono na krótsze 
odcinki: Kłodzko-Ząbkowice 

Śląskie, Ząbkowice Śląskie-
-Łagiewniki, Łagiewniki-Wro-
cław (Magnice). Taki podział 

inwestycji na trzy krótsze 
odcinki sprawi, że jej przygoto-
wanie, wybór wykonawców, a 

następnie realizacja będą prze-
biegały sprawniej.

BĘDZIE NOWA DROGA S8
WAŻNE
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Jest to pierwsza tego typu 
inwestycja mieszkaniowa w 
Piławie Górnej, która wyróż-
nia się atrakcyjną lokalizacją, 
przystepną ceną oraz udogod-
nieniami takimi jak winda czy  
możliwość instalacji klimaty-
zacji na życzenie.

 Atuty zakupu: 
• wybór pomiędzy miesz-

kaniem lokatorskim a pełną 
własnością

• cena już od 25 tys. złotych 
przy zakupie mieszkania loka-
torskiego. Oferta skierowana 
do odbiorców nieposiadają-
cych zdolności kredytowych w 
bankach. Nabywca w ramach 
wkładu własnego wpłaca tylko 
20 % wartości mieszkania. 
Pozostała część spłacana jest 
w miesięcznych ratach wraz z 
czynszem przez okres 30 lat z 
mozliwością wcześniejszego 
wykupu na własność.

• cena 3900 zł/m2 brutto 
przy zakupie mieszkania na 
pełną własność.Nabywca decy-
duje, jaką kwotę wpłaca ze 

środków własnych, a na jaką 
zaciąga kredyt hipoteczny w 
banku.

 Atuty inwestycji: 
• budynek wyposażony w 

windę (pierwszy tego typu w 
Piławie Górnej) Dzięki temu 
znacząco wzrasta komfort 
życia rodzin z małymi dziećmi, 
a także czyni budynek przyja-
znym dla osób starszych i nie-
pełnosprawnych.

• Lokale z balkonami z 
widokiem na góry

• mieszkania z nowocze-
snym poziomem wykończe-
nia: tynki gipsowe na ścia-
nach, gładzie gipsowe na 
sufitach, okna 5-komorowe 
3-szybowe

• Możliwość dokupienia 
indywidualnych garaży z bramą 
wjazdową na pilota

• Możliwość wprowadzenia 
indywidualnych zmian w bran-
żach budowlanej, sanitarnej 
i elektrycznej, co pozwala na 
idealne dopasowanie mieszkań 
do swoich potrzeb

NASZE SPRAWY

 Atuty Lokalizacji: 
• Malownicza cicha i spo-

kojna okolica jednocześnie 
blisko centrum Piławy Górnej z 
widokiem na piękny krajobraz.

• bliskie sąsiedztwo przed-
szkola, szkoły podstawowej, 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
biblioteki oraz filii Spółdziel-
czego Domu Kultury oraz 
terenu rekrecyjno-sportowego 
z zespołem boisk, hali sporto-
wej, skatparkiem, siłownią ple-
nerową oraz placami zabaw

• w najbliższych planach 
gminy jest także budowa 
żłobka

• w 15 minut można doje-
chać samochodem do Dzierżo-
niowa lub skorzystać z dobrze 
rozwiniętej komunikacji 
publicznej

• zaledwie 300 metrów do 
centrum handlowo-usługo-

wego i administracyjnego w 
Piławie Górnej

 Atuty  Inwestora  
 - Spółdzielni Mieszkaniowej 
 w Dzierżoniowie: 

• 60 lat doświadczenia w 
budownictwie mieszkaniowym

• fachowe doradztwo dla 
klientów zainteresowanych 
ofertą

• Gwarancja wysokiej 
jakości i terminowej realizacji 
inwestycji

Wszelkie informacje 
można uzyskać w siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie na os. Jasnym 
20 lub pod telefonem 74 831-
44-73 wew. 38 oraz na stro-
nie internetowej spółdzielni: 
smdzierzoniow.pl

Marzysz o „własnym M”  w przystepnej cenie? Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie oferuje 

nowoczesne mieszkania w pięknej lokalizacji Piławy 
Górnej już od 25 tysięcy złotych.

NOWE MIESZKANIA W PIŁAWIE GÓRNEJ

8



9sierpień 2020  |  nr 8 (188)

NASZE SPRAWY

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

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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POWRÓT DO SZKOŁY - ZASADY

WAŻNE

Najważniejszą zasadą jest 
ta, że do szkoły mogą uczęsz-
czać tyko zdrowi uczniowie 
– bez żadnych objawów choro-
bowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych. Dzieci nie 
mogą uczestniczyć w zajęciach 
szkolnych, gdy oni lub domow-
nicy przebywają na kwarantan-
nie lub w izolacji w warunkach 
domowych.

Uczniowie z młodszych 
klas mogą być przyprowadzani 

wyłącznie przez zdrowych 
rodziców lub opiekunów - nie 
mogą oni jednak przemiesz-
czać się po terenie szkoły, mogą 
przebywać tylko w wyznaczo-
nym przedsionku lub szatni, w 
maseczkach, z zachowaniem 
dystansu. Z jednym uczniem 
może przyjść tylko jeden opie-
kun. Dyrektorzy poinformują 
rodziców uczniów o tym, z 
którego wejścia do szkoły mają 

korzystać ich dzieci (w każdej 
szkole będą minimum dwa 
wejścia). Przekraczając teren 
szkoły jesteśmy zobowiązani 
do dezynfekcji rąk. Uczniom 
może być też zmierzona tem-
peratura.

Dzieci z danego oddziału 
szkolnego będą przebywały 
tylko w jednej klasie, by ogra-
niczyć kontakty z innymi 
uczniami. To nauczyciele będą 
przychodzili do klas na lekcje. 

Dlatego uczniowie nie będą 
musieli nosić maseczek ani 
przyłbic podczas lekcji. Z klas 
zostały usunięte przedmioty i 
sprzęty, których nie można sku-
tecznie umyć, uprać lub dezyn-
fekować. Uczniowie mogą 
korzystać wyłącznie z własnych 
książek i przyborów szkolnych.

Przybory do ćwiczeń 
(piłki, skakanki, obręcze itp.) 

1 września dzieci wracają do nauki w swoich klasach. Podstawowym modelem 
kształcenia ma być nauka stacjonarna w szkołach. Jak będzie wyglądała eduka-

cja? Jakie procedury bezpieczeństwa będą obowiązywały?

wykorzystywane podczas 
zajęć, będą po ich zakończe-
niu dokładnie czyszczone 
lub dezynfekowane. Na bie-
żąco będą dezynfekowane 
także ciągi komunikacyjne, 
powierzchnie dotykowe – 
poręcze, klamki, blaty w 
salach i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, czy 
włączniki oraz toalety. Sale 
lekcyjne będą wietrzone co 
najmniej raz na godzinę - 
w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie 
zajęć. 

Pauzy w lekcjach będą 
organizować nauczyciele dla 
swoich klas, adekwatnie do 
potrzeb, jednak nie rzadziej 
niż co 45 minut. Uczniowie 
będą spędzali przerwy pod 
nadzorem nauczyciela. Jesli 
pogoda na to pozwoli, będą 
mogli korzystać z boiska szkol-

nego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, 
przy zachowaniu zmianowo-
ści grup i dystansu pomiędzy 
nimi.

Wszyscy pracownicy 
szkoły, przemieszczając się na 
terenie placówki, mają obowią-
zek używać indywidualnych 
środków ochrony osobistej – 
osłony na usta i nos.

Jeśli pojawi się sytuacja 
zagrożenia, możliwy będzie 
również mieszany model nauki. 
Dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego 

i na podstawie pozytywnej 
opinii sanepidu, będzie mógł 
zdecydować, że część uczniów 
będzie uczęszczać do szkoły 
w tradycyjnej formie, a część 
uczyć się na odległość. Przy 
większym zagrożeniu epide-
miologicznym będzie można 
zastosować model kształcenia 
zdalnego.
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NABÓR DO POLICJI

WSPÓLNIE PO 10 TYSIĘCY 
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Komenda Powiatowa Poli-
cji w Dzierżoniowie prowadzi 
standardową formę rekrutacji. 
Osoby zainteresowane pełnie-
niem 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 sanitar-
nego, w związku z występu-
jącymi zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2. W związku z 
powyższymi ograniczeniami 
osoby zainteresowane złoże-
niem dokumentów aplikacyj-

nych 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 nieposzlako-
waną opinię,

• nie być skazanym prawo-
mocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

• korzystać z pełni praw 
publicznych,

• posiadać co najmniej 
średnie 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: http://www.dol-
noslaska.policja.gov.pl/pl/aktual-
nosci/wiadomosci/wazne_infor-
macje/zostan_jednym_z_nas

kom. Marcin Ząbek
KPP Dzierżoniów

Przedstawiciele Dzierżo-
niowa, gminy Dzierżoniów, 
Bielawy, Pieszyc, Piławy 
Górnej, Łagiewnik i Dzierżo-
niowskiego Klastra Energii 
podpisali (14 sierpnia) poro-
zumienie o wspólnej realiza-
cji projektu, umożliwiającego 
wyposażanie szkół i samorzą-
dowych instytucji w instalacje 
fotowoltaiczne.

- Pierwszym krokiem do 
realizacji tego celu będzie pozy-
skanie 7 milionów. To zadanie 
utworzonej niedawno spółki 

Energia Komunalna. Jestem 
optymistą, że to się uda, bo prze-
cież od czasu kiedy jako samo-
rządowcy zaczęliśmy mocniej 
współpracować i powołaliśmy 
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżo-
niowska trafiło do nas 41 dodat-
kowych milionów, za które pro-
wadzone są i liczne inwestycje i 
tak zwane działania miękkie, z 
których korzystają mieszkańcy 
– mówi Dariusz Kucharski, bur-
mistrz Dzierżoniowa.

Oprócz realizacji samego 
projektu Bielawa, Pieszyce i 

gmina Dzierżoniów wyraziły 
także chęć przystąpienia do 

spółki Energia Komunalna, 
która w energetyce będzie 
pełnić podobną rolę jak WIK 
(spółka gminna zajmująca się 
gospodarką wodno-ściekową).

Pewność zatrudnienia, godziwe zarobki, oraz ciekawa służba – wszystko to 
znajdziesz w formacji jaką jest POLICJA. Rekrutacja do służby w Policji 2020 

trwa w sposób ciągły. Osoby przed ukończeniem 26 roku życia zarobią ponad 4000 
złotych „na rękę”, wykonując odpowiedzialne urozmaicone zadania każdego dnia. 
Rzetelność w wykonywaniu obowiązków jest gwarantem stabilności zatrudnienia.

To ambitny, ale możliwy do zrealizowania projekt, dzięki któremu instytucje 
prowadzone przez samorządy ziemi dzierżoniowskiej będą w znacznym stopniu 

korzystały z energii słonecznej.

WAŻNE
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Prezentujemy kolejny zestaw igraszek do rozgrzania 
szarych komórek.

 Igraszka nr 1 
To jemu śmiechu brzmienie,
ale dla pająka to pożywienie

 Igraszka nr 2 
Z zachwytem skazuje karego,
ale wędkarz jest dumny z niego

 Igraszka nr 3 
My dwa razy to robimy
i czegoś wam zazdrościmy

 Igraszka nr 4 
Uderzenie oraz rosyjska rzeka,
tak piękny, że czasem nas urzeka

 Igraszka nr 5 
Niedroga węgla cena,
na parkiecie jego scena

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

Poprawne odpowiedzi z lipcowych igraszek:

Hasło: TATKO 
Niestety nikt nie nadesłał poprawnej odpowiedzi. Było kilka 

błędnych odpowiedzi LATKO.
Powodzenia w kolejnych igraszkach.

Zredagował: WOAM

• Igraszka nr 1
 Miał swój dzień w ame-
rykańskim kinie, dlatego 
pamięć o nim nie zginie.
ŚWISTAK

• Igraszka nr 2
 Pisarz niemiecki z Pragą 
związany, Proces i  Wyrok 
przez niego napisany.
KAFKA

• Igraszka nr 3
 Gdzie się podziały tamte 
zabawy niezapomniane, żeby 

wróciły teraz jest wskazane.
PRYWATKI

• Igraszka nr 4
 Możesz mieć szansę na 
niego, ale trzeba się posta-
rać o niego.
SUKCES

• Igraszka nr 5
 Ozdobna pałka w ręku 
Chrobrego, więc lepiej nie 
zbliżać się do niego.
BERŁO

IGRASZKI UMYSŁOWE
NASZE KĄCIKI

 Składniki: 
•  6 białek
•  1,5 szklanki białego cukru
•  Parę kropel cytryny.
•  Śmietana 30% x2, 
•  4 łyżki cukru pudru. 
•  1 serek mascarpone. 
•  Owoce

 Przygotowanie: 
Oddzielić żółtka od białek. 

Białka ubić na sztywno na naj-
większych obrotach miksera. 
Dodawać stopniowo cukier. 
Nasza masa białkowa zrobi się 
sztywna. Na koniec dodać parę 
kropel doku z cytryny lub mała 
łyżeczkę octu.

Blachę wyłożyć papierem 
do pieczenia.

Piekarnik rozgrzać do 180 
stopni. Ja piekę bez termo-
obiegu, wszystko zależy jaką 
mamy kuchenkę.

Na blasze wykładamy ubitą 
masę bezowa. Formujemy koło. 

Można zrobić jedno duże lub 
dwa mniejsze. Ja swoją masę 
wkładam do rękawa cukierni-
czego z tylką i dodatkowo robię 
wzory.

Wkładamy bezę do pie-
karnika i zmniejszamy temp. 
do 130. Pieczemy ok. 2h. Nie 
otwieramy piekarnika podczas 
pieczenia.

Po upływie podanego 
czasu, wyłączamy piekarnik 
i trzymamy naszą wyrośnięta 
beze jeszcze ok. 30 min.

Śmietanę ubić na sztywno 
z cukrem pudrem dodać par-
tiami serek mascarpone. Wyło-
żyć na ostudzoną beze i udeko-
rować owocami.

Polecam - torcik bezowy 
jest pyszny, słodki i szybko 
znika z talerzy.

Pozdrawiam
Martyna Kucper

GOTUJMY RAZEM 
TORCIK BEZOWY

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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1989 roku ostatecznie 
upadł komunizm. Chodź 
opinie czy on w ogóle istniał 
są w różnym stopniu roz-
bieżne. Istotne jest jednak to, 
że nagle PZPR przestała ist-
nieć, a władzę objęli przedsta-
wiciele nowego ruchu społecz-
nego Solidarność z Lechem 
Wałęsą na czele. Władza tego 
obozu trwała kilkanaście lat.

To był ciekawy i dość 
trudny czas dla tych, co pra-
cowali wówczas w Milicji 
Obywatelskiej, bo nastąpiły 
duże i szybkie zmiany. Nagle 
powstała policja państwowa, 
podległa nowo powołanym 
władzom państwowym. Zli-
kwidowano służbę bezpie-
czeństwa, usunięto stanowisko 
komendantów do spraw poli-
tyczno-wyborczych, powołano 
policyjne, niezależne związki 
zawodowe. Znaczna część 
ówczesnej kadry odeszła na 
emeryturę, stanowiska szybko 
obejmowali młodsi policjanci, 
którzy nagle zaczęli przej-
mować funkcje kierownicze. 
Wszystko szybko się zmie-
niało, bo pojawiające się nowe 
zasady były pretekstem  dla 
istotnych przemian i regulacji. 
Jakoś dość niespodziewanie ja 
bardzo aktywnie znalazłem 
się w tym nurcie nowych uwa-
runkowań. Dotychczas przez 
kilka lat piastowałem funkcję 
kierownika pionu kryminal-
nego, a w pewnym okresie 
także dochodzeniowego po 
połączeniu pionu kryminal-
nego i dochodzeniowego. W 
roku 1988 zostałem komen-
dantem komisariatu w Pie-
szycach a w 1989 zostałem 
komendantem komisariatu w 
Bielawie. W 1990 roku zosta-
łem zastępcą komendanta 
Rejonowego w Dzierżoniowie 

a w roku 1991 komendantem 
Rejonowej Policji w Dzierżo-
niowie. 4 nowe stanowiska w 
4 lata, taka sytuacja zdarza się 
niezwykle rzadko i była mało 
spotykana. W lecie w 1988 
roku gdy objąłem stanowisko 
komendanta w Pieszycach, 
pracowało tam 17 policjantów, 
więc było to dla mnie szcze-
gólnie duże wyzwanie, bo 
jednostka niezbyt duża a teren 
działania spory.

Pamiętam, że wówczas 
dostałem pytanie od zastępcy 
komendanta Rejonowego w 
Dzierżoniowie - jak daję sobie 
radę na stanowisku, odpo-
wiadam, że bez większego 
wysiłku. Ta moja wypowiedź 
powoduje pewne niezado-
woleni kierownictwa, bo 
wydaje im się zbyt lekcewa-
żąca. Wywołuje to istotne 
reperkusje. Następuje trochę 
zmian kadrowych, odcho-
dzi na emeryturę komendant 
powiatowy i jego zastępca w 
Dzierżoniowie, odchodzą też 
komendant komisariatu poli-
cji w Bielawie oraz przycho-
dzi nowy komendant powia-
towy. Nowe kierownictwo, 
nowe uwarunkowania, Co 
powoduje trochę zamieszania, 
bowiem nowe władze to nowe 
porządki. Nowy komendant 
jakoś mnie nie faworyzował 
i szybko wszedł ze mną w 
konflikt personalny. Jesie-
nią 1988 roku zadzwonił do 
mnie i oświadczył, że nie jest 
zadowolony z wyników sta-
tystycznych mojej jednostki 
i wezwał do ich poprawy. 
Uznałem, że nie ma ku takim 
działaniom żadnych uzasad-
nionych przyczyn, Ale kto 
zna układy w służbach mun-
durowych to wie, że przeło-
żony jednak zawsze ma rację, 

choćby obiektywnie zupełnie 
jej nie miał. Bardzo trudno 
obalić pretensje lub uprzedze-
nia przełożonego, Zwłaszcza, 
gdy nie wiadomo z jakiego 
powodu wynikają. Wydaje 
mi się, że komendant chciał 
przez to podkreślić swoją 
istotną rolę decyzyjną i czekał 
na moją reakcję na te zarzuty. 
Ponieważ nie uznałem ich za 
zasadne z całych sił się bro-
niłem, A to wywołało raczej 
odwrotny skutek. Nasze oso-
biste stosunki dość szybko się 
zaostrzyły. Wiosną 1989 roku 
budynek Komisariatu Policji 
w Pieszycach został poddany 
generalnemu remontowi i 
jego siedziba została prze-
niesiona do świeżo budowa-
nego budynku mieszkalnego 
na obrzeżach miasta. Trochę 
to jednak utrudniło funkcjo-
nowanie jednostki, ale jakoś 
obeszło się bez większych 
kłopotów. Wakat na stanowi-
sko komendanta komisariatu 
policji w Bielawie, po odej-
ściu kierownictwa tamtejszej 
jednostki pozostał w moim 
zainteresowaniu. To komisa-
riat pierwszej kategorii z 61 
etatami. Obsady nowych sta-
nowisk miał dokonać nowy 
komendant powiatowy, z 
którym byłem w nienajlep-
szych układach. Spodziewa-
łem się więc, że raczej nie 
powinno zbyt mocno mnie 
to stanowisko interesować. 
Ale ku mojemu zaskoczeniu 
stało się inaczej. Latem 1989 
roku zostałem mianowany 
na stanowisko komendanta 
w Bielawie. Moim zastępcą 
został młody i zdolny i obie-
cujący porucznik Marek, z 
którym współpracowało mi 
się bardzo dobrze. Najgorsze 
było to, że konflikt z komen-

dantem powiatowym ciągle 
się uaktywniał. Trudno mi 
było się z tym pogodzić, bo 
nie widziałem żadnych uza-
sadnionych przyczyn, dla 
których ten konflikt istniał. 
Skierowałem więc do komen-
danta Głównej Policji w War-
szawie prośbę o wyłączenie 
Komisariatu Policji w Biela-
wie spod nadzoru bezpośred-
niego Komendy Powiatowej w 
Dzierżoniowie. Nie spodzie-
wałem się w tym względzie 
aprobaty mojego wniosku, ale 
ciekaw byłem jak zareaguje 
na ten problem nowa policja. 
Odpowiedź komendy głównej 
była bardzo nieprofesjonalna 
i abstrakcyjna, bowiem odpo-
wiedziano mi, że nie ma moż-
liwości stworzenia w Biela-
wie niezależnej i niepodległej 
dzierżoniowskiej jednostce 
Policji w Bielawie, ponieważ, 
aby ten warunek spełnić to 
w Bielawie musiałaby istnieć 
całodobowa służba. Oka-
zało się zatem, że w nowej 
policji nie pracują już sami 
fachowcy, ale jest trochę nie-
zdolnych policjantów i co jest 
przerażające to właśnie także 
w Komendzie Głównej. Cało-
dobowa służba w Bielawie 
istniała już od dawien dawna 
i taki warunek nie stwarzał 
dla jednostki żadnego pro-
blemu czy przeszkody. Ale od 
Bielawy do Warszawy droga 
daleka, więc skąd oni o tym 
mogli wiedzieć. Pozostaje mi 
więc walczyć dalej o swoje 
bo widzę, że to ja mam rację 
i wiedzę a to szansa na osią-
gnięcie sukcesu.

Co się wydarzyło dalej 
opowiem w kolejnym odcinku.

Pozdrawiam

Życie przeplata zwykle niesamowite i niesprawiedliwe historie, których nikt nie 
jest w stanie przewidzieć. Muszę się przyznać, że to co działo się w końcówce lat 

osiemdziesiątych dwudziestego wieku stanowiło ogromne wydarzenie w aspekcie 
historycznym dla dzisiejszych dziejów naszej ojczyzny.

ZMIANY USTROJOWE,
ZMIANY KADROWE

Z PAMIĘTNIKA CZYTELNIKA
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Aby zminimalizować nie-
bezpieczeństwo, postanowi-
liśmy, że tegoroczna edycja 
będzie nie jak co roku – turnie-
jem drużynowym a pojedyn-
kami koszykarskimi jeden na 
jedengo.

Jak to się zwykło mówić 
– zmiany są wskazane, szcze-
gólnie wtedy gdy są wymu-
szone......

Start turnieju o godzi-
nie 11.00 zaplanowany tak, 
by uniknąć zapowiadanej na 
godzine 16.00 burzę i zakoń-
czyć do tej godziny zawody. 
Frekwencja na boisku osiedlo-
wym „Na Jasnym” była zado-
walająca, mimo upału zjawiło 
się sporo rodziców z dziećmi, 
bo to oni rywalizowali w 
pierwszej kolejności. W kate-
gorii dzieci do lat 10 do rywa-
zlizacji stanęło 11 chłopców i 
3 dziewczynki. Po zaciętych 
pojedynkach  do finału prze-
szli  Daniel Wojtas i  Bartek 
Chęciński, jednak deszcz prze-
szkodził i po skróconej walce 
Królem Kosza został Daniel 
Wojtas z klubu B-Ball Dzier-
żoniów, który otrzymał medal, 
puchar, piłkę i voucher  250 
zł Polish Basketball Clinic. 
Wszystkie dzieci w tej kate-
gorii otrzymały pamiątkowe 
dyplomy.

Kategoria dzieci 11-14 lat to  
14 zawodników i jedna koszy-
karka. Tu już poziom walki był 
znacznie wyższy, ostatecznie 
Królem Kosza został  Tade-
usz Kurowski z klubu Nysa 
Kłodzko, którego nagrodzono 
medalem, pucharem, piłką oraz 
voucherem na 200 zł Polish 
Basketball Clinic.

Przed rozgrywkami doro-
słych na boisku pojawili się 
goście specjalni – burmistrz 
Dzierżoniowa Dariusz Kuchar-
ski i zastępca burmistrza 
Dorota Pieszczuch. Przekazali 

życzenia powodzenia w walce 
oraz życzyli wszystkim miłej 
zabawy.

Pojedynki dorosłych stały 
na bardzo wysokim pozio-
mie. 17 zawodników z Dzier-
żoniowa, Piławy Górnej, 
Bielawy, Gorzowa Wielko-
polskiego, Wałbrzycha, Wro-
cławia, Poznania i Kosza-
lina  rywalizowało o nagrodę 
główną ufundowaną przez 
stwowarzyszene Nowoczesny 
Dzierżoniów w postaci 500 zł 
w gotówce. Po zaciętym fanale 
rozegranym w deszczu osta-
tecznie Królem Kosza B-Ball 
Jam 2020 został jacek Brożek 
z Bielawy.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy 
wspierają inicjatywę turnieju 
koszykówki: Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżoni-
wie, Stowarzyszeniu Nowo-
czesny Dzierżoniów Dariu-
sza Kucharskiego, Gminie 
Miejskiej Dzierżoniów, Polish 
Basketball Clinic, firmie Mar-
ginez, Marta Woźniak Fotogra-
fia oraz wszystkim pojedyń-
czym osobom, które pomagały 
podczas turnieju oraz przed 
i po nim: Justyna Ryjoch, 
Kacper Kałużyński, Dominik 
Palka, Patrycja Wojtas, Plej, 
Bany, Żurek, Luks, Waldek, 
Loku, Bajo, Ząbal.

Osobne podziękowania dla 
wszystkich uczestników oraz 
kibiców na turnieju, a także 
mieszkańców osiedla Jasnego 
za wyrozumiałość, że każdego 
lata hałasujemy w centrum 
osiedla odbijając piłkę.

Do zobaczenia za rok, oby 
w jeszcze lepszych warunkach 
organziacyjnych, zdrowotnych 
i pogodowych.

Biiiii Ball !!!

22 lata tradycji turnieju, mnóstwo wspomnień, 
historia, legenda... A jednak w tym roku misieli-

śmy zmienic formę turnieju, zmusiła nas do tego oczy-
wiście sytuacja związana z pandemią.

B-BALL JAM 1 NA 1
NASZE SPRAWY
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Słoneczna i wręcz parna 
pogoda nie zachęcała do wy-
tężonego wysiłku, ale mimo to 
znaleźli się chętni to zabawy.

Rywalizowano w następu-
jących kategoriach:

 Kobiety 
•  I miejsce: 

Dorota Fornalik
•  II miejsce: 

Elżbieta Kaszuba
•  III miejsce:  

Elżbieta Kobylarz

 Mężczyźni 
•  I miejsce: 

Waldemar Wojnicki
•  II miejsce: 

Janusz Kaszuba
•  III miejsce: 

Marian Słowikowski

 Dzieci powyżej 10 lat 
•  I miejsce: 

Paweł Lachowicz
•  II miejsce: 

Bartosz Mruk
•   III miejsce: 

Michał Puchała

Wszystkie wyżej wymie-
nione osoby otrzymały pu-
chary, medale oraz nagrody 
rzeczowe.

W kategorii dzieci do lat 
10 medale  oraz nagrody wrę-
czono wszystkim uczestnikom.

Lena Jędrowska
Gracjan Zawadzki
Jakub Chmielewski
Bruno Wietrzykowski
Julia Ostrowska
Magdalena Lachowicz

Organizatorem zawodów 
było Spółdzielcze Towarzy-
stwo Kulturalno-Sportowe 
oraz Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Dzierżoniowie.

Wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali napoje oraz 
słodki poczęstunek.

Impreza współfinansowana 
ze środków Gminy Miejskiej 
Dzierżoniów.

Dziękujemy za udział i 
zapraszamy za rok na kolejną 
edycję.

SDK

Dnia 21 sierpnia na terenach zielonych Alei Ba-
jkowych Gwiazd w centrum dzierżoniowskich 

osiedli odbył się coroczny turniej gry  w bule.

SDK

OSIEDLOWY TURNIEJ 
GRY W BULE
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WAKACYJNY BAŁTYK

Wielu z nas każdego roku 
roku wybiera się na wakacje, 
często są to wymarzone i długo 
oczekiwane wyjazdy zagra-
niczne. Polacy coraz częściej 
wybierają egzotyczne kierunki 
ale także te popularne od lat 
jak: Chorwacja, Hiszpania, 
Grecja, Włochy.

W te wakacje było troszkę 
inaczej. Rozpędzony wirus 
stanął na drodze naszych 
planów, także właśnie tych let-
nich. Konsekwencją tego, jest 
fakt, że znaczna większość 
Polaków zdecydowała się spę-
dzić urlop nad polskim morzem.

Podobnie postapiłem ja 
wraz ze swoją rodziną. Sta-
ramy się by średnio co dwa lata 
odwiedzić nadbałtyckie miej-
scowości takie jak Kołobrzeg, 
Mielno czy Grzybowo. W tym 

roku wypadło na Jarosławiec. 
Zachwalany i reklamowany w 
mediach jako Polski Dubaj z 
największą plażą w kraju.

Jakie są moje spostrzeżenia 
po 10-dniowym pobycie w tej 
miejscowości?

Plaża faktycznie może się 
podobać, chociaż ilość turystów 
na niej jest zdecydowanie za 
duża jak na mój gust. Jest gdzie 
zjeść, jest przystępne nawet dla 
dzieci wejście do morza. W 
zasadzie wszystko dobrze, ale 

niestety tłum, szczególnie w 
tych czasach, odstrasza. Posta-
nowiliśmy więc  jeździć kawa-
łek dalej, tak by rozkoszować 
się morzem w troszkę mniej 
obleganych miejscach, ale jak 
się zapewne domyślacie, ludzi 
w tym roku było wszędzie dużo. 
Także na tzw dzikich plażach.

Nie będę odkrywczy, ale 
muszę stwierdzić, że nasz 
Bałtyk ma swój urok, jest ten 
niesamowity zapach morza, 
przepiękne zachody słońca i 

ciepła jak na nasze warunki 
woda. Nie jestem wielkim zwo-
lennikiem morskich kąpieli, 
ale sam pobyt na plaży, wśród 
rodaków, z poczuciem otacza-
jącej mnie „polskości” bardzo 
mi odpowiadał. Mówiąc „Pol-
skość” mam na myśli widok 
mężczyzn z butelką piwa w 
ręce, zapach oleju ze smażalni 
ryb, wszędobylskie parawany, 
którymi chcemy się odizolo-
wać od innych. Wielu się z tego 
śmieje, sami się z tego śmie-
jemy, ale ja jednak chcę stwier-
dzić, że tego właśnie mi bra-
kowało. Nawet pogoda, gdzie 
temparatura bywała blisko 35 
stopni, była lepsza od tej jaką 
pamiętam z Tunezji czy innych 
gorących krajów. Nie wspomnę 
już o możliwości zjedzenia 
schabowego, ruskich piero-
gów, lub jak zwykle za drogich 
gofrów. To wszystko złożyło się 
na to, że nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło. Złem 
jest koronawirus a dobrem fakt, 
że przypomniałem sobie „pol-
skość nad morzem”.

Perła

•  R E K L A M A  •

Ten rok jest wyjątkowy, specyficzny i to z wielu powodów. Jeden, to ten który jest 
chyba najbardziej odczuwalny, czyli koronawirus. Pandemia, która opanowała 

świat, zatrzymała ludzi, korporacje.


