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Najlepsi są już znani!
Konkurs na „Najpiękniejszy
balkon 2006” został
rozstrzygnięty. Zgodnie
z obowiązującym regulaminem,
komisja konkursowa dokonała
dwóch przeglądów balkonów
zgłoszonych do konkursu
i wydała końcowy werdykt.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 26 lokatorów, z tego 16 z osiedla
Polana i 10 z osiedla Park. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych
– długotrwałych upałów, które przeszły
w gwałtowane opady połączone z silnymi wiatrami – większości uczestników
konkursu udało się utrzymać swoje balkony w stanie prawie nienaruszonym.
W dwóch przeglądach, które przeprowadzono 10 lipca i 6 września br., komisja za najlepiej prezentujące się balkony
uznała:
• w kategorii balkonów dużych
I miejsce: osiedle Polana – Marta Jakubowska,
osiedle Park – Antoni Stępień
II miejsce: osiedle Polana – Violetta
Wojciechowska, osiedle Park – Bogumiła
Wystygło
III miejsce: osiedle Polana – Barbara
Czanakczis, psiedle Park – Halina Sawicka
• w kategorii balkonów małych (loggie)
I miejsce: osiedle Polana – Bożena
Frey, osiedle Park – Andrzej i Janina
Bartkowscy
Jak wiadomo, w każdym współzawodnictwie nagrodzonych miejsc jest tylko
kilka. Tak było również w tegorocznej

edycji konkursu. Nie znaczy to jednak, że
wygląd pozostałych balkonów odbiegał
rażąco od nagrodzonych. Wynika to jednoznacznie z końcowego protokołu komisji konkursowej, w którym podkreślono, że wszyscy uczestnicy konkursu na
najpiękniejszy balkon wykazali się dużą
dbałością o utrzymanie kwiatów i roślin
w odpowiedniej kondycji. Tak naprawdę
wszystkim należą się z tego tytułu słowa
uznania. Wkład pracy, jaki wnieśli, poprawił estetykę balkonów, całego budynku i osiedla, na którym mieszkają.

Informujemy z przyjemnością, że
16 listopada odbyło się uroczyste spotkanie laureatów konkursu z przedstawicielami Rady Nadzorczej, Rad
Osiedlowych i Zarządu Spółdzielni. Na spotkaniu wręczone zostały
dyplomy i nagrody za zajęcie miejsc
„medalowych”.
Laureatom gratulujemy i tradycyjnie zachęcamy wszystkich chętnych do
udziału w kolejnej edycji konkursu –
w 2007 roku.
Tadeusz Sidor

Piękny jubileusz!
Redakcja „Naszych Popowic” z przyjemnością informuje,
że mamy wśród nas, popowiczan, niecodziennych Jubilatów.
To Państwo Zoﬁa i Józef Przybyszowie,
którzy w dniu 15 października br.
obchodzili „skromną”
sześćdziesiątą rocznicę ślubu.
Niezwykła historia dwojga
Jubilatów, niezwykłe koleje
ich losu to oczywiście temat na
odrębne opowiadanie i nie sposób
streścić tego w krótkiej notatce.
Najistotniejsze jest to, że pięknej rocznicy
doczekali w dobrym zdrowiu i niezłym
samopoczuciu.
Życzymy Pani Zoﬁi i Panu Józefowi kolejnych,
wspaniałych jubileuszy, a nade wszystko
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Wszystkiego najlepszego!
Zarząd SMLW „Popowice”
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
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„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław

Administracja czynna:
pon., śr., pt.: 700 – 1500
wt., czw.: 9 00 – 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

Opinia biegłych
rewidentów
Wobec zarzutów przedstawianych
przez niektórych członków
SMLW „Popowice” na Zebraniach
Grup Członkowskich i Zebraniu
Przedstawicieli, Zarząd Spółdzielni
zwrócił się do Kancelarii
Biegłych Rewidentów we
Wrocławiu o ocenę poprawności
stosowanego rozliczania wyniku
na działalności gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.
W opinii tej czytamy, że SMLW „Popowice” działała w oparciu o statut Spółdzielni i ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Prowadzone księgi
rachunkowe zgodne są z ustawą o rachunkowości i wynikającymi z tych przepisów
zasadami rachunkowości.
Przypomniana jest w niej również sytuacja, w jakiej powstała SMLW „Popowice” –
w wyniku podziału SM „Energetyk”. Mowa
jest też o przejęciu nadwyżki kosztów nad
przychodami w wysokości 3.765.713,33 zł
(wg stanu na 31.03.2001 r.). Przyjęto rozwiązanie polegające na pozostawieniu nadwyżki na rozliczeniach międzyokresowych
kosztów i zmniejszanie jej o nadwyżki przychodów nad kosztami w kolejnych latach.
Rozliczana nadwyżka jest konsekwencją
rozliczeń z przeszłości, kiedy koszty były
wyższe od przychodów (wydawano więcej
niż wynosiły wpływy), czyli okresu przed
podziałem SM „Energetyk”.
W opinii Kancelarii Biegłych Rewidentów wyraźnie podkreślony jest fakt, że
SMLW „Popowice” powstała w wyniku
podziału SM „Energetyk”, a księgi rachun-

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:
tel. 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 (d. MPEC): tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

kowe zostały otwarte na podstawie bilansu
podziałowego, który wskazywał stan rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 3.765.713,33 zł. Zarząd SMLW
„Popowice” miał prawo potraktowania tej
pozycji jako zaszłości nabytej.
Przedstawiając wynik z działalności,
SMLW „Popowice” miała też prawo wykazywać tylko przychody i koszty za okres
faktycznego działania Spółdzielni. Dodajmy także stwierdzenie z tej opinii, mówiące o wypracowanej w kolejnych latach
nadwyżce przychodów nad kosztami. Pozwoliła ona na zmniejszenie tej ujemnej
nadwyżki z bilansu podziałowego.
Zacytujmy końcowy fragment opinii:
„Bardzo pozytywnie należy ocenić fakt,
że dominujący udział w pokrywaniu tej
ujemnej nadwyżki ma wynik osiągany z gospodarki lokalami użytkowymi
oraz z działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej. Reasumując, przyjęty przez Zarząd SMLW „Popowice” sposób rozliczania wyniku na
działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest prawidłowy i nie narusza obowiązującego stanu prawnego”.
Opinia podpisana jest przez prezesa
Kancelarii Biegłych Rewidentów we Wrocławiu, dra Władysława Fałowskiego.
Publikujemy tę informację w nadziei, że
zakończy ona zbędne dyskusje oraz wysuwanie nieuzasadnionych zarzutów. Opinia
ta w sposób jednoznaczny i konkretny wyjaśnia sprawę poprawności stosowanego
rozliczania wyniku na działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Tomasz Kapłon

Nasza biblioteka
Nasze Popowice – kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa„POPOWICE”,
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław,
tel. 071 350 66 30, fax 071 355 76 99.
Redakcja:
Maciej Woźny
– Usługi Dziennikarskie i Wydawnicze,
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław,
tel. 071 791 13 62, 0508 188 509.
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kapłon, tel. 0503 692 708.
Skład, łamanie i druk: Wydawnictwo Palmapress,
pl. Hirszfelda 16/17, 53-413 Wrocław,
tel. 071 338 14 12.

Zaproś przyjaciela do biblioteki
i wybierz sobie książkę! Tak, tak
do naszej osiedlowej – Filii nr 10
Miejskiej Biblioteki Publicznej
we Wrocławiu przy Jeleniej 7.
Jest w czym wybierać...
Proponujemy na spokojne, relaksowe
wieczory świątecznego czasu Bożego Narodzenia i kolejnego Nowego Roku m.in.:
 Eustachy Rylski, „Stankiewicz. Powrót”, Warszawa 2006, Świat Książki

W 2006 roku autor nominowany był
do licznych nagród literackich. Proponowana książka będzie ekranizowana przez
Władysława Pasikowskiego.
 Anna Szatkowska, „Był dom...
Wspomnienia”, Kraków 2006, Wydawnictwo Literackie
Autorka, córka znanej pisarki Zofii
Kossak i Zygmunta Szatkowskiego, po
Powstaniu Warszawskim, w 1945 r. razem z matką wyemigrowała z Polski.
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Szkolenie samorządowców
Podnoszeniu poziomu
wiedzy członków Rady
Nadzorczej i Rad Osiedlowych
naszej Spółdzielni służyło
szkolenie, zorganizowane
przez Zarząd SMLW „Popowice”.

zorcza sprawuje nadzór i kontrolę, ale nie
zastępuje Zarządu w kwestiach decyzyjnych. Nie może ona przejmować uprawnień Zarządu. Dr Jajszczyk podkreśli też
fakt, że działalność w organach samorządowych wiąże się z ryzykiem – z odpowiedzialnością odszkodowawczą.
Do interesujących zagadnień należała
również tematyka dotycząca rozliczeń finansowych spółdzielni z członkami. Dyrektor Jajszczyk szczególny nacisk położył
na proces inwestycyjny dotyczący budowy
nowych domów oraz regulaminy określające tego typu procesy inwestycyjne. Omówił

W październiku br. miało miejsce
dwudniowe spotkanie z dr. Ryszardem
Jajszczykiem, dyrektorem biura Centralnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP. W trakcie spotkania przedstawił on kilka bloków tematycznych. Rozpoczął od uwarunkowań
ogólnych. Omówił sytuację
w spółdzielczości mieszkaniowej, w której po 1990 roku
mieszkanie stało się towarem.
Powstała duża rozpiętość między kosztem usługi mieszkaniowej a możliwościami finansowymi poszczególnych
osób.
Kolejnym blokiem tematycznym były relacje między
organami samorządowymi
(Zebraniem Przedstawicieli, Radą Nadzorczą, Radami
Osiedlowymi) a Zarządem
Spółdzielni. Padło wyraźne
stwierdzenie, że Rada Nad- To było pożyteczne spotkanie spółdzielców

także zarządzanie nieruchomościami oraz
regulaminy dotyczące tych procedur. Omówił także aktualne ustawodawstwo, dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, zwłaszcza nowelizację niektórych ustaw. W tej
grupie znalazły się m.in. ustawa o podatku
dochodowym, ustawa o ochronie praw lokatorów, nowelizacja prawa budowlanego,
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
a także ustawa o certyfikacji energetycznej
budynków i mieszkań.
W trakcie szkolenia dr Jajszczyk po
każdym cyklu wykładowym odpowiadał
na pytania zadawane mu przez uczestników szkolenia, które
na pewno przyczyniło się
do lepszego poznania całokształtu spraw związanych z działalnością samorządową w spółdzielni
mieszkaniowej. Dostarczyło każdemu z uczestników
wiedzy, bardzo przydatnej
w codziennej działalności.
Wiedzy – jak wiadomo –
nigdy za dużo. Zwłaszcza
w codziennej działalności. Szkolenie można zatem uznać za pożyteczne
i potrzebne.
Tomasz Kapłon

Ważna jest inicjatywa
spółdzielców
Rozmowa z
dr. Ryszardem Jajszczykiem,
dyrektorem biura
Centralnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP

Dyrektor Ryszard Jajszczyk

– Panie doktorze, w jakim kierunku
zmierza ruch spółdzielczy? Mówi się
o wspólnotach, o spółdzielniach. Jakie
tendencje dominują?
– Można mówić o dwóch uwarunkowaniach. Pierwsze to odpowiedź na
pytanie, na ile polityka gospodarcza państwa może wspierać
spółdzielczą formę rozwiązywania problemów mieszkaniowych.
Forma ta jest tolerowana, ale nie
jest w szczególny sposób wspierana przez państwo. Drugie uwarunkowanie to rozstrzygnięcie,
na ile spółdzielczość jest w stanie swoimi własnymi działaniami
wywalczyć sobie pozycję na rynku mieszkaniowym i skutecznie
oddziaływać na struktury pań-

stwa czy samorządu terytorialnego.
Tu widać pewną słabość spółdzielczości: ogromna jest liczebności szeregów
członkowskich, ale ich aktywność jest
niestety niezadowalająca.
– Dlaczego nie ma ogólnopolskich
działań lobbujących spółdzielczość
mieszkaniową?
– To jest istotna słabość ruchu spółdzielczego; z prawie 3800 spółdzielni mieszkaniowych zaledwie około 1300 przejawia skłonność do działań zintegrowanych.
Zrzeszają się w związkach rewizyjnych
– regionalnych czy krajowych. Pozostałe
2500 spółdzielni zachowuje się jak strzelcy indywidualni, a przecież stara prawda
mówi, że nie ten ma rację, kto ma rację, ale
ten, kto ma siłę.
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Wszechnica Popowicka

słowno-muzyczny, w którym wysłuchać
można było pieśni patriotycznych oraz poetyckich utworów związanych ze świętem 11 listopada. Byli znakomicie przygotowani do występu, o czym świadczy
fakt, że gdy w połowie wieczoru w budynku
SM „Popowice” i przyległych budynkach
wyłączono prąd, nie przeszkodziło to młodym artystom w dokończeniu spektaklu. Zostali za to nagrodzeni wielkimi brawami.
Program ten zapoczątkował współpracę naszej Spółdzielni ze Szkołą

Podstawową nr 3. Obecna na spotkaniu dyrektor SP nr 3 Irena Szyperska
z radością przyjęła propozycję dalszej
współpracy, a prezes SMLW „Popowice” Mirosław Miciak, dziękując
dzieciom za występ, wyraził nadzieję, że ta współpraca będzie dobrze służyć popowickiej społeczności. Wszak
SP nr 3 należy do tej społeczności
i wspólne działanie przyniesie obu stronom zadowolenie i satysfakcję.
Tomasz Kapłon

Agnieszka Kamieniecka

Kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Popowickiej poświęcone było Świętu
Niepodległości 11 listopada. Tym razem
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 3 przy ul. Bobrzej. Przedstawiły program przygotowany pod kierunkiem Anny
Ferdek i Roberta Wajlera. Program był
poprzedzony krótkim historycznym wstępem, przygotowanym przez nauczycielkę
historii Agnieszkę Kamieniecką. Po nim
młodzi wykonawcy przedstawili program

Podobały się występy szkolnej młodzieży

Ważna jest inicjatywa spółdzielców
dokończenie ze str. 3

Spółdzielczość nie potrafi okazać swojej siły, więc będzie przegrywać. Od inicjatywności samych spółdzielców zależeć
będzie, na ile potrafią reprezentować swoje
interesy w strukturach władzy.
– SM „Popowice” jest jedną z większych spółdzielni mieszkaniowych Wrocławia. Jej członkowie podczas dzisiejszego spotkania pytali Pana o wiele spraw.
Jakie to najczęściej były sprawy?
– Te sprawy są typowe dla członków
spółdzielni mieszkaniowej. Rysują się tu
trzy tendencje. Po pierwsze, członkowie
niedostatecznie znają podstawowe reguły prawno-ekonomiczne, według których
działa forma spółdzielcza. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że członek jest płatnikiem wszystkich poczynań spółdzielni

– zarówno tych dobrych, jak i tych złych.
Czasem wydaje się im, że przez krzyk
czy protest unikną odpowiedzialności
– konieczności pokrywania kosztów ponoszonych przez spółdzielnię.
Druga tendencja to trudne warunki materialne niektórych rodzin. Wysokie koszty usługi mieszkaniowej
przekraczają wydolność ich budżetów.
Państwo wycofuje się z finansowego
wspomagania sektora mieszkaniowego i często ludzi nie stać na ponoszenie wszystkich ciężarów związanych
z mieszkaniem.
Trzecia tendencja to skomplikowane
reguły, według których następuje rozrachunek między spółdzielnią a członkami. Wiele norm musi być ustanawianych przez same spółdzielnie. Trudno

tu zachować dbałość o interesy każdego
z członków. Tworzy się normy odpowiadające interesowi ogółu, co wywołuje
niezadowolenie tych, którzy mają ogląd
indywidualny.
– Jak Pan – gość z zewnątrz – ocenia
nasze osiedle?
– Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony, iż przy nie najlepszej
architekturze oraz nadmiernej skali wysokości i objętości budynków, wnętrza
między tymi budynkami są bardzo ładnie zagospodarowane. Jest bardzo dużo
zasadzonych drzew. Sądzę, że jest to cecha wyróżniająca bardzo pozytywnie tę
spółdzielnię spośród innych, nie tylko
wrocławskich, spółdzielni.
– Dziękuję za rozmowę.
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Niczyje, Druga strona medalu
czyli... nasze

Każdy z nas traktuje mieszkanie jak swoje dobro, o które trzeba dbać. Nawet nie przyjdzie
nam do głowy, aby w tym naszym
mieszkaniu np. ostrym gwoździem
porysować świeżo pomalowaną
ścianę, czy urwać klamkę. Dlaczego ta troska kończy się często
za progiem naszego mieszkania?
O to, co jest na zewnątrz – skrzynki
pocztowe, klatkę schodową, ławki przed domem – często już nie
dbamy. To już nie jest nasze. Czy
rzeczywiście tak jest?
Być może nie bierzemy pod
uwagę tego, że płacąc czynsz, ﬁnansujemy także części wspólne –
korytarze, piwnice, suszarnie, pralnie. Dlaczego więc stosujemy inną
miarę do tego, za co – tak jak za
mieszkanie – również płacimy?
Bo nie dotyczy to nas i naszego
mieszkania. Jeżeli coś nie jest nasze, oznacza to jedno: jest niczyje.
Takie myślenie niestety powoduje,
że przestajemy dbać o wspólne
dobro. Dbamy, owszem, ale tylko
o swoje, bo po co dbać o to, co
jest wspólne...?
Coraz częstszy staje się brak
reakcji na akty wandalizmu. Ludzi, którzy zwracają uwagę na
niszczenie wspólnego dobra czy
wandalizm wokół nas, traktuje
się jak nienormalnych. Zawsze to
ci inni są powodem naszej irytacji, bo przecież my jesteśmy w porządku... Jakże często zapominamy, że będąc współwłaścicielami
zasobów mieszkaniowych, oprócz
prawa do zamieszkania w nich,
mamy również obowiązek troszczyć się o części wspólne. Nikt nas
w tym nie wyręczy. Czy mamy za
dużo pieniędzy i stać nas na to,
aby wciąż dopłacać za zdemolowane drzwi od windy czy rozbitą
skrzynkę na listy?
Tak naprawdę to przecież
my płacimy za niefrasobliwość
i aprobatę wandalizmu. Skończmy zatem z tolerancją, nie przechodźmy obojętnie, kiedy ktoś
bezmyślnie niszczy nasze wspólne
dobro. Bo prędzej czy później my
za to zapłacimy.
Tomasz Kapłon

Boisko Szkoły Podstawowej nr 3
przy ul. Bobrzej, oprócz
spełniania swojej podstawowej
funkcji, jest również miejscem
działań trenera osiedlowego,
który – w ramach programu
zapobiegania patologiom
społecznym – organizuje wolny
czas młodzieży.

Zatem miejsce to pełni pożyteczną rolę,
zwłaszcza w stosunku do młodzieży z naszego osiedla. Nikt tego nie neguje. Z drugiej
jednak strony fakt, że boisko położone jest
w pobliżu budynków mieszkalnych, rzutuje
na warunki życia tamtejszych lokatorów.
Tuż przy boisku stoją budynki. Mieszkańcom tych budynków dają się również
we znaki – szczególnie w okresie letnim
– przebywające na boisku niezorganizowane grupy młodzieży, szczególnie że często

wiąże się to z używaniem przez nie niecenzuralnego słownictwa.
Rozwiązanie tego problemu, choć niewątpliwie niełatwe, jest możliwe. Trudno,
rzecz jasna, przenieść budynki mieszkalne
gdzie indziej. Podobnie jest z budynkiem
szkoły. Zapewne łatwiejsze byłoby zmniejszenie powierzchni terenu szkoły o pas
przylegający do budynku(ów). Być może
sytuację poprawiłoby też zasadzenie drzew
wzdłuż budynku(ów) lub postawienie specjalnych ekranów. Oznaczałoby to zmniejszenie hałasu dobiegającego z boiska.
Jak widać, sytuacja nie jest zupełnie patowa. Rzecz w tym, aby znaleźć jej rozwiązanie. Przede wszystkim trzeba dobrej woli
i chęci znalezienia tego rozwiązania.
Myślę, że Rada Osiedla Popowice-Park
zna problem bardzo dobrze i że najwyższy
czas podjąć działanie.
Tomasz Kapłon

Apel o kanalizację
Do czego służy kanalizacja?
Odpowiedź na to – na pozór
proste – pytanie jest oczywista.
Kanalizacja ma przede wszystkim
odprowadzać ścieki, nieczystości
z gospodarstw domowych
w budynkach. Nie ulega
wątpliwości, że wykorzystywanie
kanalizacji
do innych celów jest niezgodne
z jej przeznaczeniem.
Wszyscy o tym wiemy, ale...

Z relacji służb technicznych naszej
Spółdzielni wynika niewesoły wniosek:

kanalizacja służy między innymi jako…
śmietnik. Podczas przepłukiwania rur
kanalizacyjnych wyciągnięto z nich m.in.
plastikowe butelki po napojów.
Pomysłowość niektórych lokatorów
jest zadziwiająca, bo przecież odpadki,
takie jak wspomniane tu butelki, wystarczy po prostu wyrzucić do śmieci. Co
więc powoduje, że kanalizacja jest traktowana jako śmietnik? Przyzwyczajenia,
nawyki czy zwykła niewiedza?
Pamiętajmy o przeznaczeniu kanalizacji i o jej właściwym użytkowaniu, jeżeli
chcemy, aby służyła nam bez zakłóceń.
Tomasz Kapłon

Nasza biblioteka
dokończenie ze str. 2

Mieszka z rodziną w Szwajcarii, utrzymując stałe kontakty z krajem, gdzie działa
w Fundacji Zofii Kosak. Kluczem książki
jest silna więź rodzinna i nasza chęć poznania przeszłości rodziny autorki.
 Joachim Friedrich, „4 ½ przyjaciela
i sprawki Świętego Mikołaja”, Wrocław
2006, Wydawnictwo Dolnośląskie
Jest to nasza propozycja dla młodych czytelników. „Dla czwórki przyjaciół praca w domu towarowym to kolejne wyzwanie. Nie
ulegają gorączce przedświątecznych zakupów. Wrodzona czujność i nos Stokroty naprowadzają ich na trop szajki przestępców.”

W bibliotece znajdziecie też wiele ciekawych książek oraz gier na płytach CD.
Klimat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia tworzy również wystawa
kartek bożonarodzeniowych w bibliotecznej Galerii Dwie Listwy. Wykonały
je dzieci z Przedszkola „Pod Misiami”
przy ul. Niedźwiedziej. Wystawę można
oglądać do końca stycznia 2007 roku.
Życzymy naszym Czytelnikom obecnym i przyszłym, by ze słowami „Bóg się
rodzi, moc truchleje” ufnie patrzyli w przyszłość, emanowali życzliwością i... chętnie
gościli w progach naszej biblioteki.
Zapraszamy!!!
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Co zrobiliśmy w 2006 roku

W wielu budynkach są nowe domofony

Wymieniliśmy w wielu miejscach szafki WLZ

Zmienił się ciąg pieszy przy ul. Rysiej

Nowe ścieżki na ciągu ul. Bobrzej 2-26

Porządnie wygląda teraz brama przy ul. Popowickiej 114

Wiele prac wykonano w przestrzeni międzyblokowej ul. Bobrzej

Zabudowana brama przy ul. Popowickiej 114

Zabudowaliśmy także bramę przy ul. Bobrzej 12
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Stale troszczymy się o osiedlową zieleń

W wielu miejscach nasadziliśmy nowe krzewy

Odnowiliśmy ciąg pieszy przy ul. Niedźwiedziej

Zadaszony został śmietnik w rejonie ul. Białowieskiej i Popowickiej

Nowej nawierzchni doczekał się ciąg pieszy przy ul. Popowickiej 49-61

W wielu blokach wymieniliśmy stolarkę okienną

W zabudowanej bramie przy ul. Jeleniej 40 jest placówka PKO

Także część piwnic ma nowe okna PCW
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REALIZACJA UCHWAŁ W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZEDMIOTU
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W DANEJ NIERUCHOMOŚCI
Realizując postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w 2003 roku
dokonano podziału geodezyjnego, na podstawie którego wyodrębniono 37 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe,
niezbędnych do ustanowienia własności lokali: w Zespole nr 1 Polana – 18 nieruchomości,
w Zespole nr 2 Park – 19 nieruchomości.
Na przełomie 2004 i 2005 roku zostały
podjęte przez Zarząd Spółdzielni uchwały
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej
własności lokali w 37 nieruchomościach,
które jako prawomocne stanowiły podstawę do nabycia prawa własności gruntu.

Do Spółdzielni wpłynęły 682 wnioski
dotyczące ustanowienia odrębnej własności lokali. Po pisemnym zawiadomieniu
tych osób o konieczności uregulowania
wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, swoje wnioski podtrzymało
269 osób.
Spośród wykupionych już 37 nieruchomości gruntowych, Sąd Rejonowy do dnia
30.11.2006 r. założył nowe księgi wieczyste
dla 36 nieruchomości.
W trakcie załatwiane są niezbędne dokumenty do ustanowienia odrębnej własno-

ści lokali, tj. między innymi zaświadczenie
o samodzielności lokalu, które wydaje Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu
Miejskiego, wyrysy i wypisy z ewidencji
gruntów, szkice mieszkań itp.
Zarząd Spółdzielni przystąpi do ustanawiania odrębnej własności lokali na mocy
aktu notarialnego w budynkach, które posiadają już nowe księgi wieczyste z zapisem
prawa własności nieruchomości gruntowych.
Proces ten rozpoczniemy w I kwartale 2007
roku, o czym zainteresowane osoby zostaną
powiadomione odrębnym pismem.
Krystyna Paściak

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE
Na podstawie prawomocnych uchwał
Zarządu Spółdzielni w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu w danej nieruchomości oraz Uchwały
nr X/192/03 Rady Miejskiej Wrocławia
z 12.06.2003 roku w sprawie udzielenia bonifikaty, rozkładania na raty oraz

ustalenia umownej stawki oprocentowania rat przy sprzedaży spółdzielniom
mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym
i zabudowanych na cele mieszkaniowe,
Zarząd Spółdzielni w 2005 roku podpisał z Gminą Wrocław umowy notarial-

ne w sprawie nabycia prawa własności
33 nieruchomości gruntowych i zakończył ten proces w maju 2006 roku,
nabywając na własność pozostałe 4 nieruchomości. Poniżej przedstawiamy zestawienie nieruchomości gruntowych
nabytych na własność.

ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 1 – POLANA
Lp.

Oznaczenie budynków
Nazwa ulicy

1

Numer
uchwały

Data

AM

Numer
działki

Pow.
(ha)

Numer KW własność

Akt
notar.

Data zawarcia
aktu not.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Białowieska

5-11

43/2004

23.11.04 r.

11

6/15

0,3383

WR1K/00184176/7

694/2005

25.04.05

2.

Białowieska

13-23

44/2004

23.11.04 r.

11

6/12

0,5737

WR1K/00184171/2

706/2005

25.04.05

Białowieska

29-35

Białowieska

37-43

29/2005

6.09.05 r.

11

0,4649

WR1K/00192135/7

3041/2005

27.12.05

4.

Jelenia

4-26

38/2005

29.11.05 r.

12

0,7092

WR1K/00196459/2

1097/2006

17.05.06

5.

Jelenia

28-56

39/2005

29.11.05 r.

11

1260/2006

31.05.06

6.

Niedźwiedzia

6-12

29/2004

23.11.04 r.

11

6/16

0,3421

WR1K/00184177/4

688/2005

25.04.05

7.

Niedźwiedzia

14-24

28/2004

23.11.04 r.

11

6/14

0,5341

WR1K/00184167/1

700/2005

25.04.05

Niedźwiedzia

21-21b

12

11/18

0,4855

Niedźwiedzia

23-27

11

17/8

0,0014

WR1K/00186907/5

1644/2005

25.07.05

Niedźwiedzia

29-33

Razem

0,4869

Niedźwiedzia

30-36

6/10

Niedźwiedzia

38-44

0,6198

WR1K/00192213/8

3035/2005

27.12.05

Niedźwiedzia

35-39

Niedźwiedzia

41-45

Niedźwiedzia

47-51

Niedźwiedzia

53-61

Popowicka

10-16

Popowicka

18-24

13. Popowicka

3.

8.

9.

2

Nr

31/2004

23.11.04 r.

6/8
6/19
12/21
12/22
6/20
7/2

1,0176

30/2005

6.09.05 r.

11

30/2004

23.11.04 r.

12

11/19

0,4495

WR1K/00186914/7

1650/2005

25.07.05

42/2004

23.11.04 r.

12

11/20

0,4975

WR1K/00186913/0

1656/2005

25.07.05

36/2004

23.11.05 r.

9

8/9

1,1043

WR1K/00184166/4

730/2005

25.04.05

30-58

36/2005

11.10.05 r.

11

0,6753

WR1K/00192138/8

3047/2005

27.12.05

14. Popowicka

49-61

35/2004

23.11.05 r.

9

8/5

0,5463

WR1K/00068521/2

748/2005

25.04.05

15. Popowicka

62-68

19/2005

1.06.05 r.

11

16/4

0,3123

WR1K/00188943/3

2367/2005

30.09.05

16. Żubrza

1-5

32/2004

23.11.04 r.

12

11/15

0,1342

WR1K/00186912/3

1626/2005

25.07.05

17. Żubrza

7-11

33/2004

23.11.04 r.

12

11/16

0,1300

WR1K/00186906/8

1632/2005

25.07.05

18. Żubrza

13-17

34/2004

23.11.04 r.

12

11/17

0,1499

WR1K/00186905/1

1638/2005

25.07.05

Razem

9,0859

10.
11.
12.

6/18

16/15
16/12
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ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 2 – PARK
Oznaczenie budynków
Lp.
1

Nazwa ulicy

Nr

Numer
uchwały

Data

AM

Numer
działki

Pow.
(ha)

Numer KW własność

Akt
notar.

Data
zawarcia
aktu not.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3/2005

8.02.05 r.

10

11/30

0,3959

WR1K/00186910/9

1662/2005

25.07.05

4/2005

8.02.05 r.

10

11/29

0,4719

WR1K/00186909/9

1668/2005

25.07.05

2
Białowieska

4-10

Białowieska

12-16

Białowieska

18-22

Białowieska

24-30

3.

Białowieska

32-42

5/2005

8.02.05 r.

10

11/28

0,5516

WR1K/00186904/4

1674/2005

25.07.05

4.

Białowieska

44-54

6/2005

8.02.05 r.

10

11/26

0,4575

WR1K/00186915/4

1680/2005

25.07.05

Białowieska

68-70

Białowieska

76-82

23/2005

14.07.05 r.

0,4555

WR1K/00191486/5

2892/2005

9.12.05

Bobrza

2-26

11/2005

5.04.05 r.

0,8627

WR1K/00188946/4

2343/2005

30.09.05

0,7460

WR1K/ 00196447/5

1091/2006

17.05.06

0,3366

WR1K/00196459/2

1103/2006

17.05.06

0,4210

WR1K/00191484/1

2898/2005

9.12.05

0,6102

WR1K/00191485/8

2904/2005

9.12.05

1.
2.

5.
6.
7.

Bobrza

28-44

41/2005

29.11.05 r.

8.

Popowicka

70-76

40/2005

29.11.05 r.

9.

Popowicka

78-84

24/2005

14.07.05 r.

Popowicka

86-92

Białowieska

72-74

10.

25/2005

14.07.05 r.

8

5/17

10

9/10

8

2/42

8

2/40
2/50

8

5/18

11

2/6

8

5/20

8

5/19

10

9/9

11.

Popowicka

96-102

38/2004

23.11.05 r.

8

2/35

0,4178

WR1K/00184165/7

724/2005

25.04.05

12.

Popowicka

104-132

37/2005

11.10.05 r.

8

2/52

0,6697

WR1K/00192140/5

3053/2005

27.12.05

13.

Popowicka

136-142

37/2004

23.11.05 r.

8

2/15

0,4115

WR1K/00184168/0

736/2005

25.04.05

Popowicka

144-150

Popowicka

152-158

41/2004

23.11.05 r.

8

2/21

0,9498

WR1K/00184169/5

742/2005

25.04.05

39/2004

23.11.05 r.

10

4/16

0,6554

WR1K/00184172/9

712/2005

25.04.05

40/2004

23.11.05 r.

10

4/18

0,6903

WR1K/00184164/0

718/2005

25.04.05

14.

Wejherowska

3-9

Wejherowska

19-29

Wejherowska

11-17

Wejherowska

31-41

17.

Wejherowska

55-59

12/2005

5.04.05 r.

8

2/43

0,2343

WR1K/00188938/5

2349/2005

30.09.05

18.

Wejherowska

61-65

13/2005

5.04.05 r.

8

2/44

0,2065

WR1K/00188041/9

2355/2005

30.09.05

Wejherowska

67-71

Wejherowska

73-77

14/2005

5.04.05 r.

8

2/45

0,5280

WR1K/00188942/6

2361/2005

30.09.05

Razem

10,0722

15.
16.

19.

W związku z nabyciem prawa własności ww. nieruchomości gruntowych,
Spółdzielnia – w miarę sukcesywnego
podpisywania aktów notarialnych – zobowiązana była do dokonywania jednorazowej wpłaty I raty wartości gruntu oraz
100% VAT od całości wyceny. Zgodnie
z ww. uchwałą Rady Miejskiej, spłatę
pozostałych należności za wykup gruntu Gmina Wrocław rozłożyła w ratach
do 2010 roku.

W ramach regulacji stanu prawnego gruntu Spółdzielnia przejęła 4 działki w użytkowanie wieczyste na mocy aktu notarialnego
w dniu 23.09.2005 r., co umożliwiło podjęcie przez Zarząd w dniu 29.11.2005 r. ostatnich czterech uchwał w sprawie określenia
przedmiotu odrębnej własności lokali w danych nieruchomościach.
Ze względu na konieczność ujawnienia
przejętych działek gruntu przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w istnieją-

cych księgach wieczystych oraz w Zarządzie
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,
proces nabywania własności gruntu przedłużył się do II kwartału 2006 r. Gdyby nie ta konieczność, Spółdzielnia zakończyłaby wykup
gruntu na własność z dniem 31.12.2005 r.
Poniżej przedstawiamy zestawienie
powierzchni gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i stanowiących
własność Spółdzielni według stanu na
30.11.2006 r.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
stan na 30.11.2006 r.

Własność gruntu
Użytkowanie wieczyste
Razem

Zespół Nieruchomości nr 1
POLANA
9,0859 ha
6,4163 ha
15,5022 ha
Ogółem
Własność gruntu
Użytkowanie wieczyste

Zespół Nieruchomości nr 2
PARK
10,0722 ha
8,1524 ha
18,2246 ha
33,7268 ha
19,1581 ha
14,5687 ha
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Notatnik kulturalny
Nasze propozycje na grudzień rozpoczynamy od zaproszenia do Teatru Polskiego
na spektakl „One” wg „Trzech sióstr” Antona Czechowa. Premiera odbędzie się na
Scenie im. J. Grzegorzewskiego 16 grudnia 2006. Reżyseria – Monika Pęcikiewicz,
scenografia – Karolina Benoit, opracowanie
muzyczne – Monika Pęcikiewicz i Aleksander Cudobin, projekcje i reżyseria światła
– Karina Kleszczewska. W obsadzie znani
i lubiani aktorzy Teatru Polskiego: Bożena Baranowska, Anna Ilczuk, Kinga Preis,
Halina Rasiakówna, Jadwiga Skupnik, Wiesław Cichy, Stanisław Melski, Michał Mrozek (gościnnie), Michał Opaliński, Tadeusz
Szymków, Andrzej Wilk, Wojciech Ziemiański i Maciej Zabielski (gościnnie).
W Teatrze Współczesnym polecamy
„Kartotekę” Tadeusza Różewicza. Pamiętajmy, że w 2006 roku przypadają 85. urodziny Tadeusza Różewicza, a także mija 46 lat
od prapremiery „Kartoteki”. Przedstawienie
wyreżyserował Michał Zadara (ur. 1976, studiował politologię, oceanografię, scenografię, historię teatru i reżyserię; jest absolwentem Swarthmore College w Filadelfii oraz
Wydziału Reżyserii PWST w Krakowie).
Ten młody i niezwykle uzdolniony reżyser
postanowił skonfrontować Bohatera A.D.
2006 – niemalże swojego rówieśnika – z bohaterem „Kartoteki” z 1960 roku. Spektakl
będzie więc także spotkaniem dwóch generacji. Jak mówi sam reżyser: „Myślę, że tak
jak 40 lat temu, dzisiaj także częstą postawą
wśród ludzi młodych jest odmowa uczestnictwa w życiu. Ile się marnuje ludzi przez
to, że nie znajdują odpowiedniego miejsca?
Odczuwam kryzys wśród ludzi mi współczesnych, jest to w jakiś sposób pokolenie
stracone, bez pomysłu na nic – mamy tyle
możliwości, jak nigdy dotąd, a jakoś wszędzie widzimy przeszkody”.
Reżyseria i opracowanie muzyczne
– Michał Zadara, scenografia – Robert
Rumas, kostiumy – Julia Kornacka, dźwięki –
Barbara Wysocka, choreografia – Tomasz
Wygoda, światło – Ewa Garniec.
Wrocławski Teatr Lalek zaprasza
z pewnym wyprzedzeniem, bo na styczeń
2007 roku, na premierowy spektakl „Parysada”. Opracowanie scenariusza i reżyseria –
Beata Pejcz, scenografia – Eva Farkašová-Zálešáková, muzyka – Marcin Mirowski.
Występują: Aneta Głuch, Jolanta Góralczyk,
Anna Bajer, Patrycja Łacina, Agata Kucińska,
Edyta Skarżyńska, Józef Frymet, Marek
Koziarczyk, Tomasz Maśląkowski, Sławomir
Przepiórka.

Najnowszy spektakl Wrocławskiego
Teatru Lalek, oparty na baśni Bolesława
Leśmiana, to opowieść o dążeniu do szczęścia i spełnienia marzeń. Bohaterka spektaklu
to piękna Parysada, której do pełni szczęścia
brakuje trzech czarodziejskich dziwów: Ptaka Bulbulezara, który opowiada bajki, Dębu
Samograja, którego liście wygrywają wspaniałe melodie, i Strugi Złotosmugi. Aby posiąść czarodziejskie przedmioty, wyruszają
w niebezpieczną podróż dwaj bracia Parysady, a potem ona sama. Ostatecznie piękna
dziewczyna, dzięki pomocy starego Derwisza i własnemu sprytowi, ratuje spod złych
czarów braci, zdobywa magiczne przedmioty
i odnajduje miłość swego życia.
Przedstawienie urzeka pięknem baśniowej scenografii, wspaniałą muzyką oraz mistrzowskim aktorstwem.
Teatr Piosenki zaprasza w grudniu
do obejrzenia spektaklu „Tunel” w reżyserii Romana Kołakowskiego. Powstał on
na podstawie poezji Jacka Kaczmarskiego.
Jest to spektakl oparty na jedynym tomiku

wierszy Jacka Kaczmarskiego, a więc na
tekstach, jakie artysta napisał w ostatnich
trzech latach swojego życia. Z utworów tych
wyłania się postać barda odartego z przypiętej mu łatki wieszcza i ikony Solidarności. Wiersze z „Tunelu” są bardzo osobistą
refleksją człowieka stojącego na krawędzi
życia, rozważaniem na temat upływu czasu
i zbliżania się do kresu wędrówki. Spektakl
jest więc osobistym, poetycko-muzycznym
wyznaniem, spowiedzią człowieka i twórcy,
jego ostatnim przekazem czy wręcz testamentem artystycznym.
Przejmującą muzykę skomponował Hadrian Filip Tabęcki, a wystąpią: Joanna
Lewandowska, Mirosław Baka, Wojciech
Brzeziński oraz zespół Kameleon Sextet
w składzie: klarnet – Mariusz Jeka, akordeon – Bartłomiej Krauze, trąbka i flugehorn
– Radosław Kiszewski, perkusja – Piotr
Maślanka, fortepian – Hadrian Filip Tabęcki, kontrabas i gitara basowa – Sebastian Wypych, Konrad Kubicki, Maciej
Szczyciński.
Z nadzieją, że nasze propozycje przypadną Państwu do gustu, życzymy miłych artystycznych wrażeń.
Tomasz Kapłon

Z kulturą na bakier
Działania podjęte przez Komisję
Kultury i Rekreacji skierowane są do
osób, które wyrażają chęć uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze. Możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego powstała dzięki
kontaktom z wrocławskimi teatrami,
które przekazują nam bezpłatnie bilety. Teatry są zainteresowane taką
formą współpracy, gdyż wiąże się
ona z promocją ich działalności. Podobnie jest z działalnością Wszechnicy Popowickiej, która stopniowo
nabiera rozmachu i rozszerza swoją
tematykę. Staramy się, nie zrażając
się trudnościami, dopracowywać
kolejne spotkania.
Udział w tych przedsięwzięciach
jest oczywiście całkowicie dobrowolny. Osoby chcące wybrać się
do teatru po prostu przychodzą
i odbierają bilety. Ci, którzy chcą,
uczęszczają na spotkania Wszechnicy.
W zasadzie wszystko wydaje się
jasne i proste. Niestety, nie do końca. Otóż podczas wydawania biletów pod koniec listopada miała
miejsce nieprzyjemna sytuacja. Jeden z odbierających bilety zachowywał się w sposób mało uprzejmy,
wyrażając niestosowne uwagi pod

adresem osoby wydającej bilety.
Niestosowność tego zachowania
jest oczywista, choć niezrozumiała.
Jeżeli taka jest odpowiedź na starania Spółdzielni, to trzeba przyznać,
że nie zachęca ona do dalszych
działań. A już na pewno nie zachęca do zapewniania biletów osobie
używającej wulgarnych wyrażeń
wobec kobiety. To zachowanie było zwykłym chamstwem – i tak musi
być nazwane.
Powyższa, nieprzyjemna sytuacja
skłania nas do wprowadzenia pewnego posunięcia administracyjnego. Osoby odbierające bilety będą
przy odbiorze dokonywały wpisu
(z imieniem i nazwiskiem) do zeszytu, z podaniem liczby pobranych
biletów. Jak się Państwo domyślają, nie chodzi tu o biurokrację, lecz
o to, aby osoby odbierające bilety
nie były anonimowe. Być może fakt,
że będą znane z imienia i nazwiska ostudzi ich emocje i niewybredne epitety przestaną być używane.
Skoro chcemy brać udział w przedsięwzięciach kulturalnych, skoro mówimy o kulturze, nie bądźmy z nią na
bakier, także na co dzień. Po prostu
nie wypada.
Tomasz Kapłon
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Wycinka – ale jaka?
Dużo emocji wzbudziły w ostatnim
czasie prace (pielęgnacyjne!)
prowadzane przy przycinaniu
drzew. Z publikacji w prasie
codziennej dowiadywaliśmy się,
że wycinanie jest samowolne i że
istnieje konieczności „obrony”
drzew przed tymi działaniami.
SM „Popowice” zwróciła się do
fachowca, aby uzyskać opinię
dotyczącą pielęgnacyjnego
przycinania drzew.

Przedstawiamy dokument, przygotowany przez dra Włodzimierza Kitę z Katedry Ochrony Roślin Akademii Rolniczej
we Wrocławiu. Czytamy w nim: „Przedmiotem opinii jest ocena stanu zieleni (drzew i krzewów ozdobnych) oraz
ocena prawidłowości cięć sanitarnych
i pielęgnacyjnych, formujących korony
drzew i krzewów, na terenie podległym

Z wizytą w SKW „CERTA”

spółdzielni Popowice”. W opinii czytamy o podstawowych zabiegach, które
musi wykonać właściciel terenu zieleni.
Takim zabiegiem jest cięcie drzew i krzewów. Jest to zabieg pielęgnacyjny, który
prowadzony jest indywidualnie dla danego gatunku czy odmiany. Każdy gatunek wymaga też odpowiedniej pogody do
przeprowadzania cięcia. Nie należy dokonywać cięcia podczas upałów, a narzędzia
używane do cięcia powinny być dobrze
naostrzone, wyczyszczone i odkażone.
W opinii przedstawione są sposoby
przycinania zieleni. Jest więc mowa o cięciach formujących, prześwietlających, odmładzających oraz cięciach regulujących.
Są też omówione zasady cięcia krzewów
zimozielonych, krzewów ozdobnych, zrzucających liście na zimę, krzewów kwitnących latem i jesienią. Wyszczególniona
jest także grupa drzew i krzewów, których nie należy ciąć wcale lub wykony-

Wędkarz lubi naturę
Mieszkańcy Popowic
o wędkarzach słyszą
przynajmniej raz w roku – podczas
zawodów organizowanych dla
mieszkańców na pobliskim
łowisku Odry. Tymczasem
działalność Spółdzielczego Klubu
Wędkarzy „CERTA” przy
SMLW „Popowice” to nie tylko
zawody. To znacznie więcej.
Sięgnijmy do niedalekiej przeszłości.
5 kwietnia 2002 roku ma miejsce pierwsze zebranie klubu i od tej pory funkcjonuje on przy Spółdzielni Mieszkaniowej
„Popowice”. Klub należy do koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Astra” i liczy
22 członków. Jego zadania to przede wszystkim dbanie o powierzony około 500-metrowy odcinek nabrzeża Odry, między mostem kolejowym a mostem Milenijnym.
Sprzątanie i czyszczenie go odbywa się
co roku, na wiosnę. Ważnym celem klubu
jest propagowanie wędkarstwa wśród młodzieży, a więc propagowanie obcowania
z przyrodą, ekologią podczas wędkowania.
Zgodnie z regulaminem, członkiem SKW
„CERTA” może być mieszkaniec naszego
osiedla, członek Polskiego Związku Wędkarskiego, posiadający aktualnie opłacone składki. Klub ma pomieszczenia przy
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wać tylko cięcia sanitarne (należą do nich
świerk i jodła).
W opinii znajdziemy także informacje
o grzybach atakujących drzewa, a także wskazówki dotyczące drzew porażonych przez grzyby i pasożyty. Dołączona
jest również dokumentacja fotograficzna, ilustrująca działanie szkodników i pasożytów na konkretnych przykładach.
Drzewa te, zdaniem dra Kity, powinno
się wyciąć.
W tym miejscu należy zacytować opinię
dotyczącą zieleni na terenie naszej Spółdzielni. Czytamy: „Biorąc powyższe informacje pod uwagę, należy stwierdzić,
że zabiegi pielęgnacyjne prowadzone
przez spółdzielnię Popowice na podległym terenie, prowadzone są prawidłowo, zgodnie z zasadami”.
Mamy nadzieję, że przedstawiona opinia uspokoi emocje związane z wycinką
zieleni. Upewni jednocześnie osoby przejęte losem drzew na Popowicach, że nie
dzieje im się krzywda, a wykonywane prace mają charakter porządkowy.
życzliwi sponsorzy. Należą do nich: sklep
spożywczo-przemysłowy Jerzy Tomczak
przy ul. Białowieskiej i sklep Intermix
przy ul. Popowickiej. Tą drogą zarząd
klubu składa serdeczne podziękowanie
sponsorom, dzięki którym propagowane
jest wędkarstwo.
Również za naszym pośrednictwem zarząd klubu zawiadamia, że walne zebranie
członków „CERTY” odbędzie się 25 stycznia 2007 roku w siedzibie SMLW „Popowice” o godz. 18.
Przed zbliżającymi się świętami Bożego
Narodzenia i Nowym Rokiem zarząd klubu życzy wszystkim wędkarzom, mieszkańcom Popowic, spokoju i radości oraz
spełnienia marzeń.
Z dużą radością przekazujemy te życzenia, mając nadzieję, że w Nowym Roku ryba będzie brała. Pomyślności!

ul. Starogranicznej 28, gdzie w każdy
czwartek od godz. 16 do 17 można spotkać
się w gronie wędkarzy.
Wędkarze z „CERTY” rozpoczynają sezon w kwietniu od sprzątania i porządkowania łowiska. Potem są zawody na otwarcie sezonu. Zawody wędkarskie, oprócz
kwietniowych, odbywają się w trzech turach: w maju, czerwcu i wrześniu. Są to zawody spławikowo-gruntowe. Czyli jedna
wędka ze spławikiem, druga z ciężarkiem
dennym i przynętą na grunt. Zawody rozgrywane są w kategorii juniorów i seniorów. Niestety, jak mówi przewodniczący „CERTY”
Andrzej Czycz, w klubie nie ma pań, a ich
obecność niewątpliwie ożywiłaby współzawodnictwo. Kiedy pytam
Czesława Tuszyńskiego,
gospodarza klubu, jaki
powinien być wędkarz,
odpowiada: „Musi być
cierpliwy, nie nerwowy,
lubiący naturę”. Podobnie twierdzi Andrzej
Musielak, skarbnik klubu: „Zawodnicy muszą
mieć predyspozycje do
wędkarstwa”.
Działalność klubu,
a konkretnie zawody
wędkarskie, wspierają Andrzej Czycz zaprasza do „CERTY” także panie
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Ludzie Popowic

Las to życie
Jeżeli są na świecie ludzie
znający las na wylot,
to pan Henryk Ostrowski
z pewnością do nich należy.
Zaczął pracować w lesie
w 1945 roku jako manipulant
leśny (czyli pomocnik
leśniczego) w Wąsoszu koło
Góry Śląskiej.

Henryk Ostrowski i fragmenty jego kolekcji

Do zadań takiego pracownika należał między innymi dozór nad pracami przy pozyskiwaniu drewna oraz
przekazywanie surowca tartacznego.
Pan Henryk w 1947 roku został powołany do wojska, gdzie służył do 1949,
w Wojskach Ochrony Pogranicza. Po
zakończeniu służby wojskowej wrócił
do Wąsosza. W międzyczasie ukończył
roczny kurs budowlany – w 1955 roku
we Wrocławiu. Pracował potem w Rejonie Lasów Państwowych w Wołowie,
a po ukończeniu Technikum Leśnego
dostał w 1962 roku awans na leśniczego. Losy rzuciły go do Nadleśnictwa
Wleń, gdzie pracował do 1975 roku. Po

otrzymaniu mieszkania we Wrocławiu zamieszkał na Popowicach. Tutaj zaczyna się
kolejny rozdział historii pana Henryka. Podjął pracę w Miejskim
Przedsiębiorstwie Zieleni, gdzie – jako kierownik lasów komunalnych – miał w swojej
pieczy las osobowicki.
Pracując już w MPZ,
ukończył kurs normowania pracy. W 1982
roku przeszedł na emeryturę.
Pan Henryk o swojej pracy, o lesie mówi
z szacunkiem: „Z zielenią, z lasem miałem
do czynienia cały czas.
Dla człowieka las to
jest życie”. Ten mocny
związek z lasem tym
bardziej
dał znać o sobie, kiedy
pan Henr yk przeniósł
się do Wrocławia. Bardzo tęsknił za lasem, za
spokojem, za przestrzenią. Zamiłowanie do lasu wyraża się w tym, że
potrafi mówić o nim godzinami. Jego zdaniem,
o las trzeba dbać, sadzić
go, pielęgnować. Las odwdzięcza się człowiekowi, bo każdy czuje się
tam zdrowo i dobrze.
Trudno dziwić się panu Henr ykowi, wszak
m i ło ś ć d o l a su j e st
u niego rodzinna – jego dziadek i ojciec byli leśnika m i, siost ra
i dwaj szwagrowie też
pracują w lesie.
„Las znam jak własną kieszeń. Lubiłem
swoją pracę, dawała mi
wielką satysfakcję. To
mi pozostało do dziś”
– twierdzi pan Henryk.
Pokazuje mi wiele wyrzeźbionych przez siebie przedmiotów. Za-

chwycają one oko swoim pięk nem
i prostotą. Pokazuje mi też karmnik,
do którego przylatują sikorki bogatki
i sikorki modre. Mógłby długo opowiadać wiele, często zabawnych historii, jak ta o łani która grała w filmie kręconym w Jeżowie Sudeckim.
Po zakończeniu zdjęć tak przywiązała
się do mojego rozmówcy, że długo nie
odstępowała go na krok. Albo sarenka, która wchodziła po schodach do
domku i razem z ludźmi... oglądała
telewizję.
Praca w lesie dawała możliwość obserwowania i poznawania przyrody
– roślin i zwierząt. Jednym słowem,

pozwalała być blisko natury. Pan Henryk opowiadał mi, jak można rozróżniać strony świata po pniach porośniętych mchem od północy. Słuchając go,
pomyślałem, że to coś więcej niż pasja, niż hobby... To po prostu sposób
na życie.
Las odwdzięczył się panu Henrykowi, bo mimo podeszłego wieku
jest pełen werwy i o lesie opowiada
z błyskiem w oku. Tak potrafi mówić
ktoś, kto las ukochał i kto zachowa go
w swoim sercu na zawsze – właśnie
tak, jak pan Henryk.
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