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Mamy świadomość jak 
dużym  wydarzeniem w życiu 
każdego człowieka jest otrzy-
manie własnego popularnie 
nazywanego „M”. Dlatego też i 
my jako organizacja mająca na 
celu budowanie oraz zarządza-
nie gospodarką mieszkaniową, 
jesteśmy niesamowicie szczę-
śliwi z finalizacji kolejnego 
budynku. Jest to kolejny krok 
do przodu Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Jak ogólnie wiado-
mo, mieszkań brakuje w każ-
dym mieście. I mimo, że SM 
w Dzierżoniowie w ostatnich 
latach oddała kilka nowych 
bloków, to wiemy, że nie 
możemy poprzestać na tym, co 
mamy, a wciąż się rozwijać i 
budować następne.

Zainteresowanie nowymi 
spółdzielczymi mieszkaniami 
w Dzierżoniowie jest nadal 
bardzo duże. A bloki przy ul. 
Lawendowej nie były  w tym 
zakresie wyjątkiem. Sprzyja 
temu zarówno atrakcyjne poło-
żenie, ale także ich nowocze-
sność, zgodnie z najnowszymi 

trendami zarówno w sferze 
technicznej jak i funkcjonal-
nej.  Jedną z nich są zamonto-
wane  nowoczesne balustrady 
ze szklanym wypełnieniem.  
Jest to pierwszy budynek, 
który ma takie rozwiązanie ze 
wszystkich nowobudowanych 
w ostatnich 10 latach. Kolejną 
innowacją jest to, że przyszli 
lokatorzy budynku mieli moż-
liwość wyboru koloru elewacji. 
Co oczywiście nie tyle, co pod-
nosi standard, ale  sprawia, że 
mieszkańcy będą czuli większą 
więź ze swoim nowym lokum.

W „lawendowej ofercie” 
były lokale dla każdego, zaczy-
nając od jednopokojowych na 
czteropokojowych, blisko 90 
metrowych kończąc. Jak mówi 
kierownik budowy Witold 
Jaskólski, podczas budowy 
stosowane były sprawdzone i 
skuteczne rozwiązania tech-
niczne, gwarantujące komfort 
i funkcjonalność.

Na liście oczekujących na 
nowe mieszkanie nasza Spół-
dzielnia ma zapisanych kil-

Hura!!! Tak zapewne krzyczą ze szczęścia osoby, 
które czekają na swoje nowe mieszkania. Właśnie 

trwają ostatnie prace wykończeniowe przy budynku 
„A” na ulicy Lawendowej. Działania dotyczą porządko-
wania terenu przed blokiem oraz układania kostki na 
drodze i chodnikach. Już na początku grudnia klucze 
do mieszkań przekazywane będą  lokatorom.

KLUCZE DO NOWEGO BLOKU  
NA UL. LAWENDOWEJ

NASZE SPRAWY
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kadziesiąt osób. Co ważne, 
koronawirus w żaden sposób 
nie wystraszył przyszłych wła-
ścicieli mieszkań i tych, któ-
rzy czekają na nowe propozy-
cje lokalizacyjne następnych 
budynków realizowanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową w 
Dzierżoniowie, ponieważ na 
ulicy Lawendowej, mieszkań 
dla zainteresowanych mamy 
stanowczo za mało.

Dla wszystkich mamy bar-
dzo dobrą wiadomość. Zarząd 
Spółdzielni bardzo intensyw-
nie pracuje nad nowymi lokali-
zacjami i następnymi planowa-
nymi, nowymi spółdzielczymi 
budynkami wielorodzinny-
mi w Dzierżoniowie. Mamy 
nadzieję, że już za kilka mie-
sięcy zaskoczymy wszystkich 
bardzo pozytywnymi i dobry-
mi planami w tym zakresie.

A póki co jeszcze raz gra-
tulujemy wszystkim nowym 
mieszkańcom Bloku „A” i 
życzymy, by było to miejsce 
do szczęśliwego i spokojnego 
życia.
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Jak zwykle co roku od daty 
uruchamiania sezonu grzew-
czego rozpoczyna się mozolny 
okres w którym są uzupełnia-
ne  (dobijane) w wodę złady 
centralnego ogrzewania w 
poszczególnych budynkach. 
Ten okres trochę trwa, ze 
względu na brakującą wodę w 
zładach jak również ograniczo-
ną ilość wody, którą może nam 
podać dostawca. Również w 
okresie uzupełniania wody nie 
wszyscy mieszkańcy odkręcają 
zawory w swoich grzejnikach, 
co powoduje zapowietrzanie 
się grzejników w poszczegól-
nych mieszkaniach. W związku 
z powyższym musimy chodzić 
wielokrotnie do poszczegól-
nych budynków i dobijać, uzu-
pełniać wodę do zładów CO.

Po tym etapie możemy 
dopiero udawać się do poszcze-
gólnych mieszkań i odpowie-
trzać indywidualne grzejniki.

Sytuacja z rozpoczęciem 
sezonu grzewczego co roku 
jest podobna, dlatego prosimy 
o cierpliwość z Państwa strony 
w przypadku zaistniałych nie-
dogrzewań. Staramy się, aby 
czas uruchomienia centralnego 
ogrzewania w naszych budyn-
kach trwał jak najkrócej.

W październiku 2020 roku 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Dzierżoniowie przeprowadziła 
następujące prace remontowe:

- Na osiedlu Jasnym 12 
zamontowane zostały gazomie-
rze w związku      z wykona-
niem nowej instalacji gazowej.

- Rozpoczęta została 
wymiana instalacji wodno-
-kanalizacyjnej oraz gazowej 
w budynku znajdującym się na 
osiedlu Jasnym 5.

- W budynkach na ulicy 
Andersa 29-31, w ramach prze-
budowy instalacji wewnętrz-
nych, rozpoczęta została 
wymiana instalacji WLZ do 

poszczególnych mieszkań, z 
możliwością zasilenia miesz-
kań prądem trójfazowym.

W tych samych budynkach 
planowana jest również wymia-
na instalacji gazowej, a prace 
związane z wykonaniem nowej 
instalacji wodno-kanalizacyj-
nej zostały już zakończone.

W dniu 29.09.2020 r. rozpoczęliśmy w zasobach 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie 

sezon grzewczy 2020/2021.

NASZE SPRAWY

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

SEZON GRZEWCZY 
2020/2021

SPÓŁDZIELCZE 
REMONTY 
W PAŹDZIERNIKU

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 GRUDNIU
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Na przełomie lutego i marca Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła wymianę 
wodomierzy na całych swoich zasobach, łącznie z budynkami w Piławie Górnej. 

Prace te nie dotyczyły lokali użytkowych i pawilonów oraz  nowych budynków:  na 
os. Tęczowym 30, 29, 28, 27, na os. Różanym 46  i na os. Błękitnym 24. Instalowane 
wodomierze są bardzo nowoczesnymi urządzeniami ze zdalnym radiowym odczytem, 
które ułatwią  prawidłowe rozliczenia zużycia wody.

W chwili obecnej prace 
związane z wymianą wodomie-
rzy idą już ku końcowi i mamy 
nadzieję, że niebawem uda nam 
się je sfinalizować.

Dlatego  prosimy serdecz-
nie mieszkańców, u których 
wymiana nie nastąpiła  o zgła-
szanie się telefonicznie do  
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w celu ustalenia terminu w/w 
wymiany, tak żeby w jak naj-
krótszym czasie dokonać insta-
lacji  100% nowych wodomie-
rzy we wszystkich budynkach.

Sytuacja robi się dość 
skomplikowana w momen-
cie, gdy nie jest zamontowa-

ny nowy czytnik, wówczas w 
takich wypadkach, nie możemy 
rozliczyć zużycia wody. Z tego 
też powodu konieczne będzie 
naliczenie wyższej kwoty 
ryczałtowej do opłaty przez 
użytkownika danego lokalu.

Wszelkie pytania oraz 
zgłoszenia  terminu wymiany 
wodomierzy prosimy kierować 
bezpośrednio do Administracji 
Spółdzielni pod numerami tel.:

• Mieszkańcy os. Błękitne-
go, os. Złotego - 74 831 44 73 
wew. 33

• Mieszkańcy os. Jasnego, 
ul. Andersa, ul. 11 Listopada, 
os. Kolorowego, ul. Brzegowej 

NASZE SPRAWY

i Piławy Górnej - 74 831 44 73 
wew. 29

• Mieszkańcy os Różanego 
- 74 831 44 73 wew. 12 oraz 74 
831 44 73 wew. 13

Wszystkie osoby, które 
czekają na rozliczenie zuży-
cia wody prosimy o uzbrojenie 
się w odrobinę cierpliwości do 
momentu zakończenia wymia-
ny. 

Na dzień 17.11.2020 Zosta-
ło wymienionych 9085 wodo-
mierzy.

Pozostało do wymiany 936 
wodomierzy.

WYMIANA WODOMIERZY

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ.

Zostań rodziną zastępczą. 
Dołącz do Nas!!!- pod takim 
hasłem ruszyła właśnie kampania 
zachęcająca do pełnienia funkcji 
zawodowej i niespokrewnionej 
z dzieckiem rodziny zastępczej. 
Każde dziecko marzy o bezpiecz-
nym oraz pełnym miłości domu. 
By móc cieszyć się beztroskim 
dzieciństwem potrzebuje poczu-
cia spokoju, stabilizacji i ciepła 
rodzinnego. Jeśli jesteś w stanie 
zapewnić dziecku, które z róż-
nych powodów nie może wycho-
wywać się w domu rodzinnym, 
opiekę, bezpieczeństwo i swój 
czas - Dołącz do Nas!!!- Zostań 
rodziną zastępczą Powiatu Dzier-
żoniowskiego. Ideą rodzicielstwa 
zastępczego jest danie dziecku 
szansy na lepszy start w życiu. 

Wszystkie chętne osoby 
muszą spełnić określone warunki 
oraz przejść szkolenie organizo-
wane w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie i 
Ochrony Zdrowia w Dzierżonio-
wie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć 

jak zostać rodzicem zastępczym 
zgłoś się do Nas. Udzielimy Ci 
niezbędnych informacji a także 
otoczymy opieką koordynatora. 

Więcej informacji pod nr tel. 
74/ 833-98-95 codziennie w godz. 
8:00-15:00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony 
Zdrowia w Dzierżoniowie nieustannie poszukuje 

osób, które zapewnią tymczasową opiekę dzieciom, 
które z różnych powodów nie mogą przebywać wśród 
rodziny biologicznej.

  
DOŁĄCZ DO NAS!!!
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ZGPD-7 to Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego zajmujący się gospodarką 
odpadami komunalnymi. Jeszcze niedawno brakowało w nim Piławy Górnej. 

Miasto przystąpiło do zrzeszenia, żeby ograniczyć koszty, a także usprawnić proces 
odbioru i utylizacji śmieci. W mieście rusza proces zmiany zarządcy.

Przepisy wprowadzające w 
całym kraju obowiązek segre-
gacji śmieci postawiły samo-
rządy przed dużym wyzwa-
niem. Choć utrzymywanie 
porządku i troska o środowi-
sko jest potrzebą naturalną i 
powszechnie zrozumiałą, tak 
prosta czynność jak sortowanie 
okazała się jednak okupiona 
wieloma komplikacjami.

Coraz większe wymagania 
i coraz bardziej złożone reguły 
odczuli również sami miesz-
kańcy. Dla małych gmin, któ-
rym trudno jest samodzielnie 
zarządzać procesem, ratunkiem 
okazało się łączenie. 

Na naszym terenie kom-
pleksową obsługą gospodarki 
odpadami zajmuje się właśnie 
ZGPD-7. W ubiegłym roku 
zrzeszenie to powiększyło się 

o Bielawę i Pieszyce. W tym 
do związku (jako jedna z ostat-
nich) przystąpiła Piława Górna. 
Obecnie organizacja łączy 
sześć z siedmiu gmin powiatu. 

Korzyści ze wspólnego 
partycypowania w gminnych 
obowiązkach są oczywiste. 
To mniejsze koszty i większa 
skuteczność w porównaniu z 
samodzielną realizacją zadań. 

- Wspólna polityka może 
wpłynąć pozytywnie na wyso-
kość cen odbioru odpadów 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Madejski

Burmistrz Piławy Górnej
Krzysztof Chudyk

Drodzy Seniorzy!
Wnosicie do naszego życia tyle wartości, że nikt nie potrafiłby zliczyć wszystkich darów, jakimi 

hojnie wzbogacacie świat. 
Jesteście skarbnicą życiowej mądrości i doświadczenia, wzorem do naśladowania, źródłem 

rodzinnych uczuć, pokoju, rozsądku i stateczności. Dziękujemy Wam za wytrwałość w przekazywaniu 
tej wiedzy. 

W imieniu mieszkańców Piławy Górnej przyjmijcie, prosimy, najserdeczniejsze życzenia długich 
lat życia w zdrowiu, przepełnionych rodzinnym ciepłem i satysfakcją z przeżytych chwil. Niech nigdy 
nie zabraknie Wam pogody ducha, szacunku i ludzkiej życzliwości, a jesień życia niech będzie czasem 
spełnienia marzeń. 

Kiedy tak wiele spraw wymaga dziś pomocy i zaangażowania bliskich, życzymy też, abyście na 
zawsze pozostali w centrum uwagi. 

Trzymajcie się dzielnie, Nasi Seniorzy!
Życzenia od Samorządu Piławy Górnej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

komunalnych. - czytamy w 
uzasadnieniu do czerwcowej 
uchwały Rady Miejskiej w 
Piławie Górnej decydującej o 
członkostwie w ZGPD-7.

Korzyści na pewno odczu-
ją mieszkańcy Piławy Górnej. 
ZGPD-7 będzie prowadził 
gospodarkę odpadami w mie-
ście od 1 stycznia przyszłego 
roku. 

Jak zadeklarował prezes 
związku, po Nowym Roku 
piławianie otrzymają pakiet 

informacji z harmonogramem 
odbioru odpadów, ulotką infor-
macyjną oraz nowym numerem 
indywidualnego rachunku ban-
kowego.

Tymczasem rozpoczęła się 
procedura zamiany zarząd-
cy. Nowe deklaracje śmiecio-
we właściciele nieruchomości 
zamieszkałych będą składać do 
18 grudnia br. Do wyboru są 3 
sposoby: 

- do urny ustawionej w 
przedsionku Urzędu Miasta w 
Piławie Górnej przy ul. Pia-
stowskiej 69,

- pocztą tradycyjną na adres 
urzędu,

- poprzez platformę ePUAP 
jako załącznik do ogólnego 
pisma. 

Piławianie, których nieru-
chomość znajduje się w zaso-
bach wspólnoty mieszkaniowej 
lub spółdzielni, nie składają 
deklaracji osobiście. Robi to 
zarządca wspólnoty albo spół-
dzielnia.

Więcej informacji: 74 832 
49 38, 74 831 50 02. 

PIŁAWA GÓRNA - WIEŚCI

NOWY ADMINISTRATOR 
GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ



nr 11 (191)  |  listopad 20206

Zapraszamy pod ten 
adres https://smdzierzoniow.
pl  gdzie znajdziecie Państwo 
informacje w poszczególnych 
działach

• Nasza spółdzielnia
• Newsy
• Dla mieszkańców
• Spółdzielczy Dom Kul-

tury
• Galeria
• Miesięcznik Twoja Spół-

dzielnia

Spółdzielczy Dom Kul-
tury posiada także profil na 
popularnym portalu facebook. 
Tam zamieszczamy informa-
cje dotyczące sekcji, imprez 
kulturalno-sportowych. Nie 
brakuje tam również zdjęć 
oraz podstawowych informa-
cji o działalności SDK.

Zapraszamy do odwie-
dzin:

www.facebook.com/Spół-
dzielczy-Dom-Kultury-SM-
-w-Dzierżoniowie

Od dwóch lat działa wpro-
wadzona przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową w Dzierżonio-
wie bezpłatna dla mieszkań-
ców usługa E-BOK. Od czasu 
uruchomienia korzysta z niej 
blisko 260 użytkowników.

Poniżej kilka informacji o 
usłudze E-BOK.

 E-BOK – Elektroniczne 
 Biuro Obsługi Klienta 

Elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta jest serwi-
sem internetowym, dzięki 
któremu każdy uprawniony 
użytkownik posiada  nieogra-
niczony dostęp do informa-
cji na temat opłat, rozliczeń i 
płatności dotyczących miesz-
kania, garażu czy lokalu 
użytkowego.

Z E-BOK można rów-
nież korzystać na urządze-
niu mobilnym dzięki temu, 
że jest to aplikacja webowa 
wykorzystująca do komu-
nikacji z użytkownikiem 
dowolną przeglądarkę inter-
netową (internet explorer, 
edge, google chrome, mozil-

la firefox oraz inne),  które 
dostępne są dzisiaj na dowol-
nym smartfonie lub tablecie 
z dostępem do sieci Internet.

 Co zyskujesz korzystając    
 z E-BOK 

• Oszczędność czasu i 
wygodę obsługi

• Pełną kontrolę nad 
wydatkami

• Sprawdzenie historii 
wpłat

• Sprawdzanie historii roz-
liczeń

Dostęp do tych informacji 
przez e-bok masz przez 24h/7 

STRONA INTERNETOWA 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
W DZIERŻONIOWIE

NASZE SPRAWY

Dzięki niej macie Państwo możliwość zapoznania się  zarówno z bieżącymi, jak 
i archiwalnymi informacjami z „życia Spółdzielni”. Wygląd witryny został grun-

townie zmodyfikowany i odnowiony.
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dni w tygodniu bez wycho-
dzenia z domu lub konieczno-
ści dzwonienia.

 Jak założyć  
 konto E-BOK? 

Wejdź na naszą stro-
nę https://smdzierzoniów.pl 
i kliknij na kafelku E-BOK 

wirtualne biuro obsługi lub 
wpisz w przeglądarce https://
smdzierzoniow.pl/e-bok/ i 
pobierz ze strony dokumenty:

 
• Oświadczenie o zgodzie 

na przetwarzanie danych oso-
bowych

• Klauzula informacyjna

Zapoznaj się z pobranymi 
dokumentami.

Wydrukuj, wypełnij 
i wrzuć do skrzynki pocz-
towej na drzwiach wejścio-
wych Spółdzielni lub wyślij 
na e-mail skany podpisanych 
dokumentów.

W każdym momencie 
możesz zrezygnować z usłu-
gi wypełniając i dostarczając 
wzór wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobo-
wych.

NASZE SPRAWY
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CIEKAWY SPÓŁDZIELCA

- Dzień dobry pani Justyno, to 
może na początek poproszę o 
parę słów tytułem przedstawie-
nia się naszym czytelnikom.

– Dzień dobry, nazywam 
się Justyna Kaczkowska. Uro-
dziłam się w Dzierżoniowie w 
1980 roku, mieszkam w Dzier-
żoniowie blisko 20 lat. Mam 
dwóch synów, Kacpra – 17 lat i 
Filipka 6 latek.

- Wielu mieszkańców naszego 
miasta kojarzy Panią z występa-
mi na scenie, jako wokalistka. 
Od kiedy zajmuje się Pani śpie-
waniem?

– Zaczęłam śpiewać już w 
szkole podstawowej w chórze, 
który prowadziła pani Elżbie-
ta Zachowska, nauczycielka 
muzyki. Wspaniała postać, 
która zaangażowana była w 
prowadzenie zajęć muzycz-
nych z dziećmi.

– To dość wcześnie Pani zaczę-
ła, pamięta Pani ile miała dokład-
nie lat?

– Majac 9 lat zaczęłam 
śpiewać w Zespole Bielawskie 
Sowiki, które prowadzone były 
również przez panią Elżbietę.

– Czy to były tylko lokalne wystę-
py, czy także jakieś wyjazdy?

– Występowaliśmy na 
całym Dolnym Śląsku, ale 
głównie lokalnie np. na pierw-
szej WOŚP w Bielawie.

– Jak więc toczyła się dalsza 
kariera po szkole podstawowej?

– Przygoda muzyczna z 
Panią Elżbietą na czele zakoń-
czyła się w 1994 roku, ale po 
niej zaczęłam śpiewać w Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Bie-
lawie, gdzie zajęcia prowadził 
Leszek Różycki.

– Czyli to z Bielawy wypłynęła 
Pani na tzw „szerokie wody” 
sceniczne?

– Mając lat 15 śpiewałam w 
Bielawie na jakiejś uroczysto-
ści, gdzie zauważył mnie Śp 

Łukasz Pawlak, z którym śpie-
wałam kilka lat.

– Czyli jak to w życiu bywa, 
wiele rzeczy dzieje się przypad-
kowo, nigdy nie wiemy, gdzie 
któś może nas zauważyć i zapro-
ponować karierę.

– No tak, dokładnie. Życie 
jest pełne niespodzianek. Po 
występach z Łukaszem, będąc 
uczennicą liceum, poznałam 
byłego męża - Pawła Socha-
nowskiego, z którym założyłam 
zespół PCJ razem z basistą Cze-
sławem Sochanowskim, moim 
byłym teściem, który był wspa-
nialym muzykiem. Grał i śpie-
wał w wielokontach w Dzierżo-
niowie w latach 70 tych.

– Proszę nam opisać gdzie 
występowaliście.

– Jak już wspomniałam 
grałam z zespołem PCJ. Miej-
sca naszych występów były 
różne. W 2000 roku grywali-
śmy pod pizzerią Uno w Dzier-
żoniowie, jak również w Biela-
wie na Pstrągu. Koło Leśnego 
Dworku graliśmy blisko rok 
czasu. To były piękne chwile, 
naprawdę wiele osób przycho-
dziło nas słuchać. Dawało to 
nam inspiracje do dalszej pracy 
i motywowało do rozwoju.

– Z tego co wiem to jakoś w tym 
czasie, o którym mówimy, prze-
prowadziła się Pani do Dzierżo-
niowa. Dobrze kojarzę?

– W 2001 roku przeprowa-
dziłam się do Dzierżoniowa, 
gdzie graliśmy w restauracji 
Centralna. Bardzo miło wspo-
minam te występy i restaura-
cję, która miała duszę. Tam się 
aż chciało występować, pano-
wała niesamowita atmosfera. 
Graliśmy w piątki i w soboty 
dancingi. Przychodziło bardzo 
dużo ludzi. Zabawa do rana, 
kulturalne towarzystwo głodne 
muzyki i tańca. Fajne czasy.. .

– No tak, domyślam się, że kie-
dyś było troszkę inaczej niż dziś. 

Ludzie chyba byli bardziej otwar-
ci na takie lokalne występy. Dziś 
chyba bardziej poszło to w stro-
nę komercji i zespołów z pierw-
szych stron gazet, czy raczej 
tych popularnych w mediach 
społecznosciowych. Troszkę 
inny wymiar i inna specyfika.

– Tak, zgadzam się, kiedyś 
było inaczej. Nie znaczy to, że 
dziś jest źle. Każde czasy mają 
swoje plusy i minusy....

– Wiem, że długo działała Pani 
dla naszej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Jak to wyglądało?

– W 2002 roku bodajże 
zaczęliśmy współpracować z 
Markiem Hebdowskim, który 
był powiązany z SM. Dzięki 
temu graliśmy w Spółdziel-
ni Mieszkaniowej na różnych 
uroczystościach. Miło wspo-
minam ten czas, sala balowa w 
SM czasami pękała w szwach 
od ludzi. A trzeba przyznać, 
że nic tak nie mobilizuje jak 
pomieszczenie pełne ludzi 
chcących słuchać naszej muzy-
ki. Koncertowaliśmy dość czę-
sto. Nie ma co ukrywać, że 
Marek pomagał nam i to dzięki 
niemu mieliśmy okazję grania 
na różnych imprezach. Cza-
sami były to duże festyny, a 
innym razem jakaś mała miła 
potańcówka, ale zawsze to było 
dla nas dobre doświadczenie, 
bo nigdy nie brakowało nam 
energii do występowania.

– Rozumiem, że później potrzeb-
ne były zmiany i zespół prze-
niósł się na inne parkiety.

– Tak. To normalne dla 
takich zespołów jak my, że 
należy zmieniać miejsce a naj-

lepiej to mieć ich kilka, ale to 
nie zawsze się udaje. Pamię-
tam, że graliśmy później w 
sali Działkowej Jar w Dzier-
żoniowie. Występowaliśmy 
tam kilka lat. Salę prowadzi-
ła wówczas moja szwagierka 
Małgorzata Sojka.

– Skoro wspomniała Pani, że faj-
nie jest grać w wielu miejscach 
to rozumiem, że nigdy nie byli-
ście „uwiązani” do jednej sali.

– Oczywiście, że nie. Gra-
liśmy również w innych miej-
scach, nie byliśmy przypisani 
do jednej sali. Ciężko je teraz 
tak na szybko wymieniać, ale 
proszę uwierzyć, że graliśmy 
w wielu lokalizacjach.

– Czy nadal jest Pani aktywna 
na scenie? Na naszym festynie 
w te wakacje, niespodziewanie 
zaśpiewała Pani kawałek pio-
senki. To było spontaniczne, ale 
widać, że głos pozostał. Jak to 
więc jest teraz z tą karierą?

– Moja kariera wokalna 
zakończyła się w 2012 roku. 
Rozwiodłam się, zespół się 
rozpadł... Śpiewałam tylko na 
imprezach, które organizowało 
stowarzyszenie osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, 
w którym pracuję 10 lat.

– Tak jak mówię, według mnie 
głos nadal pozostał i miło się 
Panią słuchało. Życzę więc 
powodzenia na drodze zawodo-
wej i tej prywatnej. Dziękuję za 
rozmowę.

– Dziękuję i pozdrawiam 
czytelników Twojej Spółdziel-
ni oraz wszystkich moich zna-
jomych i rodzinę.

ROZMOWA Z PANIĄ 
JUSTYNĄ KACZKOWSKĄ
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Nie miał szacunku dla 
cudzej własności i usły-
szał trzy zarzuty

Funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Dzierżo-
niowie ustalili dane sprawcy, 
który strzelając z wiatrówki 
dokonał wybicia szyb w jednej 
ze szkół średnich, oraz sklepowe 
okno wystawowe. Ten sam męż-
czyzna odpowie także za znisz-
czenie elewacji budynku.

Dzierżoniowscy policjanci 
ustalili dane sprawcy, który 
dopuścił się trzykrotnie znisz-
czenia cudzej własności. 20 
letni mężczyzna w sierpniu 
bieżącego roku poprzez rzu-
canie kamieniami i jajkami 
dokonał uszkodzenia elewa-
cji budynku. Pokrzywdzona 
oszacowała swoją stratę na 
kwotę 5000 złotych. Ta sama 
osoba początkiem paździer-
nika, strzelając z pistoletu na 
sprężone powietrze, dokonała 
wybicia szyb w jednym z dzier-

żoniowskich liceów. Gdyby 
tego było mało sprawca w ten 
sam sposób wybił szybę wysta-
wową placówki handlowej. 
Dorosły mężczyzna zachowu-
jący się w irracjonalny sposób, 
postanowił pozbyć się narzę-
dzia popełnienia przestępstwa 
i oddał wiatrówkę do lombardu 
w Bielawie.

3 listopada sprawcy przed-
stawiono trzy zarzuty, za które 
grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności, a policjanci zabez-
pieczyli pistolet, którym się 
posługiwał.

Dzierżoniowska policjant-
ka w ramach programu 
„Bezpieczna Droga do 
Szkoły” edukuje dzieci

Funkcjonariuszka z 
Komendy Powiatowej Policji 
w Dzierżoniowie od początku 
roku szkolnego prowadzi 
działania profilaktyczne pod 
hasłem Bezpieczna droga do 

  

Andi – około 9 lat

Andi już tak długo czeka 
na swojego człowieka… Jest w 
schronisku całe swoje życie,od 
szczeniaka. Jest to bardzo spo-
kojny pies, potrzebuje jedynie 

oazy spokoju, gdzie będzie 
mógł czuć się bezpieczny. W 
boksie szczeka na każdą osobę, 
boi się widoku smyczy, ale 
gdy już ja założymy to ładnie 
chodzi przy nodze i przełamuje 
się co do człowieka.

szkoły. Podczas spotkań z 
dziećmi i opiekunami rozma-
wia o tym jak unikać zagrożeń 
na drodze. Przy okazji tych 
spotkań przybliża także profe-
sję policjanta.

Policjanci realizują pro-
gramy profilaktyczne z oso-
bami w różnym wieku. Jedną z 
grupdocelowych są najmłodsi. 
Obecnie zarówno przedszko-
lakom jak i młodzieży szkolnej 
przypomina się zasady zwią-
zane z akcją: Bezpieczna droga 
do szkoły.

W październiku sierż. szt. 
Barbara Gaweł odwiedziła 
wychowanków Niepublicz-
nego Przedszkola „Szóstka”. 
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom, rozmawiała o tym jak 
unikać zagrożeń na drodze, w 
domu, na podwórku oraz jak 
niebezpieczne mogą być spo-
tkania z nieznajomymi. Dla 
utrwalenia wiedzy przeprowa-
dzono ćwiczenia praktyczne. 
Przybliżono ponadto zawód 
policjanta.

Azor – około 8 lat

Azor to psiak, który w 
swoim życiu nie ma łatwo - 
poza przyjściem do schroniska 
musi sobie radzić z dominacją 
nad nim innych psów. Jest 
bardzo uległy i nie chce nara-
żać się innym psom, ustępuje. 
Czy do jedzenia, czy pieszczot 
na niego przychodzi ostatnie 
miejsce w kolejce. Dobrze by 
było, gdyby w końcu zaznał 
spokoju, nie martwiąc się o 
nic i mając swojego człowieka 
obok. To spokojny pies, który 
czeka tylko na swojego czło-
wieka, bez problemu chodzi 
ładnie na smyczy oraz chętnie 
przychodzi po przysmaki.

KONTAKT W SPRAWIE 
ADOPCJI SCHRONISKO 
„AZYL” ul. Brzegowa 151 
Dzierżoniów tel : 74 831 18 00

Anna Wojda

DZIAŁANIA POLICJI

STOWARZYSZENIE SPÓŁDZIELCZE 
TOWARZYSTWO KULTURALNO-SPORTOWE
WSPIERA ADOPCJE PODOPIECZNYCH 
SCHRONISKA „AZYL”

NASZE SPRAWY
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WYJĄTKOWY DZIEŃ SENIORA
NASZE SPRAWY

Z tego też powodu, tego-
roczny Dzień Seniora musiał 
przebiec w całkiem inny 
sposób niż dotychczas. Jako, że 
nie było realne przygotowanie  
tradycyjnego spotkania, przy 
cieście, herbatce z muzyką w 

tle, władze stowarzyszenia 
postanowiły w inny sposób 
uczcić ten jakże ważny dzień.

W związku z tym, zostało 
przygotowanych blisko 50 
paczek żywnościowych dla 
seniorów zrzeszonych w 

ramach Spółdzielczego Domu 
Kultury. Bardzo się ucieszy-
liśmy faktem, że wszystkie 
paczki znalazły swoich właści-
cieli i mimo, że  przez maseczki 
nie widać uśmiechu, to ciepłe 
słowa i miłe gesty utwierdziły 
nas w przekonaniu, że nasze 
działanie miało sens.

Chcielibyśmy życzyć 
wszystkim seniorom zdrowia 
w tych trudnych czasach i tego, 
by przyszłoroczne obchody 
Dnia Seniora miały bardziej 
tradycyjny przebieg. Wszyst-
kiego najlepszego.

Spółdzielcze Towarzystwo Kulturalno-Sportowe 
jak każdego roku, tak i w tym przygotowało się na 

obchody Dnia Seniora. Obecna sytuacja epidemiczna 
wymusza szukania nowych rozwiązań, tak by realizo-
wać zamierzone wcześniej cele, w nowych, zupełnie 
niespodziewanych warunkach.

•  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
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NASZE SPRAWY

Wadium w wysokości 50 000,00 zł należy wpłacić do dnia  
15.12.2020 r. na konto w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie 
nr 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. 

Warunki wykonania robót oraz warunki uczestnictwa w prze-
targu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ). Specyfikację można pobierać od dnia 07.12.2020 r. w 
siedzibie Spółdzielni pokój nr 8. 

Oferty należy składać w jednej zaklejonej kopercie z napisem 
„Malowanie klatek” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
pokój nr 11 do dnia 17.12.2020 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2020 r. o godz. 9:30 w 
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej os. Jasne 20 w Dzierżonio-
wie – sala klubu spółdzielczego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni

Osoby chętne do oglądania lokalu zgłaszają się telefonicznie 
do Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, os. Jasne 20, tel. 
74 8314473. 

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 przetar-
gowymi, w tym celu należy kontaktować się telefonicznie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie, dział Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi, tel. 74 8314473. 

Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2020r. do godz. 8:30 w 
zaklejonej kopercie do skrzynki na listy przy wejściu do Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie lub za pomocą poczty/kurie-
ra przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa, os. Jasne 20, 
58-200 Dzierżoniów, z dopiskiem: „lokal użytkowy os. Jasne 24”.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2020r. o godz. 9:00 w sie-
dzibie Spółdzielni Mieszkaniowej I piętro – Sala Spółdzielczego 
Domu Kultury.

W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomo-
ści, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty za media.

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

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 
2000 0001. Wadium musi wpłynąć na konto bankowe Spółdziel-
ni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2020r. 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 30.12.2020r. 

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.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, 
os. Jasne 20, ogłasza 

przetarg nieograniczony 
dwustopniowy

na malowanie klatek schodowych 
znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Dzierżoniowie i w Piławie Górnej. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, 
os. Jasne 20, ogłasza 

nieograniczony przetarg
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu  

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

w Dzierżoniowie.

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE

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.

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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•  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

ZIMOWY NABÓR DZIECI 
DO SPÓŁDZIELCZEJ AKADEMII 
KOSZYKÓWKI B-BALL

NASZE SPRAWY

Jeśli Twoje dziecko nudzi 
się w domu, brakuje mu ruchu 

i chce pobawić się w fajnym 
gronie koleżanek i kolegów, 

przy tym poodbijać piłeczkę to 
ta grupa jest dla Was.

Właśnie ruszyły zimowe 
zapisy dla najmłodszych 
(dziewczynki i chłopcy w 
wieku 6-9 lat).

Serdecznie zapraszamy do 
zgłaszania się pod numer tele-

fonu 530 768 575. Trener odpo-
wie na wszystkie pytania.

Zajęcia prowadzone są na 
sali gimnastycznej Szkoły nr 
1 na os. Różanym (ul. Sikor-
skiego) w poniedziałki od 17.00 
do 18.00 i czwartki od 16.30 do 
17.30.

Pomimo pandemii i tego, że szkoły działają zdalnie 
to na szczęście kluby sportowe mogą prowadzić 

zajęcia. Tak jest też z naszą akademią koszykówki dla 
najmłodszych.



13listopad 2020  |  nr 11 (191)

PRACE PORZĄDKOWE NA TERENACH 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Oczywiście ma to związek 
ze spadającymi, żółknącymi 

liśćmi, które może i wyglądają 
atrakcyjnie i przypominają 

nam piękną polską złotą jesień, 
ale niestety częściej po prostu 
przeszkadzają. Szczególnie  w 
mokre deszczowe dni. Wów-
czas ten widok nie jest atrak-
cyjny. Dlatego Spółdzielnia 
Mieszkaniowa stara się na bie-
żąco grabić liście i po zebra-
niu ich wywieźć w miejsce do 
tego przeznaczone. Nie jest 
to jednak łatwe zadanie przy 
tej ilości drzew jakie mamy 
na zasobach, więc prosimy o 
wyrozumiałość. Staramy się 
na bieżąco porządkować  te 
miejsca. Ponadto prowadzona 

jest przycinka drzew, których 
gałęzie stanowią zagrożenie 
lub dotykają elewacji budyn-
ków niszcząc je. Głównie 
chodzi tu o gałęzie suche lub 
uszkodzone.  Przy przycina-
niu  drzew zawsze staramy się 
zachować prawidłowy kształt 
korony. Możliwe jest skrócenie  
gałęzi maksymalnie do 30 %.

Podczas wykonywania 
powyższych zabiegów stosu-
jemy się do zasad prawnych, 
które mówią o okresie lęgo-
wym ptaków i ich ochronie w 
tym czasie.

Czas przełomu jesienno-zimowego to okres wytężo-
nej pracy mającej na celu zachowanie porządku na 

osiedlowych terenach zielonych i chodnikach.

NASZE SPRAWY

•  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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...W sierpniu 1978 roku 
rozpocząłem swoją służbę 
w dzierżoniowskiej jednost-
ce mundurowej, wcielony do 
kilkuosobowego pionu kry-
minalnego, który miał swoje 
pomieszczenia na pierwszym 
piętrze. Nie miałem w tym 
zakresie żadnego doświadcze-
nia, bowiem zacząłem tą pracę 
bezpośrednio po ukończeniu 
Wyższej Szkoły Oficerskiej w 
Szczytnie. Tam przez 3 lata 
zdobyłem tylko teoretyczną 
wiedzę, a nie taką, która przy-
dałaby się w konkretnej jedno-
stce policyjnej. Mnie przypa-
dło zdobywać doświadczenie 
w tym mieście, czyli w Dzier-
żoniowie.....

... w 1988 roku gdy obją-
łem stanowisko komendanta w 
Pieszycach, pracowało tam 17 
policjantów, więc było to dla 
mnie szczególnie duże wyzwa-
nie, 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, odpowia-
dam, że bez większego wysił-
ku. Ta moja wypowiedź powo-
duje pewne niezadowolenie 
kierownictwa, bo wydaje im 
się zbyt lekceważąca. Wywo-
łuje to istotne reperkusje....

...W Bielawie czuję się 
dobrze i jakoś  daję sobie 
radę, mimo konfliktu z panem 
komendantem, ale jakimś dziw-

nym zbiegiem okoliczności i ten 
problem udaje się rozwiązać. W 
komendzie powiatowej powsta-
ją nowe niezależne związki 
zawodowe i szefem zostaje 
wybrany Lucjan, szef dziel-
nicowych ma świetne pojęcie 
swojej roli i chce to w jakiś spo-
sób wykorzystać, by pokazać, 
że jest silny i niezależny....

….Wiadomość, którą otrzy-
małem była rewelacyjna, oka-
zało się, że zarząd związków 
chce odwołać ze stanowiska 
Komendanta Powiatowego 
w Dzierżoniowie. Podjął już 
nawet w tym temacie stosowną 
uchwałę, którą przyjęto więk-
szością głosów. Wobec całego 
gremium kolega przewod-
niczący ogłosił mi ten fakt i 
po części oznajmił, że zarząd 
związków podjął decyzję, aby 
stanowisko nowego komen-
danta powiatowego zapropo-
nować właśnie mnie....

….Do plebiscytu nie 
doszło, bowiem wiosną  1990 
roku komendant powiatowy 
odszedł na emeryturę.

Nowym komendantem 
został dotychczasowy zastępca 
kapitan Zygmunt, który awan-
sował na swojego zastępcę 
właśnie mnie, co było dla mnie 
dość miłą niespodzianką. ….

….Któregoś popołudnia, 
gdy byłem sam w domu, w 
pewnym momencie odezwał 
się dzwonek do drzwi. Wysze-
dłem, by zobaczyć, kto jest 
moim gościem.

Zupełne zaskoczenie, bo 
po otwarciu drzwi zobaczy-
łem dwóch oficerów milicji, 
umundurowanych. Na począt-
ku nawet ich nie poznałem. 
Przedstawili się i prosili mnie 
o rozmowę w bardzo istotnej 
dla nich sprawie. Zaprosiłem 
ich do pokoju i okazało się, że 
gośćmi byli Komendant Powia-
towy z Ząbkowic i  jego zastęp-
ca. Szybko przedstawili powód 
swojej wizyty i  wyjaśnili, że 
pilnie potrzebują znaleźć kan-
dydata na zastępcę komendan-
ta w Ząbkowicach........

Przedstawili warunki 
nowej pracy i poinformowali, 
że już mają w Ząbkowicach 
przygotowane dla mnie miesz-
kanie i jeśli wyrażam zgodę na 
tę propozycję, to natychmiast 
podejmą decyzję w kwestii jej 
ostatecznego załatwienia. Po 
krótkiej namowie podjąłem 
propozycję i wyraziłem mu 
zgodę, jednak był to dla mnie 
istotny awans, późniejsze roz-
wiązanie tej sprawy okazało 
się jednak problematyczne i 
złożone. Jako zdyscyplinowa-
ny funkcjonariusz na następny 
dzień w pracy zameldowałem 
o tym fakcie swojemu komen-
dantowi, który przyjął infor-
mację z zaskoczeniem i chyba 
dużym zdenerwowaniem, bo 
powiedział mi, że na to się nie 
zgodzi i natychmiast umówił 
się na następny dzień z komen-
dantem Wojewódzkim w tej 
sprawie. Dziś uważam, że to 

ja zrobiłem błąd w tej sprawie, 
ujawniając ją komendantowi. 
Pojechał on następnego dnia 
na rozmowy z komendantem 
wojewódzkim i rozwiązał spra-
wy po swojej myśli umożliwia-
jąc mi odejście. Zastanawiam 
się jakich argumentów użył 
mój przełożony by zapadła 
taka decyzja. Uważam jednak, 
że nie mógł mnie pochwalić, 
bo wówczas mój awans byłby 
jeszcze bardziej zasadny, 
muszę zatem użyć argumen-
tów, które teraz awans w jaki 
sposób umożliwiły, ale dziś już 
nie mam tej sprawie nic wię-
cej do powiedzenia a sprawy 
rozstrzyga się niekorzystnie dla 
mnie, ale teraz zbliża się moja 
wizyta w Wałbrzychu z moim 
przełożonym u komendanta 
wojewódzkiego. Pojechaliśmy 
rano i na miejscu byliśmy dość 
wcześnie, komendant przywitał 
nas, poinformował, że będzie 
chciał z nami oboma poroz-
mawiać. Zaprosił do swojego 
gabinetu komendanta. Rozmo-
wa trwała około 15 minut, po 
czym poprosił mnie do siebie 
i przekazał mi informację na 
ówczesną refleksję. Stwierdził, 
że komendant zaproponował 
stanowisko zastępcy komen-
danta wojewódzkiego do 
spraw gospodarczych, zwolni-
ło się stanowisko Komendanta 
Powiatowego w Dzierżoniowie 
i to stanowisko zaproponował 
mnie. Wziąłem głęboki oddech 
by tę wiadomość przyjąć ze 
spokojem. Komendant Woje-
wódzki spytał raz jeszcze czy 
tą propozycję przyjmuję, a  
ponieważ nie miałem w tym 
względzie wątpliwości, zde-
cydowałem się objąć propono-
wane stanowisko i wyraziłem 
na nie zgodę. Wyjeżdżaliśmy 
oboje z Wałbrzycha jako poli-
cjanci na zupełnie nowych 
stanowiskach i na pewno nie 
satysfakcjonujących. Miałem 
wówczas 40 lat, więc awans był 
bardzo zaszczytny i sprawiał 
zadowolenie, raczej trudno by 
mogło być inaczej.

HISTORII CIĄG DALSZY

Z PAMIĘTNIKA CZYTELNIKA
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 Składniki: 
• 4 duże jaja
• 2 szklanki mąki tortowej
•  1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
•  1 łyżeczka sody oczysz-

czonej
•  ½ szklanki oleju rzepako-

wego
•  1 szklanka mleka
•  drobno posiekane orzechy - 

1 szklanka
•  3 duże jabłka
•  1,5 szklanki cukru

 Przygotowanie: 
Całe jaja wbić do miski 

ubić z cukrem na puszysto, aż 
podwoją swoją objętość.

Dodać olej i mleko cały 
czas mieszając mikserem na 
wysokich obrotach.

Mąkę wraz z proszkiem 
i sodą przesiać przez sito i 

dokładnie wymieszać z masą, 
cały czas używając miksera.

Na koniec wsypać orzechy 
i jabłka. Używając drewnianej 
łyżki wszystko że sobą połą-
czyć.

Dużą blachę wyłożyć 
papierem do pieczenia, przelać 
ciasto.

Piekarnik nastawić na 180 
stopni. Piec ok 40min.

Wystudzone ciasto opró-
szyć cukrem pudrem.

Ciasto wiewiórka jest 
bardzo smaczne, puszyste i 
wilgotne. Świetnie się spraw-
dza na jesienną pogodę.

Jeżeli nie mamy orzechów 
możemy dodać lekko zblendo-
wane migdały.

Polecam,
Martyna Kucper

GOTUJMY RAZEM 
CIASTO WIEWIÓRKA

NASZE KĄCIKI

Prezentujemy kolejny zestaw igraszek do rozgrzania 
szarych komórek.

 Igraszka nr 1 
Płynie w tę i drugą stronę,
a wokół kłębią się okonie.

 Igraszka nr 2 
Chowa się w butelce,
ale bywa i w kolejce.

 Igraszka nr 3 
Gdy urok mi podarujesz,
to przy okazji potańcujesz.

 Igraszka nr 4 
Nuta i piękna dama,
partia szachów nie wygrana.

 Igraszka nr 5 
Wrzątek inaczej nazwany,
w fabryce produkowany.

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

Poprawne odpowiedzi poprzednich igraszek:

Zwycięzcą  igraszek został pan Wiesław Kasprzyk.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

Powodzenia w kolejnych igraszkach.
Zredagował: WOAM

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

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

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

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

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

Hasło: SALTO

IGRASZKI UMYSŁOWE

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 



•  R E K L A M A  •

Dziękujemy za nadesłane zdjęcia. Prosimy o kolejne na adres mailowy: bballdzierzoniow@gmail.com

ZDJĘCIA CZYTELNIKÓW

 fot. Marian Charasimiuk  fot. Jan Wilk 

 fot. Jan Wilk 


