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Urokliwa zima na Popowicach

Plany mamy ambitne

Rozmowa z wiceprezesem ds. GZM SMLW „Popowice” mgr. inż. MARKIEM PIEKARKIEM
– Panie Prezesie, jak ocenia Pan
stan techniczny zasobów mieszkaniowych SMLW „Popowice”?
– W ocenie tego stanu opieram się
na przeprowadzonym w ubiegłym roku pięcioletnim przeglądzie budowlanym, tzw. przeglądzie konstrukcyjnym,
dotyczącym bezpieczeństwa obiektów
mieszkalnych. Mogę uspokoić wszystkich mieszkańców Popowic, że stan
techniczny konstrukcji budynków jest
dobry i nie ma powodu do niepokoju.
Na budynek składają się jednak konstrukcja i instalacje, z którymi jest

trochę gorzej. Duża część budynków
ma wymienione poszczególne instalacje. Obecny Zarząd kontynuuje tę wymianę, by stan techniczny budynków
się nie pogarszał, a wręcz polepszał.
W tym roku będziemy prowadzić rozpoczęty w 2005 r. proces wymiany instalacji elektrycznej – będzie to wymiana wewnętrznych linii zasilających na
Osiedlu Polana. W najbliższych latach
ten proces obejmie też Osiedle Park.
Inne instalacje są w niezłym stanie –
instalacja gazowa jest co roku sprawdzana i nie budzi obaw.

– Jednym słowem, stan techniczny
zasobów Spółdzielni trzeba stale monitorować, bo wymiany czy naprawy to
nie są jedyne działania mające utrzymać ten stan…
– Aby dbać o stan techniczny zasobów, trzeba odpowiednimi działaniami
wyprzedzać upływ czasu. Staramy się
nie doprowadzać do sytuacji awaryjnych, chcemy ograniczyć je do minimum. Nie zawsze się to udaje. Ostatnio
spędzają nam sen z powiek awarie sieci
wodociągowej.
dok. na str. 2
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław
Administracja czynna:
pon., śr., pt.: 700 – 1500
wt., czw.: 900 – 1700
Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki 1400 – 1700
Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 1600 – 1700
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Zarząd Spółdzielni:
tel. 071 350 66 30
tel. 071 355 63 73
fax 071 355 76 99
Dział Techniczny:
tel. 071 350 10 92
Dział Administracyjny:
tel. 071 355 40 05
Dział Czynszów:
tel. 071 350 66 30, wew. 23 i 25
Lokale Użytkowe:
071 350 66 30, wew. 27
Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 0601 760 011
Pogotowie Dźwigowe:
tel. 071 351 39 66
tel. 0606 971 768
Policja: tel. 997
Straż Pożarna: tel. 998
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejska: tel. 986
Straż Miejska (SMS dla niesłyszących):
0608 302 302
Pogotowie Energetyczne: tel. 991
Pogotowie Fortum (MPEC): tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

Plany mamy ambitne
dok. ze str. 1

Sieć jest własnością Spółdzielni, dlatego też Spółdzielnia musi ponosić koszty związane z bieżącym utrzymaniem
sieci i usuwaniem awarii. Zdarzają się
one zwłaszcza teraz, kiedy występują
znaczne skoki temperatur i naprężenia
w gruncie.
– Podobno okres zimowy jest najlepszym sprawdzianem dla jakości takich sieci…
– Tak, okres zimowy pokazuje, że
ten stan nie jest zbyt dobry. Spółdzielnia nie jest bierna w tej sprawie. Zrealizowaliśmy inwestycję przez dłuższy
czas odkładaną: nową hydrofornię na
ul. Białowieskiej, obsługującą Osiedle
Park. Możemy się nią śmiało pochwalić,
poprzednia nadawała się tylko na złom.
Zobaczymy, czy uda się nam przekazać
sieć wodociągową do MPWiK, będziemy w każdym razie podejmować takie
starania.
– Panie Prezesie, mieszkańcy mogą niejednokrotnie obserwować prace,
prowadzone na Popowicach. Jaki kierunek przyjęto, jeśli chodzi o te prace?
– Na ten rok mamy ambitne plany. Wpisują się one w wieloletnie plany wymiany
instalacji i urządzeń, które się zużywają. Chcemy po kolei wymieniać wszystkie instalacje, doprowadzić do wymiany bram wejściowych i stolarki okiennej
na klatkach schodowych, w piwnicach
i w pomieszczeniach ogólnego użytku.
Ograniczy to straty ciepła, a wymiana
instalacji elektrycznych umożliwi korzystanie z niej bez specjalnych ograniczeń.
Stara instalacja nie przewidywała korzystania jednocześnie z kilku urządzeń,
takich jak pralka, kuchenka, telewizor,
radio, żelazko itp. Nowe instalacje przygotowywane są do większych obciążeń.
– Panie Prezesie, nie wszystkie działania i prowadzone prace budzą entuzjazm
mieszkańców. Do takich zapewne należy
przegląd gazowo-wentylacyjny…

– Tak, sam słyszałem opinię: „Co to,
znowu robicie jakiś przegląd…”. Robimy,
bo do tego zobowiązuje nas prawo budowlane. Przegląd gazowo-wentylacyjny
musi być robiony co roku, by mieszkańcy nie mieli żadnych obaw co do bezpieczeństwa. Niestety, nasze działania porządkujące wentylację budzą sprzeciw
niektórych mieszkańców. Apeluję o zrozumienie i podporządkowanie się naszym zaleceniom. Nakaz usunięcia okapu z wyciągiem mechanicznym to nie jest
złośliwość Zarządu. Taki okap zamontowany na parterze w skuteczny sposób zakłóca działanie całej instalacji wentylacyjnej w pionie. Po przeglądzie lokatorzy
otrzymują zawiadomienia o tym, żeby
usunąć tego typu urządzenia. Te zalecenia wynikają z troski o dobrą wentylację
każdego lokalu.
– Panie Prezesie, czy możemy zakończyć naszą rozmowę stwierdzeniem, że
stan techniczny zasobów mieszkaniowych zależy także w pewnym stopniu
od samych mieszkańców?
– Tak, możemy tak powiedzieć. Nawet jeżeli faktycznie stan ten zależy
w trzech czwartych od służb technicznych, a w jednej czwartej od mieszkańców. Chciałbym, aby mieszkańcy byli
uczuleni na akty wandalizmu i aby na
nie reagowali. Jest to przecież sposób
na zmniejszenie opłat. Jeżeli nie będziemy musieli usuwać napisów graficiarzy
ze ścian, jeżeli nie będziemy musieli
naprawiać zdewastowanych wind, gasić, a następnie naprawiać rozdzielnic
elektrycznych, to te koszty można skutecznie zmniejszyć. Czasem wystarczy
solidarna postawa dwóch lub trzech lokatorów, ich skuteczny sprzeciw, by wyeliminować tego typu sytuacje.
– Z nadzieją, że wszyscy będziemy dbać o nasze osiedla dziękuję
za rozmowę.
– Ja również dziękuję.
Rozmawiał
Tomasz Kapłon
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Plan remontów
na 2006 rok gotowy
Remonty są tymi działaniami SMLW „Popowice”, do których Zarząd
przywiązuje dużą wagę. Pozwalają one na utrzymanie dobrego stanu
technicznego, a także na jego poprawę.
Przyjrzyjmy się więc zaplanowanym
na ten rok zadaniom remontowym SMLW
„Popowice”. W planach remontów Zespołu Nieruchomości nr 1 – Osiedla Polana
przewidziana jest wymiana wewnętrznych
linii zasilających przy ul. Popowickiej
30-58 i 49-61, Jeleniej 4-26 i 28-56, Niedźwiedziej 6-12, 14-24, 21-21a-21b, 23-27,
29-33, 30-36, 38-44, 41-45, 47-51 i 53-61. Ważnym zadaniem, poprawiającym
izolację cieplną budynków, jest na pewno
wymiana okien w piwnicach. Będzie to
mieć miejsce przy ul. Popowickiej 10-16,
18-24, 30-58, 49-61 i 62-68, Jeleniej 4-26
i 28-56, Niedźwiedziej 6-12, 14-24,
21-21a-21b, 23-27, 29-33, 35-39, 41-45, 47-51
i 53-61, Żubrzej 1-5, 7-11 i 13-17 oraz Białowieskiej 5-11 i 13-23. Ujęto także w tym
planie montaż – na dachach budynków –
turbowentylatorów, które poprawią funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej.
Z innych prac typowo budowlanych wymienić należy prace wykończeniowe przy zabudowie przejścia przy ul. Jeleniej 40 oraz
roboty w otoczeniu budynków. Te ostatnie dotyczyć będą ułożenia ok. 500 m kw. chodnika
przy ul. Białowieskiej 13-23, ok. 700 m kw.
chodnika przy Żubrzej 1-17 i dojścia do budynków przy Popowickiej 49-61.
W planie remontowym ZN nr 1 – Osiedla Polana przewidziane są także środki na

zadaszenie śmietników przy ul. Starogranicznej 28, Niedźwiedziej 6, Białowieskiej
5 i 29. Powyższe zadania zostaną sfinansowane z funduszu remontowego Zespołu
Nieruchomości nr 1.
Nie mniej obszernie przedstawiają się
zadania przypisane w planie remontów na
bieżący rok Zespołu Nieruchomości nr 2
– Osiedla Park. Dużym zadaniem jest wymiana 131 bram wejściowych, połączona
z wymianą skrzynek pocztowych i ujednoliceniem systemu domofonowego. Równie poważnym zadaniem będzie wymiana
podzielników kosztów centralnego ogrzewania na podzielniki elektroniczne, i to aż
10 200 sztuk.
W planie remontów jest także poprawa stanu instalacji odgromowej w jedenastu budynkach 5-kondygnacyjnych, a także wymiana stolarki okiennej pomieszczeń
piwnicznych i pomieszczeń ogólnego stosowania w trzynastu budynkach 5-kondygnacyjnych. Ponadto prowadzony będzie
remont przejść międzybramowych przy
ul. Wejherowskiej 23 i 37, Białowieskiej 38 i 48,
Popowickiej 104 oraz Bobrzej 12, 14 i 34.
W ramach prac malarskich zostaną pomalowane pięćdziesiąt cztery pomieszczenia ogólnego użytku. Ponieważ nie
wszystkie śmietniki mają zadaszenia, wykonanych zostanie siedem zadaszeń z odno-
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wieniem powłok malarskich. Z pewnością
poprawie bezpieczeństwa będzie służyć
remont kominów wentylacyjnych w budynkach 5-kondygnacyjnych. Dobiegną też
prace związane z zabudową przejścia przy
ul. Popowickiej 114.
Zanosi się także na poprawę estetyki naszego osiedla, bowiem w planie remontów
Zespołu Nieruchomości nr 2 przewidziano środki na zagospodarowanie wnętrz
międzyblokowych przy ul. Bobrzej 2-26
i ul. Popowickiej 114-116 oraz wykonanie
alejek ciągów pieszych.
Wymieniony tutaj zakres prac jest
z pewnością obszerny. Miejmy nadzieję,
że zadania te zostaną wykonane ku radości mieszkańców Popowic. Na łamach
„Naszych Popowic” będziemy informować Państwa o realizacji i przebiegu prac
remontowych.
Tomasz Kapłon

Spółdzielnia
ma już witrynę
internetową
Z przyjemnością informujemy Państwa, że SMLW „Popowice” ma już
swoją witrynę internetową. Co prawda jest ona jeszcze w trakcie konstruowania, ale wyłania się już pierwszy
jej zarys. Do pełnego funkcjonowania
witryny potrzeba jeszcze trochę czasu,
by poszczególne jej części były „napełnione” treścią.
Zarząd SMLW „Popowice” traktuje tę witrynę jako jeszcze jeden środek
kontaktu i informacji, co jest zrozumiałe w dzisiejszych czasach – czasach medialnych, kiedy internet jest już oczywistym narzędziem kontaktu. Mieszkańcy
Popowic, dzięki Miejskim Sieciom Informatycznym e-wro lub innym sieciom
typu neostrada itp. mają możliwość korzystania ze stałego dostępu do internetu, a więc także do stron swojej Spółdzielni. Posiadanie witryny internetowej
jest więc naturalne.
Do zobaczenia w witrynie SMLW
„Popowice”. Prosimy zapamiętać ten
adres:
www.smpopowice.pl
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Ujemny bilans zmniejszony
„Ujemny wynik” przejęty bilansem podziałowym ze Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” przez nowo powstałą Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „POPOWICE”
Szanowni Popowiczanie – w związku
z zarzutami wnoszonymi do obecnego
Zarządu SMLW „POPOWICE” o niezrozumiały „ujemny wynik” przejęty w „dobrodziejstwie” po Spółdzielni „Energetyk” wyjaśniamy w sposób szczegółowy
genezę powstania tego „ujemnego wyniku” w rozbiciu na dwa popowickie osiedla – Polanę i Park, tak aby położyć kres
różnym dywagacjom w tej kwestii.
Zapytacie Państwo, dlaczego akurat teraz. Odpowiedź jest prosta – otóż niektórzy członkowie naszej Spółdzielni złożyli wnioski o wyodrębnienie na własność
swoich lokali mieszkalnych. I w tym kontekście w chwili obecnej, aby taki wnio-

sek mógł być zrealizowany, stawiany jest
wymóg jednorazowej spłaty owego nierozliczonego ujemnego wyniku przejętego zresztą bilansem podziałowym ze
słynnej na całą Polskę (w negatywnym
tego słowa znaczeniu) Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”.
Przejdźmy jednak do konkretów.
Otóż bazując na zapisach uchwał podziałowych, Zarząd SMLW „POPOWICE” informuje, iż §3 Załącznika nr 1
do protokołu ZPC z 26.06.1999 r. mówi,
iż „datą podziału Spółdzielni jest dzień
31.12.1998 r.”.
Zgodnie z uchwałami podziałowymi,
na dzień 31.12.1998 r. ujemny wynik dla

poszczególnych osiedli wyliczono jako
procentowy udział powierzchni użytkowych poszczególnych osiedli w ogólnej
ilości powierzchni użytkowej całej Spółdzielni „Energetyk”, natomiast wynik
za rok 1999, 2000 oraz I kwartał 2001 r.
ustalono w oparciu o ewidencję księgową
prowadzoną w rozbiciu na osiedla.
W materiałach sprawozdawczych
przekazywanych dla delegatów na ZPCz
za rok 1998 i 1999 przedstawiane są wyniki roczne osiedli, które pokrywają się
z danymi zawartymi w załączniku do bilansu podziałowego i wykazują na Osiedlu Park:
za rok 1998 nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie (–) 554.471,93 zł,
za rok 1999 nadwyżkę przychodów nad
kosztami w kwocie (+) 129.553,75 zł,
Analogicznie na Osiedlu Polana:
za rok 1998 nadwyżka przychodów nad
kosztami w kwocie (+) 71.986,83 zł,
za rok 1999 nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie (–) 38.052,50 zł.
W tym miejscu należy się Państwu
również bardzo istotna uwaga – otóż
materiały sprawozdawcze Spółdzielni
„Energetyk” nie przedstawiały wyniku
narastająco, mimo że Prawo spółdzielcze (wg stanu przed nowelizacją, tj. wejściem w życie Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych) – art. 208 §4 mówi:
„różnica między kosztami a dochodami
gospodarki zasobami mieszkaniowymi
spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku
następnym”.
Zapis ten jest podobny do zapisu, który wprowadziła znowelizowana ustawa
z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, gdzie z art. 6 ust. 1,
który brzmi: „różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi spółdzielni zwiększa
odpowiednio koszty lub przychody tej
gospodarki w roku następnym”, wynika
jednoznacznie, iż przepisy nakazywały
powstałą nadwyżkę kosztów nad przychodami za dany rok rozliczeniowy pokrywać z naliczeń roku następnego.
Niestety, zarówno Zarządy Spółdzielni „Energetyk”, jak i organy samorządowe działające wówczas w Spółdzielni „Energetyk” nie realizowały
tego zapisu, a wynika to z przedstawionych poniżej wyników za poszczególne lata.
dok. na str. 5
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Zespół Nieruchomości nr 2
– OSIEDLE PARK

W załączniku do bilansu podziałowego Spółdzielni „Energetyk”, który został
sporządzony przez biegłego rewidenta,
wykazano do przejęcia przez Spółdzielnię „POPOWICE” ujemny wynik (czyli nadwyżkę kosztów nad przychodami)
w kwocie (–) 2.686.917,10. Na wynik
ten składały się następujące pozycje ujęte w bilansie podziałowym:
stan na 31.12.1998 r.
(narastająco lata 1995-1998)
(–) 1.749.201,38
saldo osiedla za rok 1999
(+) 129.553,75
saldo osiedla za rok 2000
(–) 1.045.141,56
saldo osiedla za I kw. 2001 r.
(+) 4.753,28
Oprócz tego, wg stanu na 31.03.2001 r., rozliczono (za okres 1.01.1999 – 31.03.2001)
– wg powierzchni użytkowej ogółem –
wyniki osiągane na nieruchomości przy
ul. Kobierzyckiej, na pawilonie przy
ul. Powstańców Śląskich oraz w ośrodku
w Zachełmiu (ośrodek wypoczynkowy).
Łącznie Spółdzielnia „Energetyk” osiągnęła wynik ujemny (–) 119.201,88 zł,
z tego na Osiedle Park przypadało
(–) 26.881,19 zł.
W wykazanym w bilansie podziałowym ostatecznym ujemnym wyniku
ujęto także zaliczki do rozliczenia z lokatorami za c.o. za sezon grzewczy 2000-2001, co jest niezgodne z prawem. Była
to kwota (+) 164.276,61, stąd też wynik
został skorygowany o tę kwotę, którą rozliczono z lokatorami w rozliczeniu kosztów c.o. za sezon grzewczy 2000/2001.
Ostatecznie WYNIK z bilansu podziałowego do rozliczenia Osiedla Park
w SMLW „POPOWICE” wyniósł
(–) 2.522.640,49 zł.
Szanowni Popowiczanie – wynik
przejęty po Spółdzielni „Energetyk” jest
corocznie pomniejszany o wypracowane
przez Spółdzielnię „POPOWICE” nadwyżki przychodów nad kosztami. I tak:
za okres 1.04 – 31.12.2001 r. wypracowano kwotę
(+) 57.789,05
za rok 2002 wypracowano kwotę
(+) 263.631,73
za rok 2003 wypracowano kwotę
(+) 302.216,51
za rok 2004 wypracowano kwotę
(+) 490.013,43

za rok 2005 przewiduje się nadwyżkę przychodów nad kosztami
w kwocie około
(+) 480.000,00
(sprawozdanie finansowe jest w trakcie
badania przez biegłego rewidenta).
Przewidywany wynik do rozliczenia
wg stanu na 31.12.2005 r.
(–) 928.989,77 zł
Zespół Nieruchomości nr 1
– OSIEDLE POLANA

W załączniku do bilansu podziałowego Spółdzielni „Energetyk”, który został
sporządzony przez biegłego rewidenta,
wykazano do przejęcia przez Spółdzielnię „POPOWICE” ujemny wynik (czyli nadwyżkę kosztów nad przychodami)
w kwocie (–) 1.454.319,85 zł.
Na wynik ten składają się następujące
pozycje ujęte w bilansie podziałowym:
stan na 31.12.1998 r.
(narastająco lata 1995-1998)
(–) 508 110,43
saldo osiedla za rok 1999
(–) 38.052,50
saldo osiedla za rok 2000
(–) 656.803,87
saldo osiedla za I kw. 2001 r.
(–) 227.843,82
Oprócz tego, wg stanu na 31.03.2001 r.,
roz l iczono (za ok res 1.01.1999 –
31.03.2001) – wg powierzchni użytkowej ogółem – wyniki osiągane na nieruchomości przy ul. Kobierzyckiej, na
pawilonie przy ul. Powstańców Śląskich
oraz w ośrodku w Zachełmiu (ośrodek
wypoczynkowy). Łącznie Spółdzielnia
„Energetyk” osiągnęła wynik ujemny
(–) 119.201,88 zł, z tego na Osiedle Polana przypadło (–) 23.509,24 zł.
W wykazanym w bilansie podziałowym ostatecznym ujemnym wyniku
ujęto także zaliczki do rozliczenia z lokatorami za c.o. za sezon grzewczy 2000-2001, co – jak już wcześniej wyjaśniono
– jest niezgodne z prawem. Na Osiedlu
Polana była to kwota (+) 211.247,01, stąd
też wynik został skorygowany o tę kwotę, którą rozliczono z lokatorami w rozliczeniu kosztów c.o. za sezon grzewczy
2000/2001.
Ostatecznie WYNIK z bilansu podziałowego do rozliczenia Osiedla Polana w SMLW „POPOWICE” wyniósł
(–) 1.243.072,84 zł.
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wane przez Spółdzielnię „POPOWICE”
nadwyżki przychodów nad kosztami.
I tak:
za okres 1.04 – 31.12.2001 r. wypracowano kwotę
(+) 53.003,70
za rok 2002 wypracowano kwotę
(+) 362.909,10
za rok 2003 wypracowano kwotę
(+) 213.324,50
za rok 2004 wypracowano kwotę
(+) 364.902,66
za rok 2005 przewiduje się nadwyżkę przychodów nad kosztami
w kwocie około
(+) 248.932,88
(sprawozdanie finansowe jest w trakcie badania przez biegłego rewidenta)
i przewiduje się całkowite rozliczenie wyniku ujemnego przejętego
ze Spółdzielni „Energetyk”.
***
Jak łatwo wyliczyć, Zarząd SMLW
„POPOWICE” swoim gospodarskim zarządzaniem wypracował środki na rozliczenie strat przejętych po Spółdzielni
„Energetyk” na Osiedlu Park w kwocie
(–) 1.593.650,73 zł, natomiast na Osiedlu Polana w kwocie (–) 1.243.072,84 zł.
W skali dwóch osiedli, czyli całej Spółdzielni, w ciągu 5 lat istnienia Spółdzielni „POPOWICE” Zarząd SMLW
„POPOWICE” zniwelował straty przejęte po Spółdzielni „Energetyk” na globalną sumę (–) 2.836.723,57 zł.
Szanowni Popowiczanie – straty przejęte po Spółdzielni „Energetyk” są przez
Zarząd SMLW „POPOWICE” niwelowane w sposób zadowalający, i to rokrocznie
poprzez osiąganie nadwyżki przychodów
nad kosztami. Nie ma innego sposobu, aby
zniwelować ten ujemny bilans złych rządów
Spółdzielni „Energetyk” aniżeli ten,
który przyjęliśmy. Gospodarskie podejście do każdego realizowanego zadania
w SMLW „POPOWICE” mimo wszelkiego rodzaju podwyżek od dostawców
mediów, mimo inflacji, mimo niepodwyższania czynszów i mimo wielu innych niedogodności skutkuje właśnie
tym, iż potrafiliśmy w ciągu tak krótkiego okresu zlikwidować prawie 3 miliony
złotych strat przejętych po Spółdzielni
„Energetyk”.
Obiecujemy Państwu, że tę strategię i gospodarski sposób zarządzania
Spółdzielnią „POPOWICE” będziemy w dalszym ciągu prowadzić tak,
aby straty zniwelować do zera.

Szanowni Popowiczanie – wynik ten
jest corocznie pomniejszany o wypraco-
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Z pracy Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza, kontynuując cykl informacji o swojej pracy, pragnie
przekazać Państwu kolejną dawkę najświeższych wiadomości o tym,
czym zajmowała się od ostatniego wydania „Naszych Popowic”.
W tym czasie odbyło się jedno posiedzenie Rady Nadzorczej i miało ono
miejsce 26.01.2006 r. Rada Nadzorcza
podjęła na tym posiedzeniu 10 uchwał,
w tym dotyczących przywrócenia członkostwa w związku z ustaniem przyczyn
wykluczenia. Ustaliła stawkę odpłatności
dla członków oczekujących z tytułu kosztów obsługi tej grupy w 2006 r. Zaakceptowała działania Zarządu w sprawie
stacji telefonii cyfrowej przy ul. Wejherowskiej 49 oraz zatwierdziła plan pracy
Rady i komisji problemowych na 2006 r.
Rada przyjęła także wnioski Komisji Samorządowej dotyczące działalności społeczno-wychowawczej w roku ubiegłym
oraz założeń w tej dziedzinie na rok bieżący. Tyle o ostatnim, styczniowym posiedzenie Rady Nadzorczej.
Wracając do sygnalizowanej w grudniu
oceny roku 2005 informuję, że względy
czasowe oraz przyczyny natury organizacyjnej uniemożliwiły Radzie wywiązanie
się z tej wstępnej deklaracji. Uznaliśmy,
że ocena funkcjonowania Spółdzielni bez
oparcia się o konkretne dane liczbowe
i wyniki finansowe byłaby niepełna, a tym
samym nie satysfakcjonująca członków –
mieszkańców Popowic.
Postaramy się opublikować fragmenty opinii i raportu biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego za
2005 r. oraz sprawozdania roczne Rady Nadzorczej i Zarządu, zawierające
wszystkie dane obrazujące aktualny stan
Spółdzielni i jej kondycję finansową.
Teraz Rada Nadzorcza w telegraficznym skrócie informuje, że w roku sprawozdawczym 2005 podjęła ogółem 102
uchwały oraz przegłosowała 55 wniosków,
inspirowanych w większości ustaleniami
komisji problemowych. Ustalenia te przyjmowano na posiedzeniach komisji.
W całości został zrealizowany przyjęty na 2005 r. plan pracy Rady Nadzorczej. Obejmował on następujące zagadnienia:
1. Ocena bieżącej działalności Spółdzielni.
2. Rozpatrywanie skarg na działalność
Spółdzielni oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

3. Bieżąca ocena działań Zarządu zmierzających do odzyskania należnego
SM „Popowice” majątku wspólnego
(42,27%) w nieruchomościach we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 159,
ul. Kobierzyckiej 15 i w Zachełmiu 64.
4. Bieżąca ocena działań Zarządu
w sprawie zamiany gruntów z Gminą Wrocław w celu uporządkowania
statusu prawnego gruntów Spółdzielni oraz podjęcia ewentualnych planów inwestycyjnych.
5. Bieżąca ocena działań Zarządu
w sprawie zagospodarowania obiektu przy ul. Legnickiej 61 zgodnie
z uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Ocena dorocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2004 r.
7. Wybór osób lub instytucji do badania
sprawozdania finansowego (bilansu)
za rok 2005.
8. Ocena sprawozdania Zarządu Spółdzielni przygotowanego na Zebranie
Przedstawicieli.
9. Ocena sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowanego na Zebranie
Przedstawicieli.
10. Ocena przygotowania zasobów mieszkaniowych do sezonu zimowego.
11. Rozpatrzenie projektu i zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego
na rok 2006.
12. Ocena sprawozdań organizacyjno-ekonomicznych Spółdzielni przedstawionych Radzie przez Zarząd, w tym:
a) zaległości czynszowe i czynności
windykacyjne,
b) realizacja wykonania planu remontów Spółdzielni na 2005 r.,
c) kontrola wykonania kosztów Spółdzielni na 2005 r.
13. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
14. Rozpatrzenie wyników lustracji Spółdzielni za lata 2002-2003
15. Rozpatrzenie propozycji zmian do
statutu.
16. Uchwalenie regulaminów oraz innych
aktów wewnątrzspółdzielczych.
17. Ocena realizacji uchwał i wniosków
przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli i Zebrania Grup Członkowskich oraz zgłoszonych przez poszczególnych członków.

Niezależnie od zagadnień przyjętych
do planu pracy na 2005 r. Rada Nadzorcza zajmowała się w mijającym roku
sprawozdawczym problemami, których
nie dało się zaplanować, a które miały i mają dla Spółdzielni i jej członków
istotne znaczenie. Oczywiście na pierwszym miejscu należy postawić sprawę
odzyskania przez SMLW „Popowice”
obiektu przy ul. Legnickiej 61 i przeprowadzenie przetargu na jego dzierżawę. Rezultatem jest wyłonienie dzierżawcy – PCZ IM. Wspólne działania
Rady i Zarządu oraz podjęte w tym zakresie uchwały winny zaowocować w roku bieżącym. Funkcjonowanie nowego
podmiotu w przychodni i jakość świadczonych tam usług medycznych oraz ich
zakres z pewnością zadowolą mieszkańców będących pacjentami tej placówki.
Kolejny temat to rozpoczęcie przez
Urząd Miejski Wrocławia realizacji parkingu ogólnego przy ul. Rysiej. Wspomnieć także należy o działaniach związanych z wykupem od Gminy Wrocław
gruntów pod budynkami mieszkalnymi
na zasadach określonych Uchwałą Rady Miasta.
Rada Nadzorcza w ramach wygospodarowanych środków zwiększyła na
wniosek Zarządu zakres robót remontowych związanych z wymianą wewnętrznych linii zasilających w Zespole Nieruchomości nr 1, a także przyjęła korekty
planów remontowych dla obu zespołów
nieruchomości.
Te i inne działania, których nie sposób wymienić w krótkiej informacji wymagały od Rady Nadzorczej i jej komisji
problemowych zwiększonego nakładu
pracy. Przełożyło się to m.in. na liczbę posiedzeń plenarnych. W roku 2005
Rada Nadzorcza odbyła takich posiedzeń siedemnaście. Rada jest organem
o charakterze kontrolno-nadzorczym
nad działalnością Spółdzielni. Zwracała szczególną uwagę na te aspekty jej
funkcjonowania, które mają bezpośredni
wpływ na wysokość ponoszonych przez
mieszkańców kosztów oraz decydują
o poprawie warunków zamieszkiwania
w zasobach SMLW „Popowice”. Takie
były, są i będą – jeszcze przez ostatnie
miesiące kadencji – priorytety dla tej Rady. Wyrażam w jej imieniu głęboką nadzieję, że takie też będą dla Rady Nadzorczej następnej kadencji.
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Nowy skład Rady musi charakteryzować
się wysokim poziomem wiedzy w zakresie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i praw regulujących ich działania
oraz wiedzą o Spółdzielni Mieszkaniowej
„Popowice”. Członkowie Rady winni być
otwarci na sprawy ludzkie, bo z takimi będą mieć do czynienia, a także prezentować
nienaganną postawę moralną, wysoką kulturę osobistą i elokwencję, gdyż te cechy
i przymioty charakteru są w kontaktach
z członkami bardzo ważne i rzutują na ocenę Rady jako całości.
Należy mieć świadomość, że bycie
członkiem organu statutowego Spół-

dzielni to nie tylko zaszczyt, ale i obowiązek, a także ogromna odpowiedzialność wobec wyborców – członków SM
„Popowice”.
Na wybór takich osób będziemy mieli wpływ tylko wtedy, kiedy będziemy
uczestniczyli w organizowanych przez
Zarząd zebraniach grup członkowskich
i brali w nich czynny udział. Dlatego
też bardzo gorąco zapraszam i zachęcam wszystkich Państwa – członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice” – do uczestnictwa w zebraniach.
Nie pozwólmy, aby inni decydowali za nas o przyszłości i rozwoju Spółdzielni, i o tym, kto będzie reprezentował nas w organach statutowych. Przy
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małej frekwencji wybór może być przypadkowy i nie zawsze korzystny dla przyszłości Spółdzielni. A przed Spółdzielnią
„Popowice” jest jeszcze szereg spraw
niezałatwionych do końca, a wynikających z wydzielenia się ze Spółdzielni
„Energetyk”.
Tym przesłaniem kończę informację
o działalności Rady Nadzorczej w okresie grudzień 2005 – styczeń 2006 w pełnym przekonaniu, że w roku ubiegłym
zrobiliśmy wszystko, co było możliwe
w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Władysław Jaśkowiak

Nieco zmian taryf i nazw
Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą zmian stawek opłat,
taryf i zmiany nazwy w firmach obsługujących miasto, a w tym nasze
osiedla.
Dolnośląska Spółka Gazownictwa
Spółka z o.o. we Wrocławiu z dniem
1 stycznia 2006 r., na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4212-167(7)/2005/4246/
II/AK z 16 grudnia 2005 r., wprowadziła zmiany stawek opłat za gaz ziemny
wysokometanowy GZ-50 dla odbiorców
zasilanych z sieci sprzedawcy w grupach
taryfowych W-3, W-4.
Wzrost nastąpił o 11,98%.
*
Informujemy, iż w grudniu 2005 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Ener-

getyki Cieplnej Wrocław Spółka
Akcyjna zmieniło nazwę na FORTUM
Wrocław Spółka Akcyjna. Zmiana nazwy jest następstwem zmian struktur
właścicielskich powstałych w wyniku sprzedaży przez Gminę Wrocław
większościowego pakietu akcji założycielskich Spółki na rzecz Fortum Heat
Polska Spółka z o.o.
*
Od 1 stycznia 2006 r. uległa zmianie taryfa dla energii elektrycznej na terenie działania Koncernu
Energetycznego S.A. EnergiaPro za-

twierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA- 4211-150 (16)/2005/2698/ VII / WD
z 16 grudnia 2005 r.
Na całym obszarze działania koncernu obowiązują jednakowe ceny energii
i stawki opłat abonamentowych w poszczególnych gr upach taryfowych.
Opłaty przesyłowe stałe i zmienne pozostają zróżnicowane dla poszczególnych oddziałów. Średni wzrost kosztów
płatności u odbiorców w grupach taryfowych zasilających zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” kształtuje się
następująco: Grupa C – 0,4%, Grupa
G – 3,9%.
Tomasz Kapłon
Współpraca Krystyna Paściak

Komunikat
Zarząd SMLW „Popowice”
i redakcja „Naszych Popowic” zawiadamiają, że istnieje
możliwość zamieszczenia na
łamach naszej gazety oraz na
osiedlowych tablicach ogłoszeniowych odpłatnych ogłoszeń i reklam. Zainteresowane firmy, instytucje i osoby
fizyczne mogą uzyskać dokładniejsze informacje w tym
zakresie w Dziale Organizacyjno-Samorządowym Spółdzielni, nr telefonu 355 40 05
lub 350 10 92 wew. 14.
Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”
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Harcerze
na medal!!!
Rady Osiedlowe Popowice Polana i Popowice Park
oraz Zarząd SMLW „Popowice” gorąco dziękują
49. Wrocławskiej Drużynie Harcerzy ZHR „Leśni –
Szare Wilki” za wzorową organizację gier, zabaw
i konkursów podczas imprezy mikołajkowej, która odbyła się 10 grudnia 2005 r.
W pełni profesjonalny sposób poprowadzenia „Spotkania z Mikołajem” zasługuje na wyrazy uznania i takie składamy zarówno
harcerzom bezpośrednio biorącym udział w przedsięwzięciu, jak
i całemu kierownictwu drużyny. Niestety, redakcja z braku miejsca nie może zamieścić na łamach biuletynu wszystkich zdjęć
z tej wspanialej imprezy. Publikujemy więc zdjęcie jej głównych
bohaterów, oczywiście nie licząc dzieci, dla których choinka została zorganizowana.

Codziennie rano prosto do domu
Rozmowa z Anną Bijak, dyrektorem Działu Marketingu ”Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej”
NP: Kolportaż domowy, ta nazwa
brzmi bardzo poważnie. Czy mogłaby nam Pani wytłumaczyć co ona
oznacza?
AB: Kolportaż domowy to nic innego
jak prenumerata naszej gazety, jednak realizowana nie w sposób tradycyjny, przez
pocztę, ale za pośrednictwem dostawców
zatrudnianych bezpośrednio przez nas.
„Słowo Polskie Gazeta Wrocławska” zatrudnia 10 kolporterów, którzy zajmują się
rozwożeniem gazet do ponad 1200 osób na
terenie całego Wrocławia. Każdy z dostawców pracuje na osiedlu, na którym mieszka, co pozwala mu na lepsze rozeznanie
potrzeb mieszkańców. Dotychczas w ten
sposób obsługiwaliśmy osiedla domków
jednorodzinnych, jednak mieliśmy dużo
sygnałów od osób mieszkających w dużych blokach, z pytaniami dotyczącymi
kolportażu domowego. Od grudnia ubiegłego roku również mieszkańcy Popowic mają
możliwość skorzystania z tej oferty.
NP: Na czym polega oferta?
AB: Gazeta dostarczana jest bezpośrednio do domu. W zależności od tego, jak zażyczy sobie nasz czytelnik, przynosimy ją
do skrzynki pocztowej lub pod drzwi. Najważniejsze jednak, że odbywa się to w godzinach porannych, między 7.00 a 8.00, co
jest istotną różnicą w porównaniu z prenumeratą pocztową.

NP: Czyli czytelnik dostaje świeżą gazetę do porannej kawy?
AB: Dokładnie tak. Kolejną zaletą tej
formy kupowania prasy jest cena – „Słowo
Polskie Gazeta Wrocławska” w prenumeracie to jedynie 0,79 zł za egzemplarz, czyli
jest to de facto najtańszy dziennik na rynku! To naprawdę duża oszczędność. Cena
prenumeraty miesięcznej wynosi 19,90 zł,
natomiast gdybyśmy gazetę kupowali przez
miesiąc w kiosku, zapłacimy ponad 32 zł.
Ale to jeszcze nie koniec atrakcji. Nasi
prenumeratorzy otrzymują wszelkie dodatki do gazety, jak np. płyty czy książki,
za darmo lub po specjalnych, niższych
cenach. Na przykład w styczniu otrzymali komplet 5 płyt „Historii Nowego Testamentu” oraz kalendarz papieski, wszystko
w cenie prenumeraty, podczas gdy w kiosku gazeta z płytą kosztowała 4,70 zł,
a z kalendarzem 3,50 zł.
NP: A co trzeba zrobić, żeby zaprenumerować „Słowo Polskie Gazetę Wrocławską”
AB: To bardzo proste. Wystarczy zadzwonić na naszą bezpłatną infolinię
0 800 116 231. Pod tym numerem czeka
nasz pracownik, który udzieli wszystkich
informacji i powie, co należy zrobić, aby
zaprenumerować naszą gazetę. Jeżeli ktoś
jest niezdecydowany lub chciałby zobaczyć
jak wygląda taka prenumerata w prakty-

ce, proponujemy bezpłatną dostawę gazety przez tydzień, bez żadnych zobowiązań. Podczas tego promocyjnego tygodnia
można zapoznać się z gazetą oraz przekonać do wygody, jaką jest dostawa gazety
do domu.
NP: A czy to prawda, że przygotowaliście Państwo jakieś niespodzianki dla
mieszkańców osiedla Popowice?
AB: Zgadza się. Każda osoba, która podpisze z nami roczną umowę na dostawę prasy otrzymuje do wyboru: kolekcję 11 książek „Najpiękniejsze Książki Dzieciństwa”,
komplet płyt z filmem „Kariera Nikodema
Dyzmy” lub kolekcję 10 książek z serii „Najpiękniejsze Bajki Dzieciństwa”.
NP: Skąd ta szczególna dbałość o prenumeratorów?
AB: Prenumerator to dla nas szczególna
osoba, najwierniejszy czytelnik. W Dziale
Prenumeraty pracują ludzie, którzy zawsze
znajdą czas, żeby rozwiązać zdarzające się
niekiedy problemy. Tak jest na przykład kiedy komuś notorycznie ginie gazeta – w takim
wypadku proponujemy czytelnikowi bezpłatną skrzynkę z kluczykiem, co zazwyczaj
oznacza koniec problemów ze znikającą prasą. A prezenty i promocje? No cóż, to wartość
dodana do gazety i w ten sposób chcemy wynagrodzić naszych czytelników.
NP: Dziękuję Pani za rozmowę.
AB: Dziękuję.
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To była bardzo potrzebna inwestycja!

Hydrofornia jak nowa
Odkręcając kran z wodą z radością stwierdzamy, że ciśnienie jest dobre. Nie musimy irytować się, wstrzymując zaplanowane prace. Duży
udział w tym ma nowa hydrofornia przy ulicy Białowieskiej.

wieczornych. Wyrównanie ciśnienia dokonuje się automatycznie, bez udziału
człowieka, bowiem układ elektroniczny
reaguje na każdą zmianę ciśnienia dostarczanej do hydroforni wody.
Od momentu zainstalowania nowego
zestawu hydroforowego skończyły się
problemy mieszkańców z zakłóceniami w dostawie wody, z ciśnieniem nawet w dziesięciopiętrowych budynkach.
Od tego czasu służby techniczne SMLW
„Popowice” nie odnotowały zgłoszeń
w tej sprawie. Widać więc, jak bardzo
potrzebna była ta inwestycja.
Tomasz Kapłon

Poprzedni zestaw hydroforowy miał
już ponad piętnaście lat, więc najwyższy
był czas dostosować go do potrzeb i wymogów mieszkańców Osiedla Park. Sterowany był ręcznie i każda nieobecność
pracownika – zwłaszcza w razie zmiany
ciśnienia w sieci – mogła spowodować
słabsze ciśnienie w kranach lub nawet jego zanik. Ponadto stary zestaw zajmował
znacznie większą powierzchnię, ponieważ w jego skład wchodził zbiornik ciśnieniowy o długości dwóch metrów.
Po zdemontowaniu starego urządzenia
zamontowano nowy zestaw hydroforowy
ze sterowaniem elektronicznym. Dostar-

czyła go firma Instal-Compact (wyłoniona w drodze
przetargu). Dzięk i zastosowa n iu
falownika pomp,
może utrzymać stałe ciśnienie nawet
w wypadku wystąpienia dużych jego
wahań. Wahania te
spowodowane są
najczęściej zwiększonym poborem
wody w godzinach
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Kącik literacki

Wzniosę się, a dzisiaj tańczę, bo radość jest wielka. Tymi słowami chcę się podzielić z Państwem w marcowym numerze „Naszych Popowic”. Radość jest wielka, a więc kochaj, bo czas przemija. Wiosną dźwięk
różni się od tego, który zastyga. Rozpoczyna się sen motyli, czas wiosny, w którym stopy dotykają rosy,
a dłonie pieszczą zielone poszycie. Jesteśmy tuż obok siebie, a myśli ponad nami. Trwamy w uniesieniu,
traktując wiosnę jako kolejny dar losu.
Barwny korowód kiedyś zobaczyłem na naszej popowickiej polanie. Korowód przyrody i ludzi, barw
i dźwięków, miejsce, w którym dzieci spędzają czas na zabawie, a dziewczynki zaplatają wianki z polnych
kwiatów. Miejsce, gdzie wyznajemy sobie miłość, gdzie oddech staje się trochę wolniejszy.
Może początek marca nie jest tym samym co kwiecień czy maj, kiedy wiosna jest w pełni. Już dzisiaj chcę
zwrócić Państwa uwagę, że wiosna jest tuż, tuż. Wzniosę się, a dzisiaj tańczę, bo radość jest wielka. W tym
miejscu pragnę podziękować p. Katarzynie Marcjan za życzliwość – za pomoc w przepisaniu tekstu.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Ryszard Pelczar

Kołysanka dla ukochanej

Koncert na świerszcze

Czy to poranek?
Tak wcześnie jeszcze…
Śnij kolorowo w płatkach róży,
Choć mróz siarczysty trzaska
za oknem.

Leżysz wśród kwiatów w wysokiej trawie.
Orkiestra świerszczy pieści twe ucho
łagodnym brzmieniem – muzyką łąki,
pełną harmonii, ulotną, kruchą.

Śnij sen wiosenny,
puchem okryta,
utkanym z fiołków, z konwalii majowych.
Śpij spokojnie,
choć chłód jest tuż, tuż
za drzwiami.
Płyń snem swoich marzeń –
spowita kwiatami,
pod błękitnym niebem
na skrzydłach motyli niesiona,
mimo przenikliwej zimy.
Gdy się przebudzisz,
znajdziesz w pościeli
kwiaty ze snu,
a może motyla,
co z płatków
spłoszony
odleci…

Mali artyści zielonej sceny
Grają dla ciebie koncert swych marzeń.
Ich wielki występ w letniej scenerii,
dostarcza niepowtarzalnych wrażeń.
ON: Odwrócę dłonie. Ślady stóp
poprowadzą różanym dźwiękiem. Usta
szepną coś cicho. Będę wiedział, że
czekasz.
ONA: Ominę nicość. Wtulona w twe
ramiona, co złe zapomnę. Kochaj mnie
w płatkach róży – tam twoją pozostanę.

P R O P O Z YC J A
Zwracam się do Państwa, mieszkańców Popowic,
z prośbą. Jeżeli ktoś z Państwa pisze wiersze, rzeźbi, maluje, jednym słowem – tworzy, proszę o kontakt ze mną
(numer telefonu w stopce). Zapraszam też kolekcjonerów,
hobbystów, tych, którzy zechcą pokazać nam swe zbiory,
byśmy mogli o nich napisać i pokazać je – choćby w części
– na zdjęciach. Bo „Nasze Popowice” są naprawdę nasze
i na ich łamach chcemy pokazywać to, co mamy najpiękniejsze – Państwa pasje i zainteresowania.
Tomasz Kapłon
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Notatnik kulturalny
W tym miejscu chcemy Państwu nieco przybliżyć działalność wrocławskich instytucji kulturalnych i to wymiarze praktycznym. Informować będziemy o nowościach we wrocławskich teatrach, o tym, co
jest godnego polecenia mieszkańcom naszego osiedla. Liczymy też
na Państwa propozycje i sygnały.
A więc ZAPRASZAMY!!!
Zaczynamy od Teatru Polskiego. Polecamy tam spektakl Erica-Emmanuela
Schmitta pt. „Małe zbrodnie małżeńskie”
w reżyserii Bogdana Toszy, ze scenografią Aleksandry Semenowicz. W obsadzie:
Lisa – Grażyna Krukówka i Gelles – Jerzy
Schejbal. Dwa słowa o spektaklu. Gilles cierpi na zanik pamięci z powodu tajemniczego
wypadku, któremu uległ we własnym domu.
Wracając ze szpitala, odczuwa obcość wobec
żony i otoczenia. Z fragmentów opowiadań
Lisy próbuje odtworzyć swoją psychikę i pamięć, pamięć samego siebie i ich wspólnego
życia. Ale czy Lisa nie kłamie? Realizatorzy mówią: „Przedstawienie polecamy parom będącym przed, w trakcie i po kryzysie związku”. Natomiast
pod koniec marca prapremiera spektaklu Mariusza Sieniewicza „Wszystk i m Zyg mu nt om m ię d z y ocz y”
na podstawie powieści „Czwarte niebo”, w adaptacji scenicznej i reżyserii
Marka Fiedora.

Marzy o pracy w sklepie z kwiatami, ale
przeszkadza jej w tym akcent, zdradzający niskie pochodzenie. Zarozumiały prof.
Higgins, znany fonetyk, zakłada się z przyjacielem, że uczyni z Elizy wielką, światową damę.
W Operze Wrocławskiej w marcu premiera „Czarodziejskiego fletu” Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Inscenizacja i reżyseria – Marek Weiss-Grzesiński, kierownictwo
muzyczne sprawuje Tadeusz Zathey, dekoracje – Marcel Sławiński, kostiumy – Ewa
Kochańska.

W Teatrze Współczesnym w marcu obejrzeć możemy najnowszą premierę tego teatru – „Uciekający samolot” Kamena Donewa w reżyserii
i opracowaniu muzycznym Jarosława
Tumidajskiego, ze scenografią Mirka
Kaczmarka. O czym mówi ten spektakl? „Uciekający samolot” to dowcipna, nieco „szalona”, choć momentami gorzka komedia. To opowieść
o tym, jak trudno jest zbudować dobry
związek i jak łatwo przychodzi nam
rezygnacja z ideałów i zgoda na kompromis.
W Teatrze Capitol proponujemy obejrzenie klasycznego musicalu „My Fair Lady”.
Scenariusz i reżyseria – Anna Kękuś, choreografia – Piotr i Paweł Kamińscy. Warto
obejrzeć ten spektakl, bo jest to jeden z najpopularniejszych musicali lat 50. Krytyk
„Timesa” w Los Angeles uznał, że w stuletniej historii operetki i musicalu były tylko
cztery utwory, które „wstrząsnęły światem”,
wśród nich właśnie „My Fair Lady”. Główna bohaterka, Eliza Dolittle, jest uliczną
kwiaciarką z londyńskiego Covent Garden.

Nie zapom nieliśmy o najm łodszych
m ie sz k a ńca ch Pop ow ic. Z ap r a sz a my
do Teatru Lalek, gdzie obejrzeć można spektakl „Trzy świnki” w reżyserii Jerzego Bielunasa, z muzyką Tomasza
Łuca. Kost iumy i la l k i przygotowa ła
Elżbieta Terlikowska, scenografię – Jan
Polivka W spektaklu występują: Aneta Głuch,
Marta Kwiek, Radosław Kasiukiewicz,
Tomasz Maśląkowski. Oto co mówi o spektaklu jego reżyser Jerzy Bielunas: Rodzeństwo – trzy świnki o różnych charak-
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terach i temperamentach nie może dojść ze
sobą do ładu. Przy lada okazji dochodzi
do sporów, awantur i nieporozumień. Ciągłe niesnaski między rodzeństwem wykorzystuje wilk marzący o nowych ofiarach.
Wilk snuje już plany porwania świnek. Wilk
przebiera się kolejno za filmowca, kucharza, gangstera, a nawet biedronkę sierotkę
i podstępem porywa kolejne świnki. Schwytane świnki próbują się uratować. Nie bardzo im się to udaje. Uświadamiają sobie,
że mają tylko jedną szansę na ocalenie:
zacząć działać razem i zaakceptować jeden
wspólny plan. Nie jest to łatwe zadanie, ale
świnki wykazują wiele hartu ducha, by pokonać własne wady.
Teatr Capitol zaprasza najmłodszych
widzów na klasyczną baśń „Kaj i Gerda – baśń o Królowej Śniegu”. Reżyseria
– Wojcie ch Kościel n ia k , scenog ra f ia
– Grzegorz Policiński, muzyka – Piotr
Dziubek, libretto – Agata Miklaszewska.
Zalety spektaklu to: baśniowa sceneria, przepiękna muzyka Piotra Dziubka
w wykonaniu orkiestry symfonicznej,
znakomita choreografia, piękny tekst
i songi Agaty Miklaszewskiej (autorki libretta do „Metra”). To wszystko
składa się na wspaniałe widowisko, nie
tylko dla dzieci. W spektaklu występują dziesięciolatki z wrocławskich szkół
podstawowych. Wygrały one casting do
ról Kaja, Gerdy i Małej Rozbójniczki.
Polecamy!!!
Miłośnikom piosenki polecamy –
w działającym od niedawna Teatrze
Piosenki (mieści się w CS Impart we
Wrocławiu, przy ul. Mazowieckiej 17)
– recital Janusza Radka „Dom za
m i a s t e m ”. Mo ż l iwo ś c i wo k a l n e
Janusza Radka są wręcz oszałamiające. Olbrzymia skala głosu i perfekcyjna
technika stawiają tego artystę w panteonie legend polskiej estrady – tuż obok
Czesława Niemena. „Dom za miastem”
to przede wszystkim swoboda muzykowania, różnorodność, zmiany konwencji i mieszanie gatunków pozwalające na znakomite
kreacje wokalne. Poprzez piosenki opowiada o poszukiwaniu szczęścia, którego symbolem wydaje się dzisiaj tytułowy dom za
miastem.
Z premierowych przedstawień zdamy
Państwu relację, a tymczasem życzymy miłych wrażeń.
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Przed wędkarzami kolejny sezon!
27 stycznia 2006 r. odbyło się Walne Zebranie członków Klubu PZW
„CERTA” działającego przy SMLW „Popowice”.
Gremium to przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2005 r. i zatwierdziło harmonogram imprez wędkarskich na rok bieżący. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,
zebranie uchwaliło zmiany w regulaminie zawodów wędkarskich o tytuł „Mistrza
Popowic”. Wprowadzono też zmianę dotyczącą przyznawania corocznie pucharu Prezesa SMLW „Popowice” najlepszemu wędkarzowi sezonu, a nie pucharu przechodniego, jak to miało miejsce dotychczas.
Kolejna decyzja Walnego Zebrania związana była z przyjęciem regulaminu corocznego konkursu dla członków Klubu, którzy złowią największe okazy ryb w danym roku. Liczymy, że wyróżnienie z tego tytułu uatrakcyjni rywalizację w gronie
wędkarzy, oczywiście w duchu sportowego, szlachetnego współzawodnictwa. Regulamin konkursu wywieszony został na tablicy ogłoszeń przed wejściem do siedziby
Klubu przy ul. Starogranicznej 32.
Poniżej przedstawiamy harmonogram imprez wędkarskich organizowanych przez
Klub PZW „CERTA” w roku 2006.
Data
imprezy

Czas
zawodów

CZYN SPOŁECZNY
(porządkowanie brzegu Odry na odcinku od
mostu Popowice do pierwszego przesypu)

8.04.2006

800 – 1100

OTWARCIE SEZONU WĘDKARSKIEGO
(impreza dla członków Klubu)

22.04.2006

7 – 11

6

ZAWODY WĘDKARSKIE
O TYTUŁ MISTRZA POPOWIC 2006
(spławikowo-gruntowe na 2 wędki) – I tura

13.05.2006

700 – 1100

600

Jak wyżej – II tura

10.06.2006

700 –1100

600

Jak wyżej – III tura

2.09.2006

700 – 1100

600

ZAKOŃCZENIE SEZONU WĘDKARSKIEGO
(impreza dla członków Klubu )

30.09.2006

700 – 1100

630

Nazwa imprezy

00

Zbiórka
na łowisku

00

W siedzibie Klubu „CERTA” przy
ul. Starogranicznej 32 można nabyć znaczki na 2006 r. dla członków Koła „ASTRA”,
w każdy czwartek w godz. 1600 – 1700.
Przyjmujemy także nowych członków,
w tym młodzież. Udzielamy wszelkich
porad dla wstępujących do Klubu, przeprowadzamy szkolenia i egzaminy na
kartę wędkarską.
Klub „CERTA” należy do Koła PZW
nr 122 „ASTRA”, liczącego w 2005 r.
761 członków, w tym wielu mieszkających na Popowicach. Koło gospodaruje
na dwóch akwenach – Leśnica (6,2 ha)
i Królewiecka (2,2 ha). Posiada w swych
szeregach zawodników zajmujących czołowe lokaty w zawodach okręgowych,
krajowych i międzynarodowych.
Kalendar z zawodów wędkar skich
Koła 122 „ASTRA” – 2006 r.
SPŁAWIK

00

Zawody odbywać się będą na Odrze od mostu Popowice do pierwszego przesypu.
Startowe: członkowie Klubu „CERTA” – 5 zł.
Członkowie PZW – mieszkańcy Popowic – 10 zł.
Do udziału w zawodach upoważnia aktualna karta wędkarska opłacona na 2006 r.

23.04 Rozpoczęcie sezonu, za lew,
II zim. Barek, 2/grunt – spławik
29.04 Mistrzostwa Szkółki Wędkarskiej,
stawy, Królewiecka, spławik
30.04 1. tura OMW, Odra, Karłowice,
spławik
28.05 Spławikowe mistrzostwa Koła,
Odra, Karłowice, 2 tury
04.06 GP Okręgu, Odra, Karłowice,
spławik
02.07 3. tura OMW, Odra, Leclerc,
spławik
23.07 10. Puchar Prezesa SDH, stawy,
Leśnica, 2/grunt – spławik
03.09 4. tura OMW + zakończenie, Odra, Karłowice, spławik
01.10 6. Puchar Prezesa Koła, Odra, Rędzin/Osobowice, 2/grunt
– spławik
15.10 Zawody Szkół Wędkarskich, stawy, Królewiecka, spławik
29.10 Zakończenie sezonu, stawy, Królewiecka, 2/grunt – spławik
SPINNING

07.05 1. tura mistrzostw Koła, Odra,
Głoska
27.08 2. tura mistrzostw Koła, Odra,
ujście Ślęzy
07.10 GP Okręgu – juniorzy, Odra,
Rędzin
08.10 GP Okręgu – seniorzy, Odra,
Rędzin

Szczególnie sympatyczna była ta część zebrania, podczas której wręczono puchar
dla „Najlepszego Wędkarza 2005 Roku” oraz wyróżnienia dla zawodników
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Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes Klubu „CERTA”
Andrzej Czycz

