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Głośny, rubaszny, z poczu-
ciem humoru. Był jakiś rodzaj 
wolności w jego szczerym, 
prostym podejściu do ludzi i 
świata, czasem wbrew konwe-
nansom. Kontrowersyjny. Bez-
pośredni, jak nikt inny potrafił 
kilkoma zdaniami i poczuciem 
humoru wyciągać ludzi z ról, 
jakie nadawały im stanowiska, 
władza, poważny wiek. I nagle 
stawali przed nim zdezorien-
towani, ale z poczuciem ulgi, 
że można tak po prostu… być 
sobą i że to jest w porządku i 
wiele ułatwia.

Plany, plany, plany… Ciągle 
nowe. Dziesiątki spraw. Wciąż 
słychać jego śmiech, przewijają 
się obrazy wspólnych spotkań, 
rozmów. Walczył z czasem. 
Wciąż gdzieś go gnało. Tyle 
życia, zgiełku. I nagle cisza... 
Odchodząc odebrał swojemu 
pokoleniu szczeniacką wiarę, 

że jeszcze na razie jesteśmy 
nieśmiertelni. Że na wszystko 
jeszcze jest czas.

Kiedy z żalu brak słów, 
niech pożegnaniem będzie 
wiersz...

Czas na mnie
Tadeusz Różewicz

Czas na mnie
czas nagli

co ze sobą zabrać
na tamten brzeg

nic
więc to już
wszystko

mamo
tak synku

to już wszystko
a więc to tylko tyle

tylko tyle
więc to jest całe życie

tak całe życie

Daniel Kolinko... Zaledwie 46 lat życia i jednocze-
śnie aż 46 lat życia - intensywnego, odważnego, 

na zawsze wpisującego w historię rodzinnego miasta. 
Spacer po dzierżoniowskich osiedlach to podróż jego 
śladami, jego pomysłów, rozumienia potrzeb miesz-
kańców i ducha czasu. Żył szybko, szybko zrobił 
karierę, jakby wiedział, że ma tego czasu mniej. Pełen 
życia i energii, aktywny na wielu polach – jego pasją 
był nie tylko sport – piłka nożna, piłka ręczna, tenis, ale 
także muzyka, która zawsze grała mu w duszy. W latach 
młodzieńczych był długowłosym wokalistą w zespole 
rockowym, a potem na każdej imprezie przychodził 
moment, że zaczynał śpiewać hity polskiej muzyki roc-
kowej: „List do M.” Dżemu czy „Zaopiekuj się mną” 
Rezerwatu.

POŻEGNANIE PREZESA 
DANIELA KOLINKO

POŻEGNANIE

Wojciech Skupień, 
zastępca prezesa dzier-
żoniowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej:

- Pracowaliśmy razem sie-
demnaście lat, wspólnie roz-
wiązywaliśmy problemy. Był 
moim przyjacielem. Bardzo 
ciężko mi się pogodzić z jego 
odejściem. (dłuższa wypowiedź 
na stronie 5).

Andrzej Błaszkiewicz, 
przewodniczący Rady 
Nadzorczej dzierżoniow-
skiej Spółdzielni Mieszka-
niowej:

- Znałem Daniela i jego 
brata od dziecka, pracowałem 
z jego ojcem Franciszkiem w 

Dezamie. Po wczesnej śmierci 
ich mamy wspieraliśmy rodzi-
nę w zakładzie jak mogliśmy.

Strasznie mi smutno, że już 
go nie zobaczę i nie usłyszę na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
Zapamiętam go jako miłego, 
zawsze uśmiechniętego, peł-
nego pomysłów i energii, a 
także pracowitego i aktywne-
go człowieka. Miał wiele pla-
nów, rozwijał spółdzielnię w 
różnych kierunkach, cieszył 
się z każdego nowo wybudo-
wanego budynku. Jako jedyna 
z 48 spółdzielni należących 
do Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej w Opolu 
zaczęliśmy budować mieszka-

1 października 2020 roku odszedł od nas nagle Daniel Kolin-
ko, wieloletni prezes dzierżoniowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej (2003-2020), radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa w latach 
2006-2010, działacz sportowy w dzierżoniowskich klubach piłki 
nożnej i piłki ręcznej.

Z dzierżoniowską spółdzielnią związał całą swoją drogę 
zawodową, już trzy lata po ukończeniu studiów na Politechnice 
Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, 
w 2002 roku objął funkcję zastępcy dyrektora ds. eksploatacyj-
no-technicznych, a rok później został powołany na stanowisko 
prezesa. W 2012 roku otrzymał tytuł Menedżer - Spółdzielca.

Daniel Kolinko 
we wspomnieniach...
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nia. Inni prezesi pytali nas, 
jak to jest możliwe, że realizu-
jemy nowe inwestycje, a także 
ocieplenia istniejących budyn-
ków, bez zaciągania kredytów. 
Były też trudne decyzje, jak 
likwidacja junkersów. Sta-
wiał temu czoła. Czujemy się 
w spółdzielni w pewien spo-
sób opuszczeni... Na odbiór 
czeka teraz budynek przy ul. 
Lawendowej w Dzierżonio-
wie, niebawem miały ruszyć 
prace przy budowie domu 
wielorodzinnego w Piławie 
Górnej oraz budowa garaży. 
Był wspaniałym ojcem, bardzo 
dobrym szefem.

 
Jarosław Kresa, wieloletni 
pracownik Spółdzielcze-
go Domu Kultury w SM 
Dzierżoniów, obecnie 
wicewojewoda dolnoślą-
ski:

- Śmierć Daniela to wielka 
strata i olbrzymi szok! Trud-
no wymienić wszystkie pomy-
sły, jakie dzięki poparciu lub 
jego bezpośredniej inicjatywie 
udało się w spółdzielni zreali-
zować w ciągu minionych lat. 
Na pewno warto przypomnieć 
przynajmniej część z nich, na 
przykład powstanie w 2005 r. 
wydawanego do dzisiaj mie-
sięcznika „Twoja Spółdziel-
nia”, utworzenie Spółdzielcze-
go Klubu Małego Piłkarza, 
działanie w Spółdzielczym 
Domu Kultury sekcji artystycz-

nych, sportowych, seniorskich 
i młodzieżowych. Dzięki przy-
chylności i otwartości Danie-
la w SDK organizowane były 
turnieje, wystawy i koncerty 
- na małej scenie występowa-
li m.in. Robert Kasprzycki, 
Tomasz Jachimek, Jan Pie-
trzak, czy też zespół Mikromu-
sic. Działały przy spółdzielni 
stowarzyszenia kombatanckie 
i patriotyczne, siedzibę 11 lat 
temu znalazła w Spółdzielni 
Mieszkaniowej także znana w 
Polsce Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej 58. pułku piecho-
ty. Spółdzielnia stała się na 
kilka lat jednym z aktywniej-
szych centrów szachowych na 
Dolnym Śląsku. To wszystko 
bez Jego otwartości i przychyl-
ności byłoby absolutnie nie-
możliwe…

Tomasz Kuriata, redaktor 
naczelny Doba.pl:

- Był wiele lat moim przyja-
cielem. Współtworzyłem razem 
z Nim miesięcznik „Twoja 
Spółdzielnia”. Ostatnimi czasy 
nasze drogi się niestety rozmi-
nęły. Był dziecinny i poważ-
ny, inteligentny, magnetyczny 
i odpychający, dobry i niedo-
bry, hałaśliwy, niecierpliwy, 
miły i irytujący, pomysłowy i 
zaangażowany. Moi synowie 
go uwielbiali. Będę pamię-
tał wiele wspólnych dobrych 
chwil. Oby los dał jego Synom 
i bliskim siłę...

Tadeusz Derenowski, pre-
zes bielawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej:

- W sprawach zawodowych 
podziwiałem Daniela za odwa-
gę w podejmowaniu ważnych 
decyzji dotyczących dużych 
i kompleksowych realizacji 
robót remontowych i inwesty-
cyjnych. Dzięki temu wybu-
dowano kilkaset mieszkań 
w Dzierżoniowie i znacząco 
poprawiły się warunki miesz-
kania na osiedlach. Podczas 
naszych koleżeńskich spotkań 
wesołe usposobienie Danie-
la powodowało, że był duszą 
towarzystwa. Mnie osobiście i 
moim koleżankom i kolegom z 
innych spółdzielni będzie bar-
dzo go brakowało.

Dariusz Kucharski, bur-
mistrz Dzierżoniowa:

- Daniela Kolinko pozna-
łem około 20 lat temu. Pra-
cowałem w przedsiębiorstwie 
ciepłowniczym, on już był w 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Rozmawialiśmy często, nieraz 
mając odrębne zdanie na temat 
ogrzewania mieszkań spół-
dzielczych. Nasza współpraca 
najbardziej rozwinęła się w 
ciągu ostatnich 6 lat. Opra-
cowaliśmy wspólnie model 
partnerstwa miasta i spół-
dzielni mieszkaniowej. Dzięki 
temu zrealizowaliśmy mnóstwo 
wspólnych działań. Zapamię-
tam go jako faceta energiczne-

go, kreatywnego, który przy-
czynił się do budowy wielu 
mieszkań w naszym mieście. 
Pasjonata dzierżoniowskiego 
sportu. Dzięki takim ludziom 
jak on żyjemy w przyjaznym i 
pięknym mieście.

Przemysław Pancer, tre-
ner MKS Żagiew Dzierżo-
niów:

- Daniel Kolinko był wspa-
niałym przyjacielem dzier-
żoniowskiego szczypiornia-
ka od 2012 roku, kiedy jego 
młodszy syn Jakub rozpoczął 
treningi. Od 2014 r. był jed-
nym z kierowników drużyny 
syna, wspaniałym opiekunem 
i przyjacielem całego zespołu. 
Wprowadzał uśmiech, potrafił 
z każdym porozmawiać, roz-
ładować trudne chwile, rozba-
wić do łez chłopców i kadrę 
trenerską. Zawsze gotowy 
do nowych wyzwań, nowych 
projektów. Był współtwórcą 
Spółdzielczej Akademii Szczy-
piorniaka, klasy sportowej o 
profilu piłki ręcznej w dzierżo-
niowskiej Szkole Podstawowej 
nr 1. Człowiek instytucja, przy 
tym zwyczajny fajny mężczy-
zna, znakomity kompan i jak 
się okazało wspaniały przyja-
ciel. Poświęcił drużynie ogrom 
swojego czasu, przeżywał 
razem wiele turniejów, spotkań 
ligowych, wspólnych sukce-
sów. Kochał bardzo każdego 
zawodnika.

POŻEGNANIE

Daniel Kolinko we wspomnieniach...
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POŻEGNANIE

Przyjaciel… nazywany 
żartobliwie przeze mnie Apol-
lo. Człowiek piękny i wielo-
barwny, znakomity towarzysz i 
powiernik. Nigdy nie musiałem 
się zastanawiać, czy mnie wes-
prze, bo to było pewne. Silny, 
a zarazem wrażliwy. Skromny, 
ale działający z rozmachem, 
skuteczny we wszystkim, czego 
się podjął. Setki anegdot, przy-
gód, radości, ale też wspólnych 
smutków i poważnych rozmów. 
Nigdy nie traktował ludzi z 
góry, miał ogromną łatwość 
nawiązywania kontaktów z 
każdym środowiskiem. Odkry-
cie tego człowieka traktuję jak 
dar od losu, który postawił 
nas na swoich drogach. Jego 
brak będzie ogromną pustką 
na zawsze. Dzięki Danielowi 
i moim pozostałym kierowni-
kom zrozumiałem, co oznacza 
prawdziwa męska przyjaźń i 
miłość. Był i pozostanie kocha-
ny przeze mnie i kierowników 
drużyny - Piotrka Wąsińskiego, 
Łukasza Jeżowskiego i Rafała 
Kozłowskiego. Człowiek wspa-
niały!

Jacek Kubasiewicz, były 
trener bramkarzy w Lechii 
Dzierżoniów i w Zagłębiu 
Lubin:

- Był moim przyjacie-
lem. Poznaliśmy się wiele lat 
temu. Podszedł do mnie wtedy, 
mówiąc, że kiedyś jako junior 
podawał mi piłkę za bramką, 

kiedy broniłem w drugiej lidze. 
Opowiadał, jak był w nas wów-
czas wpatrzony – druga liga! 
Byliśmy dla niego autoryteta-
mi. Zawsze mogłem liczyć na 
pomoc Daniela, dzięki jego 
łatwości nawiązywania kon-
taktów i charyzmie. Jego słowa 
za każdym razem napędzały do 
przodu, nie było rzeczy nie-
możliwych.

Paweł Sibik, prezes i tre-
ner Lechii Dzierżoniów:

- Dość długo namawiałem 
go na współpracę z Lechią, 
znając jego podejście do życia 
i umiejętność znalezienia roz-
wiązania w każdej sytuacji. 
Mówił: „nie powinienem do 
tego zarządu wchodzić, bo mój 
syn jest w piłce ręcznej i bar-
dziej tam jestem potrzebny”, 
ale w 2018 roku zasilił zarząd 
klubu. Na posiedzeniach często 
miał zupełnie odmienne spoj-
rzenie na sytuację niż reszta. 
Rozmowy z nim były bardzo 
konstruktywne, krótkie, zwię-
złe i na temat, taki był Daniel. 
Jego odejście jest wielką stratą 
nie tylko dla Lechii czy Żagwi, 
ale całej społeczności. Pozna-
liśmy się wiele lat temu, kiedy 
Daniel, młodszy ode mnie, 
wyjechał na obóz sportowy z 
drużyną juniorów. I pamięt-
ny mecz, w tenisa nożnego 
na korcie, kiedy założył się z 
Leszkiem Sobolewskim i jesz-
cze jedną osobą, że we trzech 

ograją śp. Grzesia Żuławnika. 
Potem okazało się, że Grzegorz 
wygrał sam z nimi wszystkimi.

Kiedy wróciłem po 25 
latach do Dzierżoniowa, zwra-
całem się do niego per pan, ale 
natychmiast zareagował „co 
ty nie pamiętasz, że byliśmy 
razem na obozie?”. Nie obnosił 
się z tym, że jest prezesem. Z 
każdym porozmawiał, każdego 
wysłuchał. Z racji rozwijania 
budownictwa mieszkaniowego 
na osiedlach nazywałem go 
król Kazimierz Wielki.

Nieodżałowana strata. Jego 
odejście jest dla nie ogromnym 
szokiem. Widziałem się z nim 
na OSiR-ze kilka dni przed 
śmiercią, umawialiśmy się na 
spotkanie. Po prostu nie wierzę 
w jego odejście. Przecież to był 
człowiek, dla którego nie było 

sprawy, której by nie rozwiązał 
i drzwi, których by nie otwo-
rzył. Z każdym umiał porozma-
wiać na każdy temat, potrafił 
rozbroić system, dwa zdania 
i wszystkie mury poobalane, 
całkowicie inna rozmowa. 
To było niesamowite. Zawsze 
wybrnął. Dla mnie wzór czło-
wieka, który idzie pewnie przez 
życie i pokazuje, jak powin-
no się do niego podchodzić. 
Inspiruje pozytywnie. I ta jego 
zadziorność, z której można 
było wziąć coś dla siebie i cze-
goś się nauczyć, inaczej spoj-
rzeć na świat. Wydawało się, 
że potrafi przejść wszystkie 
trudności.

Tekst: Aneta Pudło-Kuriata
Tekst dzięki uprzejmości Doba.pl  

- ukazał się w poniedziałek, 5.10.2020

Daniel Kolinko we wspomnieniach...
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O DANIELU...

Zastępca Prezesa do 
spraw Technicznych Woj-
ciech Skupień.

- Daniela poznałem w 2002 
roku kiedy zaczynał  pracę w 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Jako młody chłopak, niedaw-
no po studiach, bardzo ener-
giczny, pełen humoru zjednał 
sobie przychylność ludzi, z 
którymi się spotykał. Miałem 
zaszczyt i szczęście zacząć z 
nim współpracować w Zarzą-
dzie Spółdzielni Mieszkanio-
wej od 2003 roku. Zaraził 
mnie swoim zapałem i wieloma 
pomysłami do rozwiązywania 
trudnych spraw związanych 
z działalnością Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Spędziliśmy 
wiele godzin na gorących dys-
kusjach i przekonywaniach się 
do rozwiązywania niepopular-
nych ,ale koniecznych spraw 
związanych z codzienną dzia-
łalnością Spółdzielni Mieszka-
niowej. Zawsze dochodziliśmy 
do konsensusu. Ciągle powta-
rzał – musimy znaleźć takie 
rozwiązanie, które będziemy 
realizować z pełnym prze-
konaniem, że jest najlepsze. 
Nie było innego wyjścia, bo 
w zarządzie byliśmy tylko we 
dwóch. Przez te wszystkie lata 
udało się nam wspólnie zre-
alizować wiele przedsięwzięć,  
których zazdroszczono nam w 
innych spółdzielniach.

Do najważniejszych z nich 
należały: budowa nowych 

budynków na Tęczowym, Róża-
nym i ostatnio na ulicy Lawen-
dowej, likwidacja tzw junker-
sów, ocieplenia budynków, 

czy budowa garaży. Przez te 
lata współpracy, a także wiele 
godzin spędzonych razem pry-
watnie, staliśmy się bardzo 
dobrymi przyjaciółmi. Obieca-
liśmy sobie jeszcze wiele lat 
wspólnej pracy w celu roz-
wiązywania kolejnych przed-
sięwzięć. Okrutny los przeciął 
nam  plany i marzenia. Bardzo 
ciężko jest się pogodzić z Jego 
przedwczesnym odejściem. 
Zostanie na zawsze w mojej 
pamięci jako radosny, pełen 
energii i radości życia facet. 
Żegnaj przyjacielu...

Główny Księgowy Renata 
Sołek.

- Prezesa Daniela zapamię-
tałam już od pierwszego dnia,  

kiedy przyszedł do spółdziel-
ni, jako młody chłopak, który 
od samego początku był pełen 
pozytywnej energii i zaanga-
żowania. Był człowiekiem o 
wielkim sercu, nie bojącym 
się wyzwań, które miał przed 
sobą. Został najmłodszym Pre-
zesem Zarządu Spółdzielni, 
nietuzinkowy o wyrazistej oso-
bowości i bardzo wrażliwy na 
problemy innych ludzi. W swo-
ich działaniach był konkretny, 
pełen pasji i zaangażowania, 
zawsze dążył do zrealizowania 
wyznaczonego celu. Z mojej 
strony mogę dzisiaj podzięko-
wać za wieloletnią współpracę, 
za wszystkie rozwiązane pro-
blemy, za to że był wspaniałym 

szefem, który zawsze stawiał 
Spółdzielnię na pierwszym 
miejscu. Będzie nam brako-
wało jego poczucia humoru, 
złotych rad i planowania kolej-

nych inwestycji. Zawsze dziel-
nie walczył o interesy naszej 
spółdzielni.

Maciej Wożniak – pracow-
nik Spółdzielni Mieszka-
niowej.

- Prezesa, a w zasadzie 
Daniela, bo prywatnie byliśmy 
na Ty, poznałem kilkanaście 
lat temu. Organizując  turniej 
koszykówki B-Ball, zawsze 
pytałem, czy  także tego lata  
Spółdzielnia wesprze moje  
przedsięwzięcie. Za każdym 
razem otrzymywałem wspar-
cie i nigdy nie było odpowiedzi 
na nie. Mogłem po prostu na 
niego liczyć.

Prywatnie znaliśmy się 
dość dobrze, mieliśmy nawet 
parę współnych wyjazdów na 
mecze piłki nożnej czy inne 
wydarzenia. Zawsze impono-
wał mi swoją energią, swoim 
aktywnym stylem bycia. Nigdy 
nie był typem faceta cicho sie-
dzącego w kącie. Zabierał głos 
i często miał  dość odmien-
ne i bardzo odważne zdanie 
o podejmowanym temacie. 
To chyba dlatego tak dobrze 
zarządzał  wielką organizacją 
jaką jest Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Jego donośny głos 
zawsze był i będzie pamiątany 
przez wszystkich, którzy z nim 
przebywali. Miał też poczucie 
humoru, które umiał wykorzy-
stać do tego, by mobilizować 
swoich pracowników.

Wspominają Daniela Kolinko...
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O DANIELU...

Trudno zrozumieć decyzję, 
którą podjął, ale z drugiej stro-
ny pokazuje to jaki był, czyli 
odważny i stanowczy. Szkoda 
tylko, że i tym razem był tak 
nieugięty...

Zapamiętam Daniela jako 
otwartego, wesołego człowieka. 
Zarażał energią i był zawsze 
serdeczny i miły w stosunku do 
ludzi. Potrafił z każdym zamie-
nić słowo, bo każdego trakto-
wał na równi. Nigdy nie dało się 
odczuć, że jest Prezesem, szefem, 
kimś z „wyższej półki”. To chyba 
ceniłem w nim najbardziej.

Bedzie brakowało jego 
krzyku, uśmiechu i sposobu 
bycia, a ten był  unikalny. Dla-
tego też nie będzie  dało  się o 
nim zapomnieć.

Marek Rauhut – pracow-
nik SM - Zakład Remon-
towo-Budowlany.

- Pracuję w SM od 31 lat. 
Przez cały okres prezesury 
Daniela Kolinko dobrze mi 
się z nim współpracowało. Był 
otwarty dla ludzi, pomagał 
w problemach. Wspominam i 
będę bardzo dobrze wspominał 
Go jako człowieka i Prezesa 
Spółdzielni.

 Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Świebo-
dzicach.

Prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie 
Daniel Kolinko był człowie-

kiem z wizją, mającym duży 
wpływ na rozwój Spółdzielczo-
ści w regionie. Był pasjonatem 
swojej pracy, całe serce wkła-
dał w to, co robił. Straciliśmy 
bezpowrotnie osobę nietuzin-
kową, która wzbudzała sym-
patię i co może ważniejsze – 
charakteryzowała się niezwy-

kłym ciepłem. Był wrażliwy na 
sprawy ludzi. Będzie nam Go 
bardzo brakowało, ale pamięć 
o Nim pozostanie z nami na 
zawsze...

Prezes Zarządu Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowej RP Jerzy 
Jankowski.

W dniu 7 października 
2020 roku pożegnaliśmy jed-
nego z nas, Prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Dzierżo-
niowie śp. Daniela Kolinko. 
Uczestniczyłem jako spółdziel-
ca w Jego ostatnim Walnym 
Zgromadzeniu, aby oddać hołd 
i pochylić się nad jednym z 
nas. Jaki był świętej pamięci 
Daniel, otóż będziemy pamię-
tali, że nasz przyjaciel, to czło-
wiek o dużej empatii dla ludzi. 
Jego związek ze Spółdzielnią 
nie był przypadkowy, miał 
pełną świadomość, że jedną z 
podstawowych potrzeb czło-

wieka po zjedzeniu jest zabez-
pieczenie dachu nad głową. 
Do ostatniej chwili czynnej 
pracy zawodowej realizo-
wał marzenia tych, którzy mu 
zaufali. Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Dzierżoniowie była 
jedną z nielicznych spółdzielni 
inwestujących. Świętej pamię-
ci Daniel miał świadomość 
wyzwań jakie stoją przed Spół-
dzielnią w nowych realiach 
ekonomicznych. Zarząd Spół-
dzielni pod kierownictwem 
Daniela podejmował różne ini-
cjatywy mające na celu popra-
wę warunków zamieszkania i 
jednocześnie miał świadomość 
obniżania kosztów funkcjono-
wania Spółdzielni. Śp. Daniel 
Kolinko był jednym z niewielu, 
którzy rozumieli, że aby Spół-
dzielnia się rozwijała i zajmo-
wała należne miejsce, ważne 
jest wspólne działanie, dlatego 
też uznawał i realizował myśl 
zawartą w słowach Wielkiego 

Wspominają Daniela Kolinko...
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O DANIELU...

Polaka Reymonta „żeby nam 
się chciało chcieć”. Danielowi 
się chciało, aktywnie uczest-
niczył w tworzeniu wspólnego 
ruchu spółdzielczego. Potwier-
dzeniem drogi jaką szedł, nie-
odżałowany świętej pamięci 
Daniel, było uznanie wśród 
członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Dzierżoniowie, 
czego ewidentnym dowodem 
jest fakt obdarzenia go man-
datem radnego. Świętej pamię-
ci nasz przyjaciel doskonale 
rozumiał, że Spółdzielnia to nie 
sklep, który sprzedaje miesz-

kania. Spółdzielnia to sposób 
na życie, szkoła demokracji i 
kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. Potwierdzał 
to swoim działaniem poprzez 
Spółdzielczy Dom Kultu-
ry, integrowanie członków 
Spółdzielni . Taki był świętej 
pamięci Daniel Kolinko. Takim 

pozostanie w naszych sercach 
i umysłach, oddajemy hołd 
naszemu przyjacielowi.

Wieloletni Dyrektor 
UNIQA tu SA  Małgorzata 
Wiśniewska-Żyła.

Dla prezesa Daniela Kolinko.

„Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
 i uporczywie go nie ma”.

– Wiesława Szymborska.
Myśli wciąż żywe.

Nie chodzi o to, żeby się 
smucić, bo tego nigdy nie 
chciałeś. Byłeś radosnym, 
wspaniałym Prezesem i wspa-
niałym i nietuzinkowym czło-
wiekiem. Wspomnienia o Pre-
zesie Danielu to dar, łączą 
nas tu na dole z tymi tam na 
górze. Koją ból, przywołują 

uśmiech, potrafią czynić cuda. 
Pielęgnujmy je przywołując w 
myślach bliskiego naszym ser-
com Prezesa Daniela.

I jak bardzo pasują te słowa 
do naszego prezesa:

„Można odejść na zawsze
by stale być blisko”.

 – ks. Jan Twardowski

To wspomnienie tylko dla 
ciebie Danielu:

„Oszukał nas los,
to podłożona zła karta
dziecięca niewinność,
tak łapczywie wydarta

 Lodowaty dotyk śmierci, 
zabrał Twą dusze
 i nie dał Tobie szansy,  
nam dał katusze

 Nieopanowany ból  
przeszywa to rozstanie
 i na zawsze w sercach  
bliskich pozostanie”.

Wszyscy pracownicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej przeżywają głeboki żal 
po stracie Daniela Kolinko. Smutek 
jest tak silny, że nie każdy zdołał napi-
sać o śp. Prezesie kilka słów. Dla wielu 
z nas jest to zwyczajnie za trudne...

Wspominają Daniela Kolinko...
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NASZE SPRAWY

Wiele działań było podej-
mowanych, które może dziś 
nie wydają się spektakularne, 
ale były niezbędne i świadczą 
o dobrym zarządzaniu SM:

- wymiany starych boksów 
śmietnikowych na nowe w 
2009 roku,

- remonty chodników z 
wymianą na kostkę brukową 
przy budynkach zasobów SM 
w Dzierżoniowie i Piławie 
Górnej od 2010 roku,

- wymiana dźwigów oso-
bowych (wind) we wszystkich 
budynkach,

- docieplenie ścian piw-
nicznych oraz szczytowych w 
latach 2009-2019,

- wymiana starych zawo-
rów centralnego ogrzewania na 
nowe w 2013 roku,

- budowa placów zabaw na 
każdym z osiedli SM.

Kolejnym dużym ruchem 
był demontaż gazowych pod-

grzewaczy wody (popularne 
junkersy) z wykonaniem nowej 
instalacji ciepłej wody użyt-
kowej w zasobach SM w 2014 
roku.

Nasza Spółdzielnia była i 
jest nadal jednym z liderów 
w stawianiu nowych bloków 
mieszkalnych. I tak w latach 
2008-2018 powstały bloki na 
os. Tęczowym 26, 27, 28, 29 
oraz na os. Różanym 46. Obec-
nie trwają prace na budowie 
przy ul. Lawendowej.

W sumie podczas zarzą-
dzania śp. Daniela Kolinko 
Spółdzielnia oddała blisko 400 
lokali mieszkalnych (dokładnie 
392).

Z inicjatywy śp. Prezesa 
Daniela Kolinko Rada Nadzor-
cza podjęła uchwałę w sierp-
niu 2004 roku, na mocy której 
osoby zamieszkałe w zasobach 
komunalnych mogły przekazać 
swoje mieszkania w zamian za 

Chętnych do zapisów pro-
simy o kontakt telefoniczny 
pod numerem 74 831 44 73 
wew. 18 z biurem SDK.

Prosimy też wziąć pod 
uwagę, że możliwe jest wpro-
wadzenie obostrzeń, które 
wymuszą na nas zatrzymanie 

mieszkania spółdzielcze osób 
posiadajacych prawomocne 
wyroki eksmisyjne. Z miesz-
kańcami zasobów komunal-
nych od 2005 roku podpisy-
wane były umowy najmu, które 
zobowiązywały ich do spłaty 
wkładu mieszkaniowego przez 
okres 10 lat. Po tym terminie 
istniała możliwość wykupu 
mieszkania na własność. W 
sumie z takiej zamiany skorzy-
stało osiem rodzin. Część z nich 
wcześniej spłaciła wymagany 
wkład mieszkaniowy i została 
przyjęta w poczet członków, 
część natomiast do dnia dzisiej-
szego zamieszkuje w mieszka-

niach spółdzielczych na pod-
stawie umów najmu, ponosząc 
takie koszty jak Członkowie 
Spółdzielni.

Dzięki tej inicjatywie, 
Zarząd Spółdzielni pomógł 
osobom posiadającym zadłu-
żenie sięgające kilkunastu, a 
nawet klilkudziesięciu tysięcy, 
wyjść na prostą i zamieszkać 
w lokalach, które miały dużo 
wyższy standard.

Wszystkie wspomniane 
działania, to tylko kropla z  
tego, ile pracy włożył nieżyjący 
już niestety Daniel Kolinko i 
jego zarząd.

Dziękujemy.

prowadzenia spotkań w ramach 
wszystkich działań SDK. 
Jednak nie zmienia to faktu, że 
zajęcia odbywają się normalnie 
i mamy nadzieję, że gdy sytu-

acja związana z zagrożeniem 
epidemicznym się ustabilizuje, 
sekcje nadal będą się rozwijać. 
Szczegółowy harmonogram 
zajęć na stronie nr 16.

Jednymi z najważniejszych działań podjętych przez 
zarząd i śp. Daniela Kolinko było rozpoczęcie i 

wykonanie ociepleń ścian budynków styropianem wraz 
z malowaniem elewacji w całych zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej w latach 2000 – 2008. Było to i kosz-
towne i bardzo potrzebne, ponieważ miało wpływ na 
komfort warunków mieszkaniowych.

Tak jak informowaliśmy w poprzednim numerze, w 
naszym domu kultury działają dwie nowe sekcje. 

Sekcja baletu oraz zajęcia tzw „rysowanki”.

DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
ZA CZASÓW ŚP. DANIELA KOLINKO

SEKCJE W SDK
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W październiku ukoń-
czona została wymiana insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej w 
budynkach przy ulicy Włady-
sława Andersa 29-34.

Ponadto w tym samym 
budynku pod numerami 32-34, 
rozpoczęta została wymiana 

zewnętrznej istalacji gazo-
wej (piony i poziomy) a pod 
koniec miesiąca planowana jest 
wymiana instalacji wewnętrz-
nej.

Na os. Jasnym 12 obecnie 
wykonywana jest wymiana 
wlz-ów, czyli wewnętrznej 

linii zasilającej. Rozpoczęto 
roboty instalacji wodno-kana-
lizacyjnej, a ponadto wykony-
wana jest wymiana zewnętrz-
nej istalacji gazowej (pion i 
poziom).

Na osiedlu Błękitnym 
8 kontynuowane są prace 
wymiany pionu wodno-kanali-
zacyjnego.

Na osiedlu Tęczowym 6 
dokonano czyszczenia i malo-
wania elewacji od strony 
wejść do klatek schodowych, 
podobne prace rozpoczęto na 
osiedlu Tęczowym 7.

Takie same działania jak na 
os Tęczowym przeprowadzono 
w blokach nr 34 A i B oraz 35 
A na osiedlu Różanym. Nato-
miast malowanie i czyszczenie 
elewacji bloku 35 B i C jest 
aktualnie realizowane.

REMONTY I PRACE NA ZASOBACH SM
NASZE SPRAWY
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Mieszkaniowej w Dzierżoniowie  
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”

Wydawca: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
 
Adres redakcji:
58-200 Dzierżoniów, Os. Jasne 20, 
pok. 12, tel.: 74 831 44 73 w. 18
e-mail: bballdzierzoniow@gmail.com

Redaktor naczelny:  
Maciej Woźniak

Numer redagują: 
Wiesław Kasprzyk, Klaudia Chlipała, 
Marta Kuriata

Reklama: tel. 530 768 575

Druk: „IMAGE”
 tel./fax 74 836 90 38

Redakcja nie odpowiada za treść publi-
kowanych reklam, ogłoszeń i listów. 
Materiałów, które nie zostały zamó-
wione nie zwracamy. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do zmian w nadesłanych tekstach.

•  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

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

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

DYŻURY DZIELNICOWYCH 
W LISTOPADZIE

  
W PAŹDZIERNIKU
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Z PIŁAWY GÓRNEJ

Skanalizowanie kolejnych 
obszarów gminy i przygotowa-
nie pod wielorodzinne budow-
nictwo mieszkaniowe czy 
usługowe dobrze wpisuje się w 
plany piławskiego samorządu. 

Pracami budowlanymi 
będzie objęty pas drogi powia-
towej, zakłady kamieniarskie i 
działki gminne. Nieruchomo-
ści gruntowe w rejonie ulicy 
Bolesława Chrobrego będą 

włączone w istniejący system 
kanalizacyjny poprzez studnie 
betonowe. 

Powstaną dwa odrębne 
odcinki sieci z rur PVC i siedem 
betonowych studzienek, zamy-
kanych żeliwno-betonowymi 
włazami. 

To duża inwestycja. 
Konieczne okazało się wyko-
nanie (metodą przewiertu ste-
rowanego) dwóch przejść pod 

W niedzielę 4 paździer-
nika na boisku „Orlik” w Piła-
wie Górnej odbył się piknik 
charytatywny na rzecz sied-

mioletniej dziewczynki, która 
choruje na białaczkę. Wśród 
atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów, w przed-

drogą powiatową. Prac podjęło 
się przedsiębiorstwo Hydroraz 
Piotr Berliński, Przemysław 
Hudy Spółka Cywilna. 

Firma z Henrykowa nie-
dawno podpisała umowę z 
Gminą Pława Górna. Zobowią-

zała się ukończyć budowę do 
30 listopada. Koszt inwestycji 
to 189 807,07zł. 

Potencjał Piławy Górnej 
rośnie, tak jak wartość i atrak-

cyjność uzbrajanych terenów. 
Uzbrojenie to druga po loka-
lizacji cecha wpływającą na 
cenę nieruchomości gruntowej. 
Działki z dostępem do mediów 
są zdecydowanie droższe. Ceny 
transakcyjne terenów uzbro-

jonych są średnio o 30–40% 
wyższe niż nieuzbrojonych. 

Fot. Pixabay

sięwzięciu wzięli udział dziel-
nicowi z Posterunku Policji 
w Piławie Górnej, aspirant 
Krystian Grzesiak i aspirant 
Łukasz Kozak oraz kierow-
nik starszy aspirant Grzegorz 
Baraniuk. Dzielnicowi bardzo 
chętnie prezentowali dzie-
ciom wyposażenie do służby 
i udostępnili radiowóz, aby 
najmłodsi uczestnicy mogli 

zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia. Spotkania policjan-
tów z dziećmi i ich opieku-
nami przebiegało w bardzo 
miłej atmosferze. Była to też 
doskonała okazja do realizacji 
programów profilaktycznych 
„Świadomy Junior” i „Wzo-
rowy Senior”.

Do końca listopada ma powstać sieć kanalizacji sani-
tarnej w ulicy Bolesława Chrobrego. Piława Górna 

przeznaczy na budowę prawie 190 tysięcy.

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Piławie Górnej 
wzięli udział w przedsięwzięciu zorganizowanym 

na rzecz chorej dziewczynki. Przy okazji mundurowi 
mieli możliwość przeprowadzenia działań związanych 
z realizacją programów profilaktycznych „Świadomy 
Junior” i „Wzorowy Senior”.

NOWA KANALIZACJA

PIŁAWSCY DZIELNICOWI UCZESTNICZYLI 
W PIKNIKU CHARYTATYWNYM
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Nasz miesięcznik to każdo-
razowo 2000 tysiące egzempla-
rzy trafiających do mieszkań-
ców Dzierżoniowa, szczególnie 
do tych z terenów zasobów SM. 
Jest to duża liczba odbiorców, 
dająca pole do popisu dla firm.

Jesteśmy bardzo ela-
styczni w ustalaniu zasad loka-

cji reklamy w gazecie. Przy 
umowie na dłuższy czas nego-
cjujemy cenę, klient wybiera, 
na której stronie chce mieć 
reklamę, jakiej wielkości itd. 
Jesteśmy też w stanie wspo-
móc podczas projektowania 
baneru/ogłoszenia do Twojej 
Spółdzielni.

Wszystkie zainteresowane 
osoby prosimy o kontakt tele-
foniczny z biurem SDK  pod 
numerem 74 831 44 73 wew. 
18.  lub poprzez e-mail bball-
dzierzoniow@gmail.com.

Zapraszamy do współ-
pracy.

ZDJĘCIA CZYTELNIKÓW
NASZE SPRAWY

 Jan Wilk  Jan Wilk 

•  R E K L A M A  •

WYKONAWCA
INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH I

GAZOWYCH

D A T E R M   S P .  Z  O . O .
U L . W I E J S K A  8

6 5 - 6 0 9  Z I E L O N A  G Ó R A
M A I L :  D A T E R M @ D A T E R M . P L

Nie od dziś wiadomo, że dobra reklama to gwarancja sukcesu firmy. Im więcej 
potencjalnych klientów dowie się o naszym produkcie lub o naszej usłudze, tym 

większa szansa za powodzenie w ich sprzedaży.

ZAREKLAMUJ SIĘ W NASZEJ GAZECIE
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SDK

W połowie października odbyła się trzecia edycja 
zawodów tanecznych dla dzieci w SDK. Dziew-

czynki i chłopcy zaprezentowali solowe układy 
taneczne w rytmach ulicznych.

Ciekawy dobór muzyczny 
zachwycił jurorów i organiza-
torów a kolorowe ubrania były 
wisienką na torcie. Niestety z 
powodu panującej pandemii nie 
mogliśmy pozwolić na to aby 
zapełnić widownię na naszej 
sali, jednak impreza została 
dokładnie udokumentowa-
na zdjęciami i filmami, które 
przekażemy w ręce rodziców. 
Każde dziecko zostało nagro-
dzone pięknymi upominkami a 
osoby, które zajęły 1,2 i 3 miej-
sce dodatkowo dostały statuet-
ki. Pragniemy gorąco pogratu-
lować wszystkim tancerzom za 
ogromną pracę jaką wkładają 
w swój rozwój. Muzyka, stro-
je i w końcu układy taneczne 
były na bardzo wysokim pozio-
mie. Pierwsze miejsce zajął 
Kuba Tronina uczęszczający 

do Szkoły Podstawowej nr 1 
w Dzierżoniowie. Kuba zatań-
czył do piosenki Roddy Ricch - 
The Box, która ma typowo hip 
hopowe rytmy a w teledysku 
zobaczyć możemy ścigające 
się auta, czyli coś ,co chło-
paki lubią najbardziej. Jurorzy 
zdecydowali, aby to właśnie 
on zajął pierwsze miejsce ze 
względu na niesamowity słuch, 
koordynację ruchową, wła-
sny styl oraz ciekawe ruchy. 
Wszystko to złożyło się na suk-
ces i podium. Drugie miejsce 
zajęła Anna Musielska uczęsz-
czająca również do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Dzier-
żoniowie. Ania zatańczyła do 
piosenki Baby shark Remix, 
zupełnie tak samo jak laure-
atka trzeciego miejsca - Maja 
Żygocka. Obie dziewczynki nie 

KONKURS TAŃCA W SDK
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SDK

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

•  R E K L A M A  •

uzgadniając tego ze sobą podję-
ły się zatańczenia do tej samej 
muzyki. Wspomnijmy jeszcze, 
że Maja także uczęszcza do tej 
samej szkoły. Możemy powie-
dzieć, że szkoła ta jest istną 
kopalnią talentów! Dziew-

czynki dzięki swej charyzmie, 
przygotowaniu i dopięciu 
wszystkiego na ostatni guzik 
dostały drugie i trzecie miej-
sce. Co możemy powiedzieć o 
reszcie uczestników? Byliście 
wspaniali! Niestety na podium 
nie znajdziemy miejsca dla 
wszystkich. Każdy z Was może 
być dumny z zaprezentowa-
nej przez siebie pracy. Mogli-
śmy podziwiać różnorodność, 

upodobania i style w bardzo 
przeróżnych konfiguracjach, za 
co jesteśmy wdzięczni. Dzię-
kujemy za cudowną podróż do 
krainy tańca i muzyki.

Przed zawodami dzieci 
mogły skorzystać z warszta-

tów tanecznych, które popro-
wadził Krzysztof Futoma. 
Krzysztof jest wieloletnim 
tancerzem i nauczycielem 
tańca break dance. Zaprezen-
tował i nauczył dzieci pod-
staw tego pięknego uliczne-
go stylu. Uczestnicy mogli 
wyciągnąć cenną lekcję i 
wdrożyć nowe ruchy do swo-
ich układów tanecznych bądź 
freestylu. Śmiechu, zabawy 

ale i nauki było co niemia-
ra. Nauczyciel tłumaczył co 
to za taniec, jakie znajdują 
się w nim ruchy, dokładnie je 
pokazał i nauczył. Na końcu 

dzieci, które ustawiły się w 
kole zaprezentowały czego 
nauczyły się przez całe warsz-
taty dodając do tego swoje 
ulubione ruchy taneczne.

•  R E K L A M A  •

NOWOCZESNE MIESZKANIA 
w Piławie Górnej

LOKALIZACJA: 

ul. Osiedlowa/Staszica

w Piławie Górnej

Realizacja ETAP I: 2021 – 2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERŻONIOWIE  

os. Jasne 20, smdzierzoniow.pl  74 831 44 73 w. 38 

• Wysoki standard 
• Windy, garaże 
• Balkony 
• Zewnętrzny parking 
• Plac zabaw 

JUŻ OD 

25 tys.

SPRAWDZONY INWESTOR:    

30-80 

winda

2
m
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Prezentujemy kolejny zestaw igraszek do rozgrzania 
szarych komórek.

 Igraszka nr 1 
Mus po jednej zmianie,
nagle rybą się stanie.

 Igraszka nr 2 
Niedroga węgla cena,
na parkiecie jego scena.

 Igraszka nr 3 
Ptak z chaty pszczoły,
gdy założysz nie będziesz goły.

 Igraszka nr 4 
Na nim ćwiczenia z torami,
na uczelni nad doktorami.

 Igraszka nr 5 
Czasem pokrywa ziemniaki,
iglak to nie lada jaki.

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

Poprawne odpowiedzi poprzednich igraszek:

Zwycięzcą  igraszek została pani MAGDA JURASZEK.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

Powodzenia w kolejnych igraszkach.
Zredagował: WOAM

• Igraszka nr 1
 Rosyjska herbata w czasie 
kontroli, Polak od samowara 
go woli.
CZAJNIK

• Igraszka nr 2
 Z tego roku przyjeciel har-
cerza, nie powinien być 
wydatny u tancerza.
BRZUCH

• Igraszka nr 3
Nuta wysokiej jakości,
która w magazynku gości.
KULA

• Igraszka nr 4
 Uderzenie i rosyjska rzeka, 
tak piękny, że czasem nas 
urzeka.
OBRAZ

• Igraszka nr 5
Bieg, co w kielichu bywa,
tak się nazywa.
SETKA

Hasło: CHAOS

IGRASZKI UMYSŁOWE

 Składniki: 
PTYSIE:

• 3jajka,
• ½  kostki masła 100g, 
• szklanka zimnej wody, 
•  kopiasta szklanka mąki 

tortowej.
NADZIENIE:

• śmietana 30% - szklanka, 
• 250g serka mascarpone, 
• 3 łyżki cukru pudru, 
•  2 krople aromatu wanilio-

wego.

 Przygotowanie: 
PTYSIE:
• masło przełożyć do 

garnka, wlać zimną wodę, 
zagotować aby rozpuścić w 
niej masło,

• ściągnąć garnek z ognia, 
wsypać mąkę i dokładnie 
wymieszać drewnianą łyżką,

• wystudzić,
• do chłodnej masy dodać 

rozkłócone jajka, zmiksować,
• piekarnik rozgrzać do190 

stopni, 

• blachę wyłożyć papierem 
do pieczenia,

• gotową masę przełożyć 
do worka cukierniczego z 
wybraną tylką,

• wyciskamy porcję o śred-
nicy 3cm,

• pieczemy przez ok. 15 min., 
aż nasze ptysie się zarumienią,

• wystudzone przekroić na 
pół.

NADZIENIE:
• śmietanę ubić na sztywno 

z cukrem pudrem, 
• porcjami dodawać serek.

Ptysie nadziać kremem, 
można także dodać wybrane 
owoce.

Gotowe polać czekoladą 
lub oprószyć cukrem pudrem.

Mini ptysie są bardzo 
smaczne, taka mała rozkosz 
„na raz”.

Polecam,
Martyna Kucper

GOTUJMY RAZEM 
PTYSIE Z BITĄ 
ŚMIETANĄ I MASCARPONE

NASZE KĄCIKI

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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I.  Wymagania wobec kan-
dydatów przystępują-
cych do konkursu.

1. Kandydat musi być człon-
kiem Spółdzielni Mieszkanio-
wej w    Dzierżoniowie z co naj-
mniej 5 letnim stażem lub być 
dorosłym dzieckiem członka 
SM prowadzącym wspólne go-
spodarstwo domowe.

2. Powinien posiadać umie-
jętności kierowania i organizo-
wania pracy Spółdzielni i legi-
tymować się wykształceniem 
wyższym.

3. Wymagany jest co naj-
mniej 10 letni staż pracy, w 
tym minimum 5 lat na stano-
wisku kierowniczym.

4. Znajomość prawa spół-
dzielczego i zasad funkcjono-
wania spółdzielni  mieszkanio-
wych.

II.  Oferta kandydata 
powinna zawierać.
1. CV wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego 
wykształcenie.

2. Dane kontaktowe (nr te-
lefonu, adres e-mail), adres za-
meldowania.

III.  Oświadczenie kan-
dydata o poniższych 
wymaganiach.
1. Niekaralność.
2. Nieprowadzenie wobec 

niego postępowania karnego, 
karno-skarbowego lub dyscy-
plinarnego.

3. Nieprowadzenie działal-
ności konkurencyjnej wobec 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Dzierżoniowie, a w szczegól-
ności nieuczestniczenie jako 
wspólnik lub członek władz 
w podmiotach gospodarczych 

prowadzących działalność 
konkurencyjną wobec SM w 
Dzierżoniowie lub wykonują-
cych usługi na jej rzecz.

4. Niepozostawanie w 
związku małżeńskim ani w 
stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa z członkiem 
Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Dzierżonio-
wie.

5. Oświadczenie o braku 
zobowiązań finansowych 
wobec Spółdzielni Mieszka-

niowej w Dzierżoniowie za 
okres 3 lat.

6. Wyrażenie zgody na 
przetwarzanie swoich danych 
osobowych dla celów postępo-
wania konkursowego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 
oświadczenie dostępne na stro-
nie htttps://smdzierzoniow.pl/ 
lub do pobrania w sekretaria-
cie SM.

7. Oświadczenie o za-
poznaniu się z klauzulą in-
formacyjną z art. 13 RODO 
(klauzula dostępna na stronie 
https://smdzierzoniow.pl/) lub 
do pobrania w sekretariacie 

SM jako załącznik do niniej-
szego ogłoszenia.

IV. Składanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć 

do dnia 13.11.2020r. do godz. 
14.00 w zamkniętej koper-
cie w skrzynce na listy przy 
wejściu do Spółdzielni lub 
za pomocą poczty/kuriera 
(liczy się data wpływu do 
Spółdzielni, a nie data stem-
pla pocztowego) przesłać na 
adres: Spółdzielnia Mieszka-

niowa  w Dzierżoniowie os. 
Jasne 20, 58-200 Dzierżo-
niów, z dopiskiem „Postępo-
wanie konkursowe na stano-
wisko Prezesa Zarządu SM w 
Dzierżoniowie”.

V.  Postępowanie konkur-
sowe Komisji
1. Postępowanie konkur-

sowe zostanie przeprowadzone 
dwuetapowo:

▪ W pierwszym etapie wy-
łonieni zostaną kandydaci 
spełniający wymagania for-
malno-prawne określone w 
części I,II i III ogłoszenia.

▪ W drugim etapie zostaną 
przeprowadzone rozmowy 
kwalifikacyjne z kandydatami 
spełniającymi wymagania 
pierwszego etapu.

2. Rada Nadzorcza zawia-
damia kandydata o zakwalifi-
kowaniu go do drugiego etapu 
postępowania konkursowego.

3. Rada Nadzorcza za-
strzega sobie prawo zamknię-
cia konkursu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE KONKURSU 
NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
W DZIERŻONIOWIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżonio-
wie działając w oparciu o § 57 Statutu SM w związku z § 9 
Regulaminu Rady Nadzorczej ogłasza konkurs na Prezesa Za-
rządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie w wymiarze 
pełnego etatu.

Celem wyboru w postępowaniu konkursowym Prezesa Za-
rządu SM w Dzierżoniowie przyjęto poniższe procedury dla 
kandydatów na ww. stanowisko.
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ SDK 
OD LISTOPADA 2020

Poniedziałki
•  16.00-17.00 Balet  

(sala w SM)
•  17.00-18.30 Zabawy z SDK 

(rysowanki i kolorowanki 
dla dzieci w wieku 6-10 
lat.) (sala w SM)

•  17.00-18.00 Spółdzielcza 
Akademia Koszykówki 
(dzieci 7-10 lat) Sala w 
Szkole Podstawowej nr 1  
na os. Różanym.

•  17.30 – 19.00 Spółdzielcza 
Akademia Szczypiorniaka. 
Sala w Szkole Podstawowej 
nr 5 na os. Błękitnym.

Wtorki
•  17.30-18.15 Taniec dla 

przedszkolaków (sala w SM)
•  17.00-18.00 Koło Mode-

larskie „Orlik” (budynek 
poczty na os. Jasnym)

•  18.15-19.00 Zdrowy Kręgo-
słup (sala w SM)

•  19.00-20.00 Fitness  
(sala w SM)

Środy
•  17.00 Polski Związek Węd-

karski Koło „Diora”  
(sala nr 11 w SM)

•  16.00 – 17.00 Balet  
(sala w SM)

•  17.00-20.00 Seniorzy 
„Złota Jesień” i „Tro-
szeczkę słońca”  
(sala w SM)  
- CHWILOWO 
WSTRZYMANE

•  17.00-18.00 Spółdzielcza 
Akademia Koszykówki 
(dzieci 7-10 lat)  
Sala w Szkole Podstawowej 
nr 1 na os. Różanym.

Czwartki
•  16.15-17.45 Język Angielski 

(sala w SM)
•  17.00-18.00 Koło Mode-

larskie „Orlik” (budynek 
poczty na os. Jasnym)

•  18.00 -19.00 Terapia 
Tańcem dla seniorów  
(sala w SM)

•  19.00-20.00 Fitness  
(sala w SM)

Piątki
•  16.00-18.00 Breakdance dla 

dzieci (sala w SM)

Zajęcia  Filii SDK w Piła-
wie Górnej są chwilowo 
wstrzymane.

Wszystkie informacje o 
sekcjach dostępne pod nume-
rem tel.: 74 831 44 73 wew.18.

Tenis stołowy Język angielski dla dorosłych
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci poniedziałek 18.00 – 20.00

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
poniedziałki 17.00 – 20.00 wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00
środy 17.00 – 20.00

Break dance Zespół „Troszeczkę słońca”
poniedziałki 17.00 – 18.30 piątki 14.30 – 17.00
piątki 17.00 – 18.30

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00 Fitness

wtorki 19.00 – 20.00
Zajęcia plastyczne czwartki – 19.00 – 20.00
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
Studio wokalne „ACME” terminy w trakcie ustalania
poniedziałki, środy, piątki od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30 środy 15.00 – 17.00

TKKF Ognisko Dzierżoniów
pierwszy czwartek miesiąca 18.00 - 19.00

TSz „Dwie Wieże” – szachy tel. 600 740 306
środy 16.00 – 20.00
czwartki 17.00 – 20.00 Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”

wtorki 10.00 – 11.00

Szachy  dla dzieci
wtorki 16.40 – 17.40 Taniec dla przedszkolaków
środy 16.00 – 17.00 czwartki 17.00 – 18.00

Teatr wSpółdzielny Terapia tańcem dla seniorów
Czwartki 18.00 – 19.30 czwartki 18.00 – 19.00

GRH 58 pp (4 psw) SDK Filia w Piławie Górnej
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00 poniedziałki 14.00 – 16. 00,

wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

Zapraszamy!

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

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

ZAPRASZA:

Język angielski dla dorosłych
poniedziałek 18.00 – 20.00

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

Zespół „Troszeczkę słońca”
piątki 14.30 – 17.00

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Fitness
wtorki 19.00 – 20.00
czwartki – 19.00 – 20.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
terminy w trakcie ustalania

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

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

Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”
wtorki 10.00 – 11.00

Taniec dla przedszkolaków
czwartki 17.00 – 18.00

Terapia tańcem dla seniorów
czwartki 18.00 – 19.00

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

amy!

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

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

ZAPRASZA:

Tenis stołowy Język angielski dla dorosłych
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci poniedziałek 18.00 – 20.00

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
poniedziałki 17.00 – 20.00 wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00
środy 17.00 – 20.00

Break dance Zespół „Troszeczkę słońca”
poniedziałki 17.00 – 18.30 piątki 14.30 – 17.00
piątki 17.00 – 18.30

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00 Fitness

wtorki 19.00 – 20.00
Zajęcia plastyczne czwartki – 19.00 – 20.00
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
Studio wokalne „ACME” terminy w trakcie ustalania
poniedziałki, środy, piątki od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30 środy 15.00 – 17.00

TKKF Ognisko Dzierżoniów
pierwszy czwartek miesiąca 18.00 - 19.00

TSz „Dwie Wieże” – szachy tel. 600 740 306
środy 16.00 – 20.00
czwartki 17.00 – 20.00 Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”

wtorki 10.00 – 11.00

Szachy  dla dzieci
wtorki 16.40 – 17.40 Taniec dla przedszkolaków
środy 16.00 – 17.00 czwartki 17.00 – 18.00

Teatr wSpółdzielny Terapia tańcem dla seniorów
Czwartki 18.00 – 19.30 czwartki 18.00 – 19.00

GRH 58 pp (4 psw) SDK Filia w Piławie Górnej
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00 poniedziałki 14.00 – 16. 00,

wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

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

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

ZAPRASZA:

Tenis stołowy Język angielski dla dorosłych
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci poniedziałek 18.00 – 20.00

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
poniedziałki 17.00 – 20.00 wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00
środy 17.00 – 20.00

Break dance Zespół „Troszeczkę słońca”
poniedziałki 17.00 – 18.30 piątki 14.30 – 17.00
piątki 17.00 – 18.30

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00 Fitness

wtorki 19.00 – 20.00
Zajęcia plastyczne czwartki – 19.00 – 20.00
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
Studio wokalne „ACME” terminy w trakcie ustalania
poniedziałki, środy, piątki od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30 środy 15.00 – 17.00

TKKF Ognisko Dzierżoniów
pierwszy czwartek miesiąca 18.00 - 19.00

TSz „Dwie Wieże” – szachy tel. 600 740 306
środy 16.00 – 20.00
czwartki 17.00 – 20.00 Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”

wtorki 10.00 – 11.00

Szachy  dla dzieci
wtorki 16.40 – 17.40 Taniec dla przedszkolaków
środy 16.00 – 17.00 czwartki 17.00 – 18.00

Teatr wSpółdzielny Terapia tańcem dla seniorów
Czwartki 18.00 – 19.30 czwartki 18.00 – 19.00

GRH 58 pp (4 psw) SDK Filia w Piławie Górnej
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00 poniedziałki 14.00 – 16. 00,

wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

Zapraszamy!

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

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

ZAPRASZA:

Tenis stołowy Język angielski dla dorosłych
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci poniedziałek 18.00 – 20.00

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
poniedziałki 17.00 – 20.00 wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00
środy 17.00 – 20.00

Break dance Zespół „Troszeczkę słońca”
poniedziałki 17.00 – 18.30 piątki 14.30 – 17.00
piątki 17.00 – 18.30

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00 Fitness

wtorki 19.00 – 20.00
Zajęcia plastyczne czwartki – 19.00 – 20.00
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
Studio wokalne „ACME” terminy w trakcie ustalania
poniedziałki, środy, piątki od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30 środy 15.00 – 17.00

TKKF Ognisko Dzierżoniów
pierwszy czwartek miesiąca 18.00 - 19.00

TSz „Dwie Wieże” – szachy tel. 600 740 306
środy 16.00 – 20.00
czwartki 17.00 – 20.00 Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”

wtorki 10.00 – 11.00

Szachy  dla dzieci
wtorki 16.40 – 17.40
środy 16.00 – 17.00

Teatr wSpółdzielny Terapia tańcem dla seniorów
Czwartki 18.00 – 19.30 czwartki 18.00 – 19.00

GRH 58 pp (4 psw) SDK Filia w Piławie Górnej
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00 poniedziałki 14.00 – 16. 00,

wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

Zapraszamy!

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

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

ZAPRASZA:

Tenis stołowy Język angielski dla dorosłych
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci poniedziałek 18.00 – 20.00

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
poniedziałki 17.00 – 20.00 wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00
środy 17.00 – 20.00

Break dance Zespół „Troszeczkę słońca”
poniedziałki 17.00 – 18.30 piątki 14.30 – 17.00
piątki 17.00 – 18.30

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00 Fitness

wtorki 19.00 – 20.00
Zajęcia plastyczne czwartki – 19.00 – 20.00
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
Studio wokalne „ACME” terminy w trakcie ustalania
poniedziałki, środy, piątki od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30 środy 15.00 – 17.00

TKKF Ognisko Dzierżoniów
pierwszy czwartek miesiąca 18.00 - 19.00

TSz „Dwie Wieże” – szachy tel. 600 740 306
środy 16.00 – 20.00
czwartki 17.00 – 20.00 Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”

wtorki 10.00 – 11.00

Szachy  dla dzieci
wtorki 16.40 – 17.40 Taniec dla przedszkolaków
środy 16.00 – 17.00 czwartki 17.00 – 18.00

Teatr wSpółdzielny
Czwartki 18.00 – 19.30

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

Zapr

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

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

ZAPRASZA:

Tenis stołowy
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne
poniedziałki 17.00 – 20.00
środy 17.00 – 20.00

Break dance
poniedziałki 17.00 – 18.30
piątki 17.00 – 18.30

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00

Zajęcia plastyczne
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Studio wokalne „ACME”
poniedziałki, środy, piątki od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30 środy 15.00 – 17.00

TKKF Ognisko Dzierżoniów
pierwszy czwartek miesiąca 18.00 - 19.00

TSz „Dwie Wieże” – szachy tel. 600 740 306
środy 16.00 – 20.00
czwartki 17.00 – 20.00 Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”

wtorki 10.00 – 11.00

Szachy  dla dzieci
wtorki 16.40 – 17.40 Taniec dla przedszkolaków
środy 16.00 – 17.00 czwartki 17.00 – 18.00

Teatr wSpółdzielny Terapia tańcem dla seniorów
Czwartki 18.00 – 19.30 czwartki 18.00 – 19.00

GRH 58 pp (4 psw) SDK Filia w Piławie Górnej
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00 poniedziałki 14.00 – 16. 00,

wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

Zapraszamy!

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

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

ZAPRASZA:

Tenis stołowy Język angielski dla dorosłych
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci poniedziałek 18.00 – 20.00

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
poniedziałki 17.00 – 20.00 wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00
środy 17.00 – 20.00

Break dance Zespół „Troszeczkę słońca”
poniedziałki 17.00 – 18.30 piątki 14.30 – 17.00
piątki 17.00 – 18.30

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00 Fitness

wtorki 19.00 – 20.00
Zajęcia plastyczne czwartki – 19.00 – 20.00
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
Studio wokalne „ACME” terminy w trakcie ustalania
poniedziałki, środy, piątki od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30

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

Szachy  dla dzieci
wtorki 16.40 – 17.40 Taniec dla przedszkolaków
środy 16.00 – 17.00 czwartki 17.00 – 18.00

Teatr wSpółdzielny Terapia tańcem dla seniorów
Czwartki 18.00 – 19.30 czwartki 18.00 – 19.00

GRH 58 pp (4 psw) SDK Filia w Piławie Górnej
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00 poniedziałki 14.00 – 16. 00,

wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

Zapraszamy!

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

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

ZAPRASZA:

Tenis stołowy Język angielski dla dorosłych
wtorki 15.40 - 16.40 - dzieci poniedziałek 18.00 – 20.00

17.40 – 19.00 – Grand Prix

Koło fotograficzne Spółdzielczy Klub Małego Piłkarza
poniedziałki 17.00 – 20.00 wtorki 16.00 – 18.00, czwartki 16.00 – 18.00
środy 17.00 – 20.00

Break dance Zespół „Troszeczkę słońca”
poniedziałki 17.00 – 18.30 piątki 14.30 – 17.00
piątki 17.00 – 18.30

Klub Seniora „Złota Jesień”
środy 16.00 – 20.00

Koło modelarskie „Orlik”
wtorki, czwartki 17.00 – 19.00 Fitness

wtorki 19.00 – 20.00
Zajęcia plastyczne czwartki – 19.00 – 20.00
poniedziałek 17.00 -18.00
piątek 17.00 – 18.00

Spółdz. Akademia Szczypiorniaka
Studio wokalne „ACME” terminy w trakcie ustalania
poniedziałki, środy, piątki od 14.00
zajęcia indywidualne

Spółdzielcza Akademia Koszykówki Polski Zw. Wędkarski Koło „Diora”
pon. 16.30 – 18.00 i środy 17.00 – 18.30 środy 15.00 – 17.00

TKKF Ognisko Dzierżoniów
pierwszy czwartek miesiąca 18.00 - 19.00

TSz „Dwie Wieże” – szachy tel. 600 740 306
środy 16.00 – 20.00
czwartki 17.00 – 20.00 Stowarzyszenie „Dzieci Wojny”

wtorki 10.00 – 11.00

Szachy  dla dzieci
wtorki 16.40 – 17.40 Taniec dla przedszkolaków
środy 16.00 – 17.00 czwartki 17.00 – 18.00

Teatr wSpółdzielny Terapia tańcem dla seniorów
Czwartki 18.00 – 19.30 czwartki 18.00 – 19.00

GRH 58 pp (4 psw) SDK Filia w Piławie Górnej
Ostatni piątek miesiąca godz. 19.00 poniedziałki 14.00 – 16. 00,

wtorki i czwartki 15.30 – 18.15

Zapraszamy!


