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Nie spocząć na laurach
Zgodnie z ustawą
Prawo spółdzielcze oraz
postanowieniami statutu SMLW
„Popowice”, na przełomie maja
i czerwca odbyły się Zebrania
Grup Członkowskich członków
spółdzielni z osiedli Polana i Park.
Natomiast 24 czerwca miało
miejsce Zebranie Przedstawicieli
SMLW „Popowice”. Na łamach
„Naszych „Popowic” chcemy
Państwu przybliżyć przebieg
tych zebrań oraz podjęte na nich
uchwały i wnioski.

Zasadniczym punktem porządku obrad Zebrania Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli była sprawa zaciągnięcia zobowiązania finansowego,
w celu nabycia od Gminy Wrocław działek przy ul. Wejherowskiej.
O niebezpieczeństwach wynikających
z nabycia tego gruntu przez podmiot zewnętrzny (deweloper, inna spółdzielnia
itp.) szczegółowo mieszkańców informowaliśmy. Zarząd Spółdzielni przedstawił na Zebraniach Grup Członkowskich

wszystkie najistotniejsze argumenty
przemawiające za nabyciem terenu przez
SMLW „Popowice”. Mimo ich przedstawienia propozycja nie została zaakceptowana przez obecnych na zebraniach
członków. Znalazło to wyraz w podjęciu uchwał niewyrażających zgody na
zaciągnięcie kredytu. Mając na uwadze
stanowisko członków zaprezentowane na
ZGCz, Zarząd wycofał ten punkt z porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
uznając, że dyskusja w tej sprawie wbrew

woli zainteresowanych mieszkańców jest
bezprzedmiotowa.
Nie budziły natomiast wątpliwości
uczestników zebrań propozycje zmian
statutowych. Wynikały one bowiem
z dokonanych w roku 2005 nowelizacji
Prawa spółdzielczego i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zatem niezbędne było wprowadzenie ich i dostosowanie tym samym postanowień statutu
do regulacji ustawowych.
dokończenie na str. 2

Wszechnica Popowicka

Jedną z inicjatyw nowej Rady
Nadzorczej, a ściślej – Komisji
Kultury Rady Nadzorczej SMLW
„Popowice”, jest Wszechnica
Popowicka. Pomysł jej powołania
narodził się podczas jednego
z posiedzeń komisji. Początkowo
jeden z członków komisji
– Jan Kaźmierczak zaproponował
powołanie szkoły kultury
obywatelskiej. Jego zdaniem,
miała być ona sposobem
szerzenia wiedzy o takim
charakterze. W trakcie dyskusji
ten pomysł nieco „obrobiono”,
postulując powołanie Wszechnicy.
Miałaby ona także za zadanie
popularyzowanie wiedzy z wielu
innych dziedzin.
dokończenie na str. 10
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Również Zebranie Przedstawicieli
w dniu 24.06.2006 r. potwierdziło celowość dokonanych zmian i stosowną uchwałą przyjęło Aneks nr 3 do statutu.
Szczególnie istotne znaczenie dla członków miały wybory do organów samorządowych na nową kadencję 2006-2010.
Mieszkańcy Popowic, którzy uczestniczyli w Zebraniach Grup Członkowskich,
w demokratycznych wyborach mogli zdecydować kto będzie ich reprezentował przez
kolejne cztery lata. Dotyczyło to zarówno
przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, jak też członków Rady Osiedla oraz Rady Nadzorczej.
Miło nam poinformować o składach
osobowych nowo powołanych organów
i wszystkim wybranym złożyć tą drogą
gratulacje. Życzymy, aby praca na rzecz
Spółdzielni i jej członków była nie tylko
obowiązkiem, ale dawała satysfakcję.
Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli z osiedla Polana zostali: Józef
Borejko, Jan Cieszkowski, Jaromir Czerwiński, Eugeniusz Dąbrowski, Jan Hajłasz,
Wiesława Idzikowska, Zbigniew Jakubiec,
Anna Jakubowska, Władysław Jaśkowiak,
Władysław Kaliszczak, Tomasz Kapłon,
Jadwiga Kawicka, Włodzimierz Konaszyński, Maria Krajcer, Irena Łabędzka, Wiktor
Matys, Edmund Musiała, Genowefa Piotrowska, Danuta Połubińska-Adamowicz,
Anna Sławińska, Karol Stryczek, Krystyna
Szuszkiewicz, Łucja Szymczyk, Ryszard
Urbanek, Witold Waszczyński.
Przedstawicielami na Zebranie
Przedstawicieli z osiedla Park zostali:
Józef Bidziński, Zbigniew Chrobot, Bogusław Derbin, Grażyna Drobnicka, Krystyna Gajewska, Marian Góral, Wiesław
Hormański, Jan Kaźmierczak, Ignacy Klepacz, Andrzej Kubicki, Zofia Maj, Stanisław Marcinkowski, Wacława Mazur, Józef
Milczarek, Janusz Rudnicki, Zbigniew Sakowski, Ryszard Siewak, Mieczysław Sornat, Irena Stalinger, Edward Szufranowicz,
Krzysztof Włoch, Tomasz Wyskiel, Alojzy
Zamiar, Jerzy Zieliński, Krystyna Ziętak.
Do Rady Nadzorczej wybrano:
• z osiedla Popowice-Polana – Eugeniusz
Dąbrowski, Maria Krajcer, Tomasz Kapłon, Irena Łabędzka, Danuta Połubińska-Adamowicz;
• z osiedla Popowice-Park – Józef Cencora, Halina Czapnik, Jan Kaźmierczak,
Waldemar Parkitny, Ryszard Siewak.
Członkami Rad Osiedlowych zostali:
• Rada Osiedla Popowice-Polana – Józef Borejko, Jan Cieszkowski, Jan Hajłasz, Władysław Jaśkowiak, Wiesława Idzikowska,
Karol Stryczek, Witold Waszczyński.

• Rada Osiedla Popowice-Park: Józef Bidziński, Wiesław Hormański, Zofia Maj,
Stanisław Marcinkowski, Wacława Mazur, Jerzy Zieliński, Krystyna Ziętak.
Zebrania Grup Członkowskich Polana i Park przyjęły do wiadomości informację Zarządu o wynikach działalności
Spółdzielni za 2005 r., zweryfikowanych
przez biegłego rewidenta i wniosły do Zebrania Przedstawicieli o przyjęcie stosownych uchwał.
Zebranie Przedstawicieli w dniu
24.06.2006 r. podjęło szereg uchwał, które z jednej strony podsumowują rok sprawozdawczy, a tak naprawdę oceniają formę
i sposób zarządzania Spółdzielnią przez organy statutowe do tego powołane.
Delegaci nie mieli wątpliwości co do
sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu za
2005 r. i przyjęli te dokumenty. Uwzględniając stanowisko Grup Członkowskich
i rekomendację Rady Nadzorczej, ZPCz zatwierdziło sprawozdanie finansowe SMLW
„Popowice” za rok ubiegły, a w konsekwencji pozytywnej oceny całokształtu funkcjonowania Spółdzielni, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu.
W kontekście uchwał, jakie zapadły
na Zebraniu Przedstawicieli, nie sposób
przejść bez komentarza nad kondycją finansową i wynikami gospodarczymi po pięciu
latach działalności naszej Spółdzielni. Te
korzystne tendencje są zauważalne, a uzyskiwane coraz wyższe nadwyżki przychodów nad kosztami pozwalają krok po kroku
niwelować ujemny wynik z bilansu podziałowego. Nie ma innej drogi do osiągnięcia
zakładanych celów niż minimalizowanie
kosztów, oszczędna, racjonalna gospodarka i przysłowiowe wręcz „prześwietlanie”
każdej wydawanej złotówki. Te działania
obserwujemy w naszej Spółdzielni. Takie
są oczekiwania członków.
Podsumowując zarówno rok sprawozdawczy 2005, jak i przebieg Zebrań Grup
Członkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli można stwierdzić, że Spółdzielnia „Popowice” dojrzała i okrzepła, ale nie może
spocząć na laurach, gdyż przed nią są nowe
wyzwania i będzie musiała im sprostać.
Z pewnością jednym z takich wyzwań
jest rzeczowe, obiektywne podejście do tematu inwestycji. Chodzi tu zarówno o racjonalne zagospodarowanie dotychczas wolnych terenów (grunty przy ul. Legnickiej),
jak i podjęcie radykalnych działań wobec
obiektów niespełniających na dzień dzisiejszy żadnych standardów, a wręcz grożących
katastrofą budowlaną (pawilon „Kwadrat”).
Kwestie te poruszali uczestnicy zebrań i nie
były one odosobnione. Do tych tematów
wrócimy na łamach naszej gazety.
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Stan prawny gruntów
Poniżej przedstawiamy zestawienie
powierzchni gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i stanowiących
własność Spółdzielni według stanu na
31.08.2006 r.
ZAMIANA GRUNTÓW
Realizując Ustawę o spółdzielniach
mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni
„Popowice” zwrócił się z prośbą do wiceprezydenta Wrocławia o uregulowanie stanu prawnego gruntów w obrębie
osiedli popowickich. W wyniku przeprowadzanych uzgodnień i trwającej
od lat korespondencji strony ustaliły, że
uporządkowanie spraw terenowo-prawnych nastąpi w ramach dwóch etapów
wzajemnej zamiany gruntów.
Zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli z 26.06.2004 r., Zarząd Spółdzielni rozpoczął w powyższej sprawie
docelowe uzgodnienia z Departamentem Nieruchomości Urzędu Miejskiego,
w wyniku których sfinalizowano I etap
zamiany gruntów w dniu 21.06.2006
r. na mocy aktu notarialnego Rep. A
nr 4012/2006, przejmując w użytkowanie wieczyste grunt o pow. 1,3187 ha.
Poniżej przedstawiamy zestawienie
oznaczonych geodezyjnie gruntów.
Ze względu na to, iż zaproponowane
do przejęcia przez Spółdzielnię działki
stanowią własność skarbu państwa, co
wiąże się z długotrwałą procedurą ich
skomunalizowania, realizacja II etapu
zamiany gruntów pomiędzy stronami
nastąpi w terminie późniejszym.
Wzajemna zamiana gruntów ma na
celu poprawę struktury władania w obrębie Popowic oraz odpowiednie zagospodarowanie terenu.

I ETAP ZAMIANY
Grunty przekazane Gminie Wrocław w ramach zamiany
Lp.

KW

AM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

50997
50997
50997
50997
50997
51283
53200
53465
50792
50792
50792
50793
48030
48030
48031
48031
48031

8
10
10
10
10
10
8
8
9
9
12
11
12
12
11
11
11

Nr
działki
5/10
9/3
9/5
9/7
9/13
11/14
2/19
2/39
8/11
8/7
12/17
16/3
11/14
12/20
6/4
6/9
6/6

Razem powierzchnia

Powierzchnia
(m2)
633
358
1058
73
2621
1339
330
1681
752
175
610
375
567
95
2033
301
35

Położenie działki
ul. Rysia (pas drogowy)
jw.
jw.
ul. Rysia – teren niezabudowany
Ośrodek Neuropsychiatrii, ul. Białowieska 74
ul. Rysia (pas drogowy)
ul. Wejherowska (róg Popowickiej)
ul. Bobrza (pas drogowy)
część ul. Starogranicznej
ul. Niedźwiedzia (róg Popowickiej)
ul. Starograniczna (pas drogowy)
ul. Białowieska (róg Popowickiej)
pas wzdłuż ul. Żubrzej
ul. Jelenia (część drogi)
Żłobek, ul. Białowieska 27a
komunikacja wewn. – żłobek
ul. Jelenia (część drogi)

13.036

Grunty przejęte przez Spółdzielnię w ramach zamiany
AM

Nr
działki

Powierzchnia
(m2)

1.
2.
3.

8
8
8

2/27
2/31
2/3

98
204
3890

4.

11

8/2

4432

5.
6.
7.

12
12
12

10/3
12/13
12/16

967
368
3228

Lp.

KW

Razem powierzchnia

Położenie działki
ul. Wejherowska 47 (teren przy budynku)
ul. Wejherowska jw.
ul. Bobrza-Rysia (plac zabaw)
ul. Jelenia-Białowieska (miejsca
parkingowe)
ul. Żubrza-Starograniczna
ul. Żubrza-Starograniczna
ul. Starograniczna

13.187

Krystyna Paściak

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
stan na 31.08.2006 r.

Własność gruntu
Użytkowanie wieczyste
Razem
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Zespół Nieruchomości nr 1

Zespół Nieruchomości nr 2

POLANA
9,0859 ha
6,4163 ha

PARK
10,0722 ha
8,1524 ha

15,5022 ha

18,2246 ha

Ogółem

33,7268 ha

Własność gruntu

19,1581 ha

Użytkowanie wieczyste

14,5687 ha
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MEDIA – zmiana taryfy

Energia cieplna

Zespół Elektrowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wprowadził z dniem 1 sierpnia 2006 r. nową taryfę dla ciepła na
podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-26/2006/1276/VII-A/DT z dnia 13 lipca br.
FORTUM Wrocław S.A. wprowadza z dniem 9 października 2006 r. nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-46/2006/252/VII-B/JK z dnia 13 września 2006 r.
Ceny zakupu ciepła (netto)

1.08.2005

1.09.2005

1.08.2006

9.10.2006

Opłata stała za moc zamówioną – KOGENERACJA

2180,63 zł/MW

bez zmian

2222,37 zł/MW

bez zmian

Opłata stała za usługi przesyłowe – FORTUM

2559,49 zł/MW

2621,08 zł/MW

bez zmian

2688,72 zł/MW

Opłata za ciepło – KOGENERACJA

19,57 zł/GJ

bez zmian

20,06 zł/GJ

bez zmian

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – FORTUM

9,22 zł/GJ

9,66 zł/GJ

bez zmian

9,89 zł/GJ

Opłata abonamentowa – FORTUM

20,00 zł/pkt

nie występuje

6,62 zł/m

bez zmian

7,05 zł/m3

bez zmian

Opłata za nośnik – KOGENERACJA
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W związku z wprowadzeniem kolejnej podwyżki przez producenta ciepła oraz zbliżającym się sezonem grzewczym przypominamy Państwu o oszczędności energii cieplnej, polegającej na racjonalnym gospodarowaniu oraz przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:
• krótkie, intensywne wietrzenie mieszkań,
• prawidłowe ustawienie nastaw głowic zaworów termostatycznych w zależności od temperatury zewnętrznej oraz żądanego
komfortu cieplnego,
• uszczelnienie stolarki okiennej przed sezonem grzewczym,
• niezasłanianie grzejników meblami lub zasłonami oraz niewieszanie na nich prania.

Przegląd gazowo-wentylacyjny
– i co dalej?

Zielone
Popowice

Zarząd SMLW „Popowice” krótką informacją chce odpowiedzieć
na pytanie zawarte w tytule, stawiane przez lokatorów zaniepokojonych rzekomym brakiem działań administracji Spółdzielni. W kilku
punktach prezentujemy odpowiedź.
1. Przegląd gazowo-wentylacyjny przeprowadzany będzie na początku każdego roku. Wynika to z prawa budowlanego, któremu
podlega każdy zarządca.
2. Wyniki przeglądu spowodowały działanie Spółdzielni polegające na rozesłaniu wezwań do demontażu mechanicznych wentylatorów umieszczonych w kuchniach i łazienkach. Zgodnie
z przepisami, na przewodzie wentylacji grawitacyjnej nie mogą
być montowane wentylatory mechaniczne. Liczba wentylatorów
w stosunku do roku 2005 zmniejszyła się o połowę.
3. Inne działania polegają na usunięciu zanieczyszczeń z przewodów, z których wyciągaliśmy gruz, martwe ptaki, patyki i liście.
Udrożnienia postanowiliśmy rozłożyć w czasie i prowadzimy je
planowo na obu osiedlach.
4. W roku 2006, wzorem roku 2005, zaplanowaliśmy założenie na
wybranych kominach nasad wspomagających ciąg grawitacyjny,
tzw. turbowentylatory.
Apelujemy o zastosowanie się do nakazu demontażu, bo tylko taka postawa umożliwi wszystkim Państwu korzystanie ze świeżego
powietrza w swoich mieszkaniach.
Marek Piekarek
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OKI, czyli informacja

Z pewnością zauważyli Państwo na tablicach ogłoszeniowych na budynkach naszej Spółdzielni nowość zwaną „Osiedlowy Kurier Informacyjny”. Wprawdzie wyjaśniliśmy tam bardzo skrótowo w czym rzecz, ale chcielibyśmy nieco przybliżyć Państwu to wydawnictwo.
Zacznijmy od początku. W Radzie Nadzorczej powołana została Komisja Kultury i Rekreacji. Jej celem jest inicjowanie wśród mieszkańców stałych działań promujących kulturę
i rekreację oraz współpraca z placówkami i instytucjami oświatowymi na terenie Popowic.
Jako Rada Nadzorcza wyszliśmy z założenia, że istnienie takiej komisji właśnie na Popowicach ma sens. Tu bowiem nie tylko mieszka, ale też chciałoby realizować swoje potrzeby
kulturalne, sportowe, rekreacyjne ponad 12 tysięcy mieszkańców!
Ponieważ cykl wydawniczy „Naszych Popowic” (na razie kwartalnik) jest nieco dłuższy, postanowiliśmy powołać do życia wydawnictwo zwane „Osiedlowy Kurier Informacyjny”, czyli w skrócie OKI. Chcemy w nim informować o bieżących działaniach, zamierzeniach, datach i terminach
spotkań, imprez itp. Będzie to szybszy sposób informowania Państwa o tym, co dzieje się na
Popowicach. Prosimy więc o czytanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych, umieszczonych
przy wejściach do budynków mieszkalnych. Tam znajdziecie Państwo także OKI.
Tomasz Kapłon

Sport jest piękny
Rozmowa z trenerem osiedlowym Łukaszem Żymełką
– Na czym polega praca trenera
osiedlowego?
– Trener osiedlowy jest tą osobą, która dobrze zna młodzież, jest osobą przydzieloną do określonego boiska. Naszym
pracodawcą jest wrocławski Szkolny
Związek Sportowy. Działamy w ramach
programu „Trener osiedlowy” – programu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom. Ma on na celu zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży po
zajęciach.
– Rozmawiamy na boisku SP nr 3
przy ul. Bobrzej. Jest tu około dwudziestu młodych ludzi, których przyciągnął sport...
– Pomagam im zorganizować zajęcia
sportowe w miłej atmosferze. Bierzemy
też udział w wydarzeniach sportowych
w naszym mieście.
– Sport, jak wiadomo, kształtuje
osobowość. Czy zauważa to Pan u swoich podopiecznych?
– Sport na pewno kształtuje charakter, siłę woli, umiejętność przegrywania i wygrywania. Przede wszystkim widoczne jest, że młodzież może przy tym
dobrze się bawić. Sport wyrabia w nich
również nawyk zdrowego i racjonalnego
spędzania wolnego czasu.
– Jakie są Pana najbliższe plany?
– Chciałbym organizować turnieje,
na których nie tylko młodzież, ale i całe
osiedle będzie się dobrze bawić. Myślę
też o wstawieniu na boisku SP nr 3 koszy
do gry, które będą służyć młodzieży.

– Czy zajęcie młodzieży sportem
uchroni ją od patologii?
– Tak, naszym zadaniem jest właśnie
pokazanie młodym ludziom rozsądnej
alternatywy, aby – odciągając ich od zjawisk patologicznych – zachęcić zarazem
do uprawiania sportu.
– O czym Pan, jako trener osiedlowy, marzy?
– Moim marzeniem jest, aby na ul.
Bobrzej, na terenie boiska SP nr 3 była
sztuczna murawa. Być może w przyszłości uda się taką murawę zamontować,
ku radości wszystkich: dzieci, szkoły
i mieszkańców osiedla. Mam nadzieję, że
to marzenie się spełni, a chociaż cząstka
mojej działalności przyczyni się do tego,
że takie boisko ze sztuczną murawą tu
powstanie.
– Czy zyskają na tym także mieszkańcy Popowic?
– Myślę, że zachęci to wiele osób, także starszych, do czynnego spędzania czasu, do rekreacji.
– To jest punkt wspólny naszej działalności: pana – trenera osiedlowego
i nas – Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”.
– Myślę, że nasza współpraca przyniesie rezultaty, jeżeli z obu stron będziemy
starali się pokazać wszystkim mieszkańcom Popowic, że sport jest ciekawy
i piękny.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Kapłon
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zaprasza
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W naszej osiedlowej bibliotece,
Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Jeleniej 7, pośród wielu książek
i multimediów (płyty CD), zachęcamy
do poznania cyklu wrocławskich przygód
inspektora Eberharda Mocka w czterech
książkach. Są to: „Śmierć w Breslau”,
„Koniec świata w Breslau”, „Widma w mieście
Breslau” i „Festung Breslau”, napisane przez
wrocławianina Marka Krajewskiego.
Warto poznawać, jak to bywało w początkach
XX wieku w naszym mieście.
Warto też przeczytać książki Rity Monaldi,
Francesco Sorti; „Imprimatur” i „Secretum”
to dwie części z serii czterech tomów,
której tytuły tworzą łacińską sentencję:
Imprimatur secretum veritas mysterium
(sekrety można nawet opublikować, ale
prawda zawsze zostanie tajemnicą).
Bohaterem rozwiązującym enigmatyczną
zagadkę kryminalną jest mnich-kastrat Atto
Melani, tajny agent Króla Słońce. Do tych
książek dołączone są płyty CD z muzyką
fantastycznie oddającą nastrój powieści.
Dla osób, które nie mogą czytać, mamy
książkę mówioną – nagrania na taśmach
książek czytanych przez wybitnych polskich
aktorów. np. Ninę Andrycz, która czyta
swoją książkę „Bez początku, bez końca”.
Dla czytelników posiadających komputer
mamy wiele CD-ROM-ów edukacyjnych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Proponujemy
np. „Dom i ogród – sam zaprojektuj”.
Jest bogaty wybór tematów i gier – od baśni
dla dzieci po atlasy samochodowe.
Biblioteka jest skomputeryzowana,
wypożyczamy zbiory za pomocą specjalnej
karty (10 zł), która jest ważna do
31.12.2099 r. Karta upoważnia do korzystania
z sieci bibliotek Miejskiej Biblioteki Publicznej
we Wrocławiu (8 ﬁlii), posiadających program
obsługi czytelnika ALEPH.
Serdecznie zapraszamy!
Nasz adres:
Filia nr 10 MBP we Wrocławiu
ul. Jelenia 7
e-mail: mbp10@biblioteka.wroc.pl
www.biblioteka.wroc.pl
Bibliotek jest czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 10-19
środa w godz. 12-16
sobota – nieczynna
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Festyn 2006
13 maja 2006 r. po raz piąty
stało się zadość tradycji
i mogliśmy w tym dniu, przy
pięknej pogodzie i atrakcyjnym
programie, bawić się na
festynie osiedlowym z okazji
„Święta Popowic”. Uczciliśmy
niejako przy okazji pięciolecie
działalności Spółdzielni
Mieszkaniowej „Popowice”.
Podczas festynu wyraźnie to
zaakcentowano.

Na kilkunastu fotogramach przedstawiona została krótka, ale obfitująca
w osiągnięcia historia Spółdzielni. Fotografie pokazywały najistotniejsze przemiany, jakie w tym czasie się dokonały
zarówno w substancji mieszkaniowej,
jak i w wyglądzie terenów zewnętrznych,
ciągów pieszych, placów zabaw itp.
Oczywiście, historia Spółdzielni nie
przysłoniła uczestnikom festynu innych
atrakcji, które zawierał bogaty program
artystyczny tej imprezy. Jak zawsze, każdy mieszkaniec – od najmłodszego do naj-

starszego – mógł w nim znaleźć coś interesującego dla siebie. Na program złożyły
się występy zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych, pokazy sprawnościowe, a także liczne zawody i konkursy
z udziałem dzieci i młodzieży. Niewątpliwie gwoździem programu „Święta Popowic” był występ gwiazdy wieczoru – zespołu Leszcze i jego charyzmatycznego
lidera Macieja Miecznikowskiego.
W zabawie na całego nie przeszkodził
nawet przelotny deszcz; nikt nie zwracał
na niego uwagi, śpiewając wraz z zespo-

łem i oddając się bez reszty niepowtarzalnej atmosferze koncertu. Tę atmosferę podtrzymał pokaz sztucznych ogni,
który jak co roku zwieńczył nasze popowickie święto.
Mieszkańcy z żalem żegnali się z tą
przesympatyczną imprezą, pocieszając
się tym, że czas płynie szybko i za rok
spotkają się na kolejnym festynie z okazji „Święta Popowic”. Nikt ani przez moment nie wątpił, że tak się stanie.

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”

Tekst i zdjęcia Tadeusz Sidor
współpraca Tomasz Kapłon

PAŹDZIERNIK

7

Ludzie Popowic

Człowiek z pasją

Tomasz Nowakowicz mieszka na Popowicach od 1993 roku. Całkiem świadomie wraz z żoną Martą zdecydował
się zamieszkać właśnie tutaj: „Jest nam
tu dobrze, bo lubimy Popowice i dobrze
się tu czujemy”.
Pan Tomasz skłonność do malowania
odkrył w sobie już w przedszkolu. W szkole podstawowej dużo rysował i malował, zaś
nauczyciel wpoił mu przekonanie, że można
tworzyć dla przyjemności. Z latami doskonalił technikę, nawet nieco eksperymentował. Widocznie coś z tego przekonania pozostało mu do dziś, skoro na moje pytanie,
po co to robi, odpowiada bez wahania: „Zawsze malowałem dla radości tworzenia”.
Po raz pierwszy namalował obraz
w technice olejnej w 1984 roku; pamięta
nawet, że inspiracją była dla niego książka
Jose Vascocelosa „Moje drzewko pomarańczowe”. Malowanie określa jako spotkanie z artystami, takimi jak Malczewski

czy Repin, których obrazy ceni i chętnie
kopiuje. Powinienem powiedzieć raczej:
maluje, bo bez umiejętności malowania
i talentu trudno jest kopiować obrazy wielkich mistrzów. Pan Tomasz nie ma na tym
tle kompleksów, uważa, że na ich malarstwie może się jeszcze wiele nauczyć. Malarstwo interesowało go od zawsze, sam
zresztą mówi: „Myślę, że się z tym urodziłem”. Swoją pasję traktuje poważnie,
poświęca jej wiele czasu. Tego rodzaju wypowiedź jest dla niego wyrażaniem świata
poprzez obserwację.
Kiedy rozmawiamy o jego malowaniu,
w pewnym momencie zadaję mu wprost
pytanie: „Po co pan to robi?”. Odpowiedź
pada od razu: „Wypowiadam się po to, by
czuć satysfakcję z istnienia”. Przy czym istnienie to dla pana Tomasza przede wszystkim rodzina, o którą bardzo dba. Czasem
wszyscy – z żoną, córką i synem – siadają
i rysują, każdy na miarę swoich możliwo-

ści. Efekt takiego „rodzinnego” tworzenia
jest widoczny – pan Tomasz pokazuje mi
namalowany przez syna Mateusza obraz
„Chmury”.
Nie jest to jedyna pasja pana Tomasza.
Pisze on również wiersze i opowiadania.
Jak twierdzi, sięga czasem po pióro podczas
malowania, utrwalając chwile z przeszłości. Widać traktuje na równi te dwa rodzaje
twórczości, uważając przy tym pisanie za
swego rodzaju komentowanie świata. „Opisuję rzeczywistość, która mnie poruszyła”
– tak określa sens swojego pisania.
Swoją twórczość – tę poetycką i tę plastyczną – dedykuje swej żonie Marcie, która
zawsze była jego dobrym duchem. Popierała go i sprzyjała jego pasji, toteż nie dziwią
słowa pana Tomasza wypowiedziane na zakończenie naszej rozmowy: „Można mi zazdrościć – tworzymy całość i szybko się rozumiemy, bo mamy takie same pragnienia”.
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Notatnik kulturalny
Nasze propozycje rozpoczynamy od
TEATRU POLSKIEGO. W teatrze
tym nastąpiła zmiana dyrekcji – dyrektorem naczelnym i artystycznym został
Krzysztof Mieszkowski, jego zastępcą
Robert Gawłowski. W Polskim trwają właśnie próby do „Terrodrom Breslau” na podstawie „Terrordromu” Tima
Staffela. Prapremiera polska na Scenie
na Świebodzkim przewidziana jest na
19 listopada br. Reżyser Wiktor Rubin
zapowiada, że berlińskie realia z oryginalnego tekstu zastąpi analogicznymi, wrocławskimi. Autorem scenografii jest Paweł Wodziński, opracowania
muzycznego – Piotr Bukowski. Występują: Barbara Prokopowicz (gościnnie),
Katarzyna Strączek, Michał Chorosiński, Adam Cywka, Mirosław Haniszewski, Mariusz Kiljan, Adam Sczyszczaj,
Mariusz Zaniewski, Krzysztof Zarzecki
(gościnnie).
25 października w Teatrze Polskim
zobaczymy po raz setny (!) „Przypadek Klary” Dei Loher w reżyserii Pawła
Miśkiewicza i scenografii Barbary Hanickiej, z muzyką Grammatika. Spektakl ten podczas 42. Kaliskich Spotkań
Teatralnych – festiwalu sztuki aktorskiej
– zaowocował Główną Nagrodą Aktorską dla Kingi Preis oraz Nagrodą Aktorską dla Ewy Skibińskiej.

W TEATRZE LALEK warto obejrzeć najnowszą premierę tego teatru przygotowaną w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich. Jest to spektakl o interesującym
tytule: „W okolicach mojej zmarszczki
mimicznej znajduje się centrum samego centrum”. Sztuka wyreżyserowana
przez Radosława Kasiukiewicza opowiada w nietuzinkowy sposób o problemach
egzystencjalnych trójki bohaterów. Borykające się z własnymi fobiami postacie
ukazują nam w żartobliwy sposób absurdalność naszej codziennej rzeczywistości. Lalki, animowane przez aktorów, będące swoistymi alter ego naszych bohaterów, potęgują
uczucie zagubienia jednostki we współczesnym świecie. Scenariusz i reżyseria Radosław Kasiukiewicz, lalki Małgorzata Braszka. Występują: Radosław Kasiukiewicz,
Patrycja Łacina, Tomasz Maśląkowski.
Teatr Lalek zaprasza też na premierowy spektakl dla dzieci „Amelka, bóbr
i król na dachu”.
W TEATRZE CAPITOL radzimy
wybrać się na dwa spektakle. Pierwszy
z nich to „Apeiron”. Jest to niezwykła, akrobatyczno-taneczna interpretacja czterech żywiołów. Tytuł spektaklu
oznacza pramaterię, elementarne tworzywo przyrody. Widowisko obfituje
w niespodzianki, różnorodne, idealnie
synchroniczne układy choreograficzne autorstwa Małgorzaty Fijałkowskiej-

FOT. MAREK GROTOWSKI

TEATR WSPÓŁCZESNY zaprasza
do obejrzenia spektaklu „Nakręcana pomarańcza”. To najsłynniejsza powieść
brytyjskiego pisarza Anthony Burgessa
(1917-1993) – szkockiego pisarza, eseisty,
krytyka literackiego. Książka stała się
kanwą kultowego filmu Stanleya Kubricka „Mechaniczna pomarańcza”. Burgess
stworzył świat napiętnowany duchową
śmiercią. W nieokreślonej przyszłości
i nienazwanym mieście grasują młodociane bandy. Dla Alexa, nastoletniego
bohatera powieści i jego kompanów sensem życia są kradzieże, pobicia, gwałty,
rozboje i morderstwa. Ta wręcz karykaturalna przemoc spotyka się z obojętnością społeczeństwa i stróżów prawa.
Adaptacja sceniczna i reżyseria Jan Klata, scenografia i reżyseria świateł Justyna Łagowska, kostiumy Mirek Kaczmarek, choreografia Maćko Prusak.
W przedstawieniu grają: Łucja Burzyńska, Irena Dudzińska, Ewelina Paszke-Lowitzsch, Irena Rybicka, Krzysztof
Boczkowski, Bogusław Kierc, Krzysztof
Kuliński, Zdzisław Kuźniar, Eryk Lubos (gościnnie), Piotr Łukaszczyk, To-

masz Orpiński, Andrzej Wilk (gościnnie) oraz zespół Wrocławskiego Teatru
Pantomimy.

-Studniak. Będą też efektowne sekwencje
akrobatyczne i cyrkowe: tancerze „fruwający” nad sceną, walki w powietrzu,
taniec z ogniem, żonglerka płonącymi
pochodniami, popisy capoeiry w wykonaniu 25 tancerek i tancerzy. Reżyseria
i choreografia Małgorzata Fijałkowska-Studniak, muzyka Łukasz Damrych.
Premiera 5 października.
Drugi spektakl, który polecamy, to
„Śmierdź w górach”. Jest to zabawna opowieść o Waldemarze Jasińskim
– bieszczadzkim twórcy dowcipów.
Sztuka czy komercja? – oto problem
nękający artystów od wielu lat. Twórcy spektaklu pokusili się o stworzenie nowoczesnej formy teatralnej. Całe
tło plastyczne spektaklu będzie konstrukcją dmuchaną. Konrad Imiela
i Cezary Studniak – scenarzyści i reżyserzy spektaklu – to artyści związani z Formacją Chłopięcą „Legitymacje”. Kompozytorzy pracujący przy
tym spektaklu to wybitne indywidualności, na czele z Leszkiem Możdżerem – szefem muzycznym przedstawienia. Są to: Piotr Dziubek, Tymon
Tymański, KARBIDO, Hadrian Filip
Tabęcki, Adam Pierończyk. Na scenie
zobaczymy gwiazdy Teatru Muzycznego CAPITOL, m.in. Bognę Woźniak,
Bartka Porczyka, braci Kamińskich,
Konrada Imielę, Cezarego Studniaka,
Justynę Szafran, a w roli Waldemara
Jasińskiego gościnnie wystąpią Henryk Niebudek i Bogdan Grzeszczak.
Choreografię opracowali Małgorzata
Fijałkowska-Studniak i Jacek Gębura, scenografię Grzegorz Policiński,
a kostiumy Tomasz Broda. Premiera 26
października 2006.

Operowa Walkiria” w Hali Ludowej
”
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W OPERZE DOLNOŚLĄSKIEJ
zwieńczeniem realizowanego od 2003 r.
projektu wystawienia całej tetralogii
„Pierścień Nibelunga” – wielkiego dramatu muzycznego Ryszarda Wagnera –
będzie organizowany przez Operę Wrocławską w Hali Ludowej w dniach 6-15
października 2006 r. Festiwal Wagnerowski. Podczas niego zaprezentowane
zostaną łącznie wszystkie cztery części
tetralogii: „Złoto Renu”, „Walkiria”,
„Zygfryd”, „Zmierzch bogów”. Będzie
to jedyna w Polsce i jedna z niewielu na
świecie okazji, aby w tym roku obejrzeć
całą tetralogię jednocześnie. Przedsięwzięcie Opery Wrocławskiej jest pierwszą powojenną realizacją tetralogii genialnego niemieckiego kompozytora
we Wrocławiu. Wrocław w wyjątkowy
sposób wiąże się z dziełem Wagnera.
Miejsce spektaklu – Hala Stulecia – wybudowana w 1913 r. według projektu
niemieckiego architekta Maxa Berga,
powstała właśnie pod wpływem fascynacji dziełem operowym Wagnera.
Największe muzyczno-teatralne
dzieło XIX wieku niesie ze sobą aktualne dla nas współczesnych przesłania.
Przed naszymi oczami rozgrywają się
losy świata, przeplatane małymi ludzkimi podłościami. Na przemian pochła-

niają nas demoniczne głębie zła i porywają szczyty ludzkich namiętności. Nie
potrafimy oprzeć się fascynacji dramatycznych sytuacji, w których znajdują
się i działają postaci. Właśnie w tych
mitycznych scenach przedstawione są
nasze współczesne problemy.
TEATR PIOSENKI zaprasza na dwa
spektakle: „Ucisz serce” – recital Beaty
Lerach i występ francuskiego kabaretu
muzycznego Escale Dedale.
Zacznijmy od recitalu jednej z najwybitniejszych wykonawczyń piosenki
artystycznej młodego pokolenia. Beata Lerach w bardzo krótkim czasie
zdobyła niemal wszystkie nagrody na
najważniejszych festiwalach piosenki
poetyckiej i aktorskiej w Krakowie,
Wrocławiu, Olsztynie i Warszawie.
Krytycy muzyczni porównują ją z Ewą
Demarczyk i Edytą Geppert. W bardzo delikatny, subtelny sposób przekazuje teksty wybranych przez siebie
utworów. W swoim recitalu opowiada
o wartościach, które w dzisiejszym życiu już nieco wyszły z mody, a jednak
wszyscy za nimi tęsknimy. Dominują zatem barwy ciepłe, delikatne, jak
uczucia skrywane głęboko na dnie duszy. Podczas wieczoru usłyszeć będzie

można piosenki największych twórców
piosenki: Charlesa Aznavoura, Jacquesa Brela, Paolo Conte, Bułata Okudżawy, Agnieszki Osieckiej, Jerzego
Satanowskiego czy Seweryna Krajewskiego. Młodej artystce akompaniować
będzie zespół muzyczny pod dyrekcją
Dariusza Samerdaka. Oprawę plastyczną przygotowała Elżbieta Terlikowska,
wspaniała wrocławska malarka, scenografka i kostiumolog. Całość poprowadzi wrocławski aktor i satyryk Marek Kocot.
Druga z propozycji Teatru Piosenki to Escale Dedale. Od sezonu artystycznego 2006/2007 teatr ten poszerza
swoją propozycję repertuarową. Oprócz
własnych, rodzimych produkcji muzyczno-teatralnych będzie zapraszał na swoją kameralną scenę gości z innych krajów, oczywiście gości z kręgu teatru
piosenki. Jako pierwsi zawitają do Wrocławia artyści z francuskiego kabaretu
muzycznego Escale Dedale. Grupa ta
gościła w Polsce nieraz, a sami muzycy
są dobrze znani, zwłaszcza Poul Huellou, który swego czasu współpracował
z grupą Osjan.
Zapraszamy, życząc miłych teatralnych wrażeń.
Tomasz Kapłon

Mateńko

Obrazek z Popowic – Danusia

Masz mateńko moja czoło
zatroskane,

Krąży po osiedlu
niczym dobry duch.
Ubrana w wieczorowe
fatałaszki,
szczupła, drobna.
Życzliwym uśmiechem
wita mieszkańców,
zagaduje po imieniu
i spełnia swoją powinność.
Ręką uzbrojoną w rękawiczkę
zbiera śmieci
porozrzucane na ulicach,
przystankach autobusowych…
Skromna, lecz barwna postać
wtopiona w popowicki pejzaż.

Oczy zawsze czułe, we mnie
zakochane.
Masz mateńko moja jak gołąb
serduszko,
Kiedy się pochylasz nad moją
poduszką.
Masz mateńko moja wciąż
zmęczone ręce.
Chylę się nad nimi w serdecznej
podzięce.
Zofia Bicz
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Zmagania wędkarzy w 2006 r.
Zakończyły się zawody wędkarskie
organizowane przez SKW PZW
„CERTA” dla wędkarzy z osiedla
Popowice. W zawodach wzięło
udział trzydziestu sześciu
zawodników. Po trzech turach
zawodów najlepszymi okazali się:
Kategoria seniorów
1. Edmund Poniewierki
(mistrz Popowic 2006)
2. Jan Kopeć
3. Piotr Korbacz
4. Andrzej Musielak
5. Piotr Tuszyński
6. Czesław Zenka
7. Andrzej Szulc
8. Jacek Stopa
9. Piotr Bobryk
10. Czesław Pawelec
Witold Tymon
Kategoria juniorów
1. Rafał Jeżyna
2. Rafał Fedków
3. Marek Musielak
4. Adrian Czupryński
5. Robert Musielak

Zdobywcy I, II i III miejsca zostaną
uhonorowani okolicznościowymi pucharami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu „CERTA”. Z peł-

nymi wynikami zawodów i wszelkimi
informacjami o nich zapoznać się można
na tablicy ogłoszeń obok siedziby klubu.
Klub Wędkarski PZW „CERTA”

Wszechnica Popowicka
dokończenie ze str. 1

Nazwę Wszechnica Popowicka zaproponował Józef Cencora, także członek komisji, wskazując na podobne doświadczenia i inicjatywy (podał on
przykład działania podobnej wszechnicy w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”). Ponieważ idea utworzenia
Wszechnicy Popowickiej została zaaprobowana przez wszystkich członków
komisji, podjęła ona wniosek o umieszczenie w regulaminie pracy komisji następującego zapisu: „Podjęcie działań,
zmierzających do utworzenia Wszechnicy Popowickiej”.
Wszechnica ma służyć mieszkańcom Popowic w różnym wieku. Członkowie komisji byli zgodni co do zasady jej funkcjonowania, przynajmniej
na początku: w sposób społeczny,
przede wszystkim siłami mieszkańców Popowic jako prowadzących wykłady w ramach Wszechnicy. Odbył
się już pierwszy wykład Wszechnicy.
Przeprowadził go Andrzej Kofluk,
posiadający uprawnienia przewodni-

ka miejskiego po Wrocławiu i terenowego po Dolnym Śląsku oraz pilota wycieczek. Mówił on o szlaku
pątniczym św. Jakuba do Santiago de
Compostella. Szlak ten przebiegać ma
przez Wrocław, a także przez Popowice. Wykład był ilustrowany slajdami.
Sadząc po zainteresowaniu, jakim cie-

szył się wykład, można być optymistą.
Wychodząc z wykładu Wszechnicy,
rozmawiałem z jedną z mieszkanek
Popowic. Usłyszałem, że jest to dobry początek i dobra inicjatywa. A to
oznacza, że warto było Wszechnicę
Popowicką uruchomić.
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Wentylacja naturalna
Współczesna cywilizacja
i styl życia spowodowały, że
większość czasu spędzamy
w pomieszczeniach zamkniętych.
W naszym interesie, a ściślej
– naszego zdrowia i dobrego
samopoczucia jest zadbanie
o dobrą jakość powietrza w tych
pomieszczeniach, w tym również
w domu.
Nowoczesne technologie stosowane
w budynkach są w bardzo dużym stopniu przyczyną kłopotów zdrowotnych ich
mieszkańców. Poważne zagrożenie dla
zdrowia stanowi współczesne wykańczanie pomieszczeń za pomocą materiałów
syntetycznych na bazie silikonu i lateksu.
Podobnie jest z farbami, zawierającymi
winyle i różnorodne szczelne masy plastyczne. Stosujemy często w gospodarstwie domowym produkty chemiczne
codziennego użytku, wydzielające lotne
związki organiczne.
Zanieczyszczające powietrze substancje produkowane są też przez osoby przebywające w pomieszczeniu (np. dwutlenek węgla będący produktem oddychania).
Wiele czynności, jak gotowanie czy sprzątanie, również powoduje wzrost zawartości szkodliwych substancji w pomieszczeniach. Gazy i pary organiczne, nawet
w tak niskich stężeniach, jak występujące
w domu, nie mogą być wykluczone jako
czynnik ryzyka w rozwoju alergii i innych
nadwrażliwości.
Również wysoka wilgotność w pomieszczeniach może być szkodliwa ze
względu na wspomaganie rozwoju mikroorganizmów: grzybów, bakterii czy

roztoczy. A najważniejszym źródłem wilgoci w pomieszczeniu jest sam użytkownik, który nawet przy małej aktywności
wydziela około 40 g wody na godzinę. Jak
obliczyli specjaliści, czteroosobowa rodzina wytwarza w gospodarstwie domowym
około 15 litrów wody na dobę.
Do mieszkania, w którym spędzamy
znaczną część swojego życia, trzeba więc
dostarczyć tlen. Usunąć natomiast należy
z niego dwutlenek węgla, spaliny oraz inne szkodliwe czy niepożądane substancje.
Należy również zlikwidować możliwość
kondensacji pary wodnej, a więc niebezpieczeństwo zawilgocenia i zagrzybienia
ścian. Dlatego powietrze zużyte powinno
być wymieniane na świeże dzięki sprawnej wentylacji.
Wentylacja to nic innego jak ruch powietrza, który musi być wywołany jakąś
siłą. W wentylacji naturalnej taką siłą jest
różnica gęstości powietrza ciepłego (w pomieszczeniach) i zimnego (na zewnątrz
budynku). Powietrze powinno w naturalny
sposób przedostawać się do budynku przez
rozszczelnione okna lub specjalne nawiewniki. Po ogrzaniu i wymieszaniu z powietrzem znajdującym się wewnątrz – jako
lżejsze – powinno unosić się do góry i wydostawać na zewnątrz przez wyprowadzone ponad dach kominy wentylacyjne.
Wentylacja naturalna działa tym lepiej,
im większa jest różnica temperatury na
zewnątrz i wewnątrz budynku. Dlatego
najskuteczniejsza jest zimą, a najsłabsza
latem, kiedy to zwykle konieczne staje się
zastosowanie wspomagania. Dodatkowym
czynnikiem, który ma wpływ na działanie
wentylacji, jest wiatr. Jako wspomaganie
może zatem służyć obrotowa nasada komi-
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nowa, wykorzystująca nawet nieduży ruch
powietrza zewnętrznego.
Natomiast – przy zbiorczych przewodach wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
(podłączenie mieszkań co drugą kondygnację) – zamontowanie na kanale wywiewnym z mieszkania indywidualnego
wentylatora, tłoczącego powietrze do przewodu, powoduje powstanie nadciśnienia
w kanale. Może też doprowadzić do cofania się (wtłaczania) powietrza do przewodów wywiewnych innych mieszkań,
nawet tych znajdujących się poniżej. Takie przewody występują w budynkach,
będących pod zarządem SMLW „Popowice”, projektowanych i wykonywanych
w oparciu o normę z roku 1974 (PN-74/B-03430). Norma ta nie dopuszczała stosowania w mieszkaniach wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej, uruchamianej
okresowo przez użytkowników mieszkań.
Wentylacja może dobrze działać, gdy
do pomieszczeń napływa powietrze z zewnątrz. W starszych domach dostawało się
ono przez nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej. Obecnie produkowane
okna i drzwi są na tyle szczelne, że po ich
zamknięciu droga napływu powietrza z zewnątrz zostaje odcięta. Producenci okien
proponują więc okna z tzw. mikrowentylacją, czyli takie, które można rozszczelnić
dzięki ustawieniu klamki w odpowiedniej
pozycji. Rozwiązanie to ma jednak zasadniczą wadę: może być skuteczne jedynie
wtedy, gdy domownicy świadomie z niego
korzystają. A to jest raczej rzadkie. Większość albo nie pamięta o rozszczelnianiu
okien, albo świadomie nie chce korzystać
z tej możliwości, kiedy jest zimno.
Inną możliwością pozostaje zapewnienie napływu powietrza przez specjalne
nawiewniki powietrza, które umożliwiają
stały jego napływ do wnętrza domu. Zależnie od typu urządzenia, wielkość tego
przepływu można regulować ręcznie lub
automatycznie. Urządzenia te można montować w ramach okien, a także w ścianach
zewnętrznych budynku.
Reasumując: korzystajmy z dobroci
termomodernizacji, zmniejszajmy koszty
ogrzewania, poprawiajmy budżety domowe, „oszczędzajmy” ciepło, ale nie kosztem własnego zdrowia. Źle wentylowane
budynki i mieszkania (to jak niewentylowana plastikowa torba) stwarzają zagrożenie zarówno dla naszego zdrowia, jak budynku i jego wyposażenia.
Urszula Przyłęcka
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Popowickie kwiaty
w obiektywie Renaty Kudyby
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