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Zebranie Przedstawicieli
Doroczne Zebranie
Przedstawicieli Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”
odbyło się 12 maja 2007 r.

Chcąc przybliżyć Państwu choćby niektóre jego wątki, przedstawiamy
– w obszernym skrócie – jego przebieg.
Porządek zebrania przewidywał, po proceduralnych kwestiach, wybór prezydium, komisji skrutacyjnej i wnioskowej. Wybrano prezydium w składzie:
przewodniczący – Władysław Jaśkowiak, sekretarz – Anna Sławińska,
asesorzy – Józef Borejko i Ignacy
Klepacz.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006 r.
Zgodnie z przegłosowanym wnioskiem, sprawozdania nie odczytywano
(w związku z publikacją sprawozdania
w „Naszych Popowicach”). Natomiast
przewodnicząca Rady Nadzorczej
Danuta Połubińska-Adamowicz zadeklarowała, że ustosunkuje się do pytań,
jakie padną w dyskusji.

Na Popowicach mieszka się coraz ładniej...

Podobnie było ze sprawozdaniem
Zarządu za 2006 r. Sprawozdania tego
nie odczytywano.
W tym miejscu prezes Mirosław Miciak
poprosił zaproszonego biegłego rewidenta
o przedstawienie informacji z badania sprawozdania finansowego za 2007 r. Biegły
Andrzej Wojtuś poinformował, że finalnym dokumentem z badania sprawozdania

jest opinia. Nie zawiera ona żadnych zastrzeżeń. Sprawozdanie finansowe za 2006 r.
sporządzono zgodnie z przepisami, przy
założeniu kontynuacji działalności w dającym się przewidzieć okresie. Jeżeli chodzi
o cel badania sprawozdania, to było nim
potwierdzenie prawidłowości prowadzenia
ksiąg rachunkowych.
dokończenie na str. 3

Ekspertyza kończy sprawę
Sprawa anten telefonii
komórkowej na kościele
Matki Bożej Królowej Pokoju
budziła i budzi wiele emocji.
Często – powiedzmy to wprost
– emocje były podsycane albo
posiadaniem nieprawdziwych
informacji, albo po prostu
brakiem informacji.

Te anteny nie stwarzają zagrożenia

Mimo pomiarów promieniowania
elektromagnetycznego, przeprowadzonych w 2005 roku przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska, nie
ustawały dyskusje na ten temat. Kwestionowano te pomiary, często bez ja-

kichkolwiek podstaw, lub próbowano
dokonywać pomiarów bez uprawnień.
Sprawę anten wykorzystywano dla działań sprzecznych ze statutem Spółdzielni,
konfliktując społeczność popowicką.
W celu ostatecznego załatwienia
tej kwestii Zarząd SMLW „Popowice”
zdecydował się na zlecenie stosownej
instytucji przeprowadzenia pomiarów.
Punkty pomiarowe zostały wyznaczone
przez Radę Osiedla Park. Do uczestniczenia w pomiarach została zaproszona
telefonicznie Rada Osiedla Park i jeden
z członków Spółdzielni zainteresowany
tym tematem.
dokończenie na str. 2
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CZERWIEC
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„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
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

Trochę porządku

Gospodarskie podejście do wspólnego mienia powinno być powszechne. No
właśnie – powinno! Dlaczego nie zawsze tak jest? Nasi mieszkańcy zwracają na to
uwagę w pismach do Zarządu Spółdzielni i do Rady Nadzorczej. Są to jak najbardziej słuszne postulaty.
Trudno sobie wyobrazić, abyśmy przypalali ściany w swoim własnym mieszkaniu czy domu albo rzucali w nim niedopałki na podłogę. To dlaczego robimy to na
klatce schodowej? To już nie nasze, więc nie trzeba o to dbać?!
Na szczęście bardziej powszechne są postawy dbania o wspólne mienie. Wyraża się to w przystrajaniu klatek schodowych kwiatami, okien na nich – firankami,
a ścian – nierzadko obrazami (lub choćby reprodukcjami). Niektóre klatki schodowe
aż lśnią czystością i są schludne. Widocznie można o nie dbać i sprawia to przyjemność zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym ich gościom.
Dbanie o estetykę miejsca zamieszkania nie jest takie trudne, czasem wystarczą
dobre chęci i odrobina farby. Robi się wówczas i czyściej, i kolorowo. Oczywiście,
należy zachować umiar. Malowanie na przykład balkonów na bardzo jaskrawe kolory może jest miłe dla oka, ale często narusza kolorystykę budynku.
Większość z nas pamięta o czystości na klatkach schodowych czy w piwnicach.
Chcemy dbać i dbamy o nasze otoczenie. Dlatego coraz częściej zwracamy uwagę
tym, którzy za nic mają porządek i którym jest on obojętny.
Bardzo dziękuję tą drogą tym z Państwa, którzy zgłaszają, przekazują swoje uwagi w listach czy pismach do Zarządu Spółdzielni i organów samorządowych. Pomagają one w jeszcze skuteczniejszym dbaniu o nasze zasoby. Czekamy na Państwa sugestie, sygnały i informacje. Będziemy o nich pisać na łamach „Naszych Popowic”.
Wszak dotyczy to nas wszystkich. Trochę porządku – to nasza wspólna sprawa.
Tomasz Kapłon

Lokale Użytkowe:
tel. 071 350 66 30, wew. 27

Ekspertyza
kończy sprawę

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

dokończenie ze str. 1

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.
Zdjęcia:
Tomasz Kapłon, Tadeusz Sidor, Ryszard Siewek.
Skład, łamanie i druk:
Wydawnictwo Palmapress,pl.Hirszfelda16/17,
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Oddział Higieny Radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu 31 maja 2007 roku
dokonał pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego. Poniżej przytaczamy
fragmenty sprawozdania: „Anteny i radiolinia stacji bazowej zainstalowane są
na dachu i wieży kościoła przy ul. Ojców Oblatów 1 we Wrocławiu. Pomiary
pól elektromagnetycznych wykonano
w budynkach wysokich, na przejściach
strychowych przy ul. Bobrzej 4, 18,
28 i na klatkach schodowych pomiędzy VII a VIII kondygnacją przy
ul. Wejherowskiej 23, 27, 41 (z uwzględnieniem parteru). Pomiary wykonano również na parkingu przed kościołem we wszystkich kierunkach
promieniowania anten stacji bazowej”. Dodajmy jeszcze dwa istotne
stwierdzenia ze sprawozdania: „Pomiary wykonano w środowisku naturalnym z uwzględnieniem miejsc przebywania ludzi. Pomiary wykonano
w czasie normalnej pracy stacji bazowej, przy braku opadów atmosferycznych, przy temperaturze zewnętrznej

ok. 18 st. C oraz w temperaturze pokojowej”. Przy pomiarach oprócz pracownika SMLW „Popowice” – pana Ryszarda
Grabusia obecna była przedstawicielka Rady Osiedla Popowice Park – pani
Wacława Mazur. Przyrząd pomiarowy
został sprawdzony przez Laboratorium
Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji
i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.
Wynik przeprowadzonych pomiarów jest
następujący: Zmierzone gęstości mocy we
wszystkich punktach pomiarowych – poniżej czułości aparatu pomiarowego (dla
anten sektorowych – 0,03 W/m2, dla radiolinii – 0,04 W/m2). Aby uzupełnić wyniki pomiarów, należy dodać, że wg Rozporządzenia
Ministra Środowiska z 30.10.2003 r. wartość
dopuszczalna gęstości pola PEM wynosi
0,1 W/m2. Z tego wynika, że wartości rzeczywiste są 2,5-3 razy mniejsze niż wartość
dopuszczalna. Publikując tę informację, wyrażamy nadzieję, że społeczność Popowic,
posiadając tę wiarygodną i rzeczową informację, będzie z rezerwą podchodzić do niektórych nieodpowiedzialnych wystąpień i od
razu je zweryfikuje.
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Zebranie Przedstawicieli
dokończenie ze str. 1

Jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, to firma zanotowała nadwyżkę
przychodów nad kosztami w wysokości 1.634.760,19 zł. Pochodzi ona z lokali użytkowych i operacji finansowych,
w tym z lokat.
Z ksiąg wynika, że jednostka uzyskała przyrost środków obrotowych
o 3 mln zł. Wskaźnik płynności wynosi 1,
co świadczy, że jednostka jest zdolna
do regulowania zobowiązań bez zakłóceń. Sytuację ekonomiczno-finansową
w znacznym stopniu kształtują czynsze.
Zadłużenie w stosunku do 2005 r. obniżyło się. Windykacja jest prowadzona
prawidłowo i dynamicznie. Nie ma spraw
pominiętych, są one bądź w toku, bądź
już po wyrokach.
Następnie głos zabrał prezes Zarządu
SMLW „Popowice” Mirosław Miciak.
Prezes na wstępie podkreślił, że miło
jest mu spotkać się z delegatami, tym
bardziej w sytuacji, gdy w Spółdzielni
dzieje się dobrze i wynik finansowy za
2006 r. jest najlepszy w historii Popowic. Jest to zasługa członków i organów
statutowych. W swoim czasie zadeklarował, że w ciągu 2-3 lat zniweluje się straty bilansowe z podziału Spółdzielni i tak
się praktycznie stało. Polana przeznaczy
swoją nadwyżkę na fundusz remontowy,
Park – na spłatę straty bilansowej. W Parku pozostanie tym samym tylko 32 tys. zł
do spłaty. W 2007 r. takiego wyniku już
się nie osiągnie. Od stycznia tego roku
Spółdzielnię objął podatek CIT i wszystkie dochody są opodatkowane.
Kolejna sprawa to majątek wspólny.
Należy się nam 42,27% udziału w tym
majątku. W 2006 r. trzy spółdzielnie pod-

pisały porozumienie i doszło do sprzedaży Zachełmia. Z tego tytułu pozyskaliśmy 304 tys. zł.
Założyliśmy sprawy sądowe „Energetykowi” w sprawie majątku wspólnego.
Rzeczoznawcy sądowi powołani do wyceny aktualnie jej dokonują i sprawa jest
w toku. Powinna się zakończyć zgodnie
z oczekiwaniami, a to oznacza kolejny
wpływ środków finansowych na konto
naszej Spółdzielni.
Pozytywem 2006 r. jest zakończenie
I etapu zamiany gruntów z Gminą Wrocław; w trakcie jest II etap. Podjęto stosowne uchwały na ZP w marcu 2007 r. Z tematem zamiany wiąże się wykup gruntów pod
budynkami mieszkalnymi. W maju 2006 r.
zostało to zrealizowane i zakończone ostatnim aktem notarialnym. Uporządkowano
stan prawny i teraz jest porządek.
Realizowane są wnioski dotyczące odrębnej własności na osiedlu Polana, natomiast na Parku będzie to robione po
podjęciu uchwały na ZP o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2006 r.
Kończąc swoje wystąpienie, prezes Miciak
wyraził nadzieję, że rok 2007 też będzie
pozytywnie zakończony i sukcesem zakończy się planowana inwestycja.
Najwięcej miejsca zajęła dyskusja nad
sprawozdaniami. Zainteresowanych odsyłamy do pełnego protokołu.
Następnie odbyło się głosowanie dotyczące podjęcia uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, przyjęcia sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółdzielni za
2006 r. oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 r. Zebranie przyjęło
stosowne uchwały, tzn. przyjęto powyższe
sprawozdania. W tajnym głosowaniu wszy-

Szanowni Mieszkańcy!
Zwracamy się do Państwa z apelem, aby nie
dawać okazji dla wykorzystania swojego nazwiska
do popierania działań, których tak naprawdę nie
znacie. Czytajcie Państwo dokumenty, pod którymi chcecie się podpisać.
Żądajcie od autorów wystąpień, aby podpisy były składane pod ich treścią, a nie stanowiły
osobnej listy. Znane są przypadki wykorzystania
podpisów w innych sprawach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości
– nie podpisujcie się!
Prezydium Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”
Zarząd SMLW „Popowice”
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scy członkowie Zarządu uzyskali absolutorium za rok sprawozdawczy 2006.
Kolejnym punktem obrad było odwołanie delegata na Krajowy Zjazd Związku
Rewizyjnego i wybór delegata na Krajowy
Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP. Zebranie Przedstawicieli SMLW „Popowice”, uwzględniając wyniki jawnego głosowania, odwołało Kazimierza Pieckę z funkcji delegata
na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Za uchwałą oddano 25 głosów,
przeciw – 3 głosy. Zebranie Przedstawicieli SMLW „Popowice”, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, dokonało
wyboru Władysława Jaśkowiaka na delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w Warszawie.
W trakcie zebrania przedstawiony został protokół komisji skrutacyjnej, dotyczący prawomocności zebrania oraz
liczby delegatów uczestniczących w obradach. Przedstawił go przewodniczący
komisji skrutacyjnej Karol Stryczek.
W zebraniu uczestniczyło 36 delegatów,
zebranie zwołano prawidłowo i było ono
prawomocne.
Tegoroczne Zebranie Przedstawicieli SMLW „Popowice”, poza nielicznymi
wyjątkami, miało charakter rzeczowej,
gospodarskiej dyskusji. Ważne jest przecież wytyczenie perspektywy działania,
zarówno w sferze inwestycji, jak i codziennej eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Delegaci rozstawali się z przekonaniem, że wspólnym działaniem
można wiele osiągnąć.
Tadeusz Sidor
Tomasz Kapłon

Zmiany organizacyjne
w Radzie Osiedla Park
Informujemy, że w wyniku tajnego głosowania
Rada Nadzorcza Spółdzielni
przyjęła w dniu 17.05.2007 r.
Uchwałę nr 34/05/III/2007 w przedmiocie
Wniosku nr 3 Komisji Czasowej
ds. Rady Osiedla Park
o pozbawieniu mandatu
Rady Osiedla Popowice-Park
przewodniczącego tej Rady
w oparciu o § 90 ust. 1 statutu Spółdzielni.
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Wspólnota – i co dalej?
Oto kolejna doza „abc” wspólnot
mieszkaniowych w pigułce,
czyli pytania i odpowiedzi, które
mogą wzbudzać kontrowersje,
ale i ogromne zainteresowanie
naszych spółdzielców. Informacje
są wg stanu prawnego na dzień
2.04.2007 r.

 Czy po wyodrębnieniu własności
chociaż jednego lokalu z danej nieruchomości rozliczenia muszą być przez
spółdzielnię prowadzone oddzielnie dla
tej nieruchomości wspólnej?
Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, do zarządu
nieruchomością wspólną stanowiącą własność spółdzielni, który wykonywany jest
przez spółdzielnię jako zarząd powierzony,
stosuje się odpowiednio art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali.
W świetle powyższych przepisów, na
spółdzielni mieszkaniowej ciąży obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz opłat uiszczanych na pokrycie
tych kosztów, a także rozliczeń z innych
tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
Stosownie do art. 6 ust. 3 Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty za-

sobów mieszkaniowych. Odpisy na ten
fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, stanowiącymi
mienie spółdzielni. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy właścicieli lokali zarówno będących, jak i niebędących
członkami spółdzielni.
W praktyce oznaczać to będzie, iż tak
naprawdę nic na lepsze nie ulegnie zmianie, a co gorsza – będzie bardzo wiele tzw.
małych nieruchomości, których nie będzie
stać na wykonywanie bardzo potrzebnych
prac remontowych, bowiem ich fundusz
remontowy będzie tworzony tylko i wyłącznie w oparciu o wpływy z danej nieruchomości, a nie – jak robiliśmy do tej
pory – w oparciu o stan funduszu danego zespołu nieruchomości, który składał
się z kilkunastu małych nieruchomości.
Doprowadzi to do kuriozalnej sytuacji,
gdzie dana nieruchomość będzie musiała
np. przez kilka lat gromadzić pieniądze na
funduszu remontowym, aby zgromadzić
odpowiednie fundusze na przeprowadzenie potrzebnych prac remontowych.
 Czy członek spółdzielni mieszkaniowej po ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego ma prawo
do pożytków, jakie spółdzielnia uzyskuje z nieruchomości wspólnej?
Pożytki i inne przychody z własnej
działalności gospodarczej spółdzielnia
może przeznaczyć na pokrycie wydatków

Nasi kombatanci
Do popowickiego Koła
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych należą
seniorzy mający 80, 90 i 95 lat.
Mogłem przekonać się o tym, biorąc udział w spotkaniu, które odbyło się
16 maja. Zarząd Koła zorganizował je właśnie z myślą o podopiecznych obchodzących swoje urodziny. I tak: Kazimierz Głód
ukończył 90 lat, Ludwik Ciura – 85 lat.
Kazimierz Mazur, Edward Kwiatkowski,
Henryk Smolak i Adam Zarówny ukończyli 80 lat, choć ten ostatni nie wziął
udziału w spotkaniu ze względu na stan
zdrowia.
Przewodniczący Koła przywitał przybyłych na tę uroczystość gości. Byli to
m.in.: przewodniczący Zarządu Oddziału ZKRPiBWP Krystian Szymański,
prezes SMLW „Popowice” Mirosław

Miciak, przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Danuta Połubińska-Adamowicz.
Krystian Szymański przedstawił
w skrócie działalność Związku. Poruszył
sprawy organizacyjne, które żywo interesują kombatantów, zwłaszcza przed zbliżającym się kongresem Związku. Wspomniał też m.in. o opracowywanej właśnie
ustawie o kombatantach. Natomiast przewodniczący Koła Popowice podziękował Zarządowi SLMW „Popowice”,
Radzie Nadzorczej i Radom Osiedli Popowice-Park i Popowice-Polana za pomoc
i wsparcie. W ciepłych słowach mówił też
o właścicielu sklepu INTER-MIX przy
ul. Popowickiej 28, który wspiera działalność Koła.
Następnie w imieniu Zarządu SMLW
„Popowice” głos zabrał prezes Mirosław
Miciak. Życzył on jubilatom dużo zdrowia,

związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w zakresie obciążającym
członków spółdzielni oraz na prowadzenie
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu
wydatków związanych z jej eksploatacją
i utrzymaniem, a w części przekraczającej
te wydatki przypadają właścicielom lokali
proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Należy tutaj rozwinąć
nieco zapisy ustawowe i dodać fakty, iż np.
nasza Spółdzielnia osiąga spore pożytki
z nieruchomości, na których stoją lokale
użytkowe wolno stojące, które w żaden
sposób nie przynależą do nieruchomości
mieszkaniowych. Wobec osiągania pożytków z tych nieruchomości – i to niemałych
– lokatorzy, którzy stworzą odrębne własności i nie będą chcieli być członkami
spółdzielni, nie będą partycypować w pożytkach z lokali użytkowych.
Obecnie nowelizowana jest Ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych. Jakie
różne dziwne zapisy przyjmie Sejm, tego
nikt nie wie i życie pokaże nam wszystkim, co ustawodawcy zmienią we własności spółdzielczej, która przecież jest własności prywatną, a mimo to ciągle się przy
niej manipuluje.
Zapraszamy do następnego numeru
„Naszych Popowic”.
Mirosław Miciak

zapewniając przy tym o dotychczasowym
wsparciu działalności Koła. Wskazał na
konieczność pomocy organizacjom pozarządowym, choć zmiany w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie zmierzają
w tym kierunku.
W krótkim wystąpieniu przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Połubińska-Adamowicz życzyła dostojnym jubilatom
pomyślności i tak dobrej kondycji jak dotąd. W trakcie spotkania przewodniczący Koła Wrocław-Popowice ZKRPiBWP
wręczył nagrody książkowe z dyplomami. W miłej atmosferze przebiegła dalsza
część spotkania.
Miałem okazję siedzieć obok pana
Kazimierza Głoda. Mimo podeszłego wieku interesująco dyskutował, gawędziliśmy
na wiele tematów. Pomyślałem, że osiągnięcie tak pięknego wieku to z pewnością
kwestia genetyczna. Trudno jednak oprzeć
się wrażeniu, że również pogoda ducha
i życzliwość mojego rozmówcy pomogły
mu w utrzymaniu dobrej kondycji.
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Rewolucyjne zmiany w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych!!!
(Ale czy na pewno korzystne dla spółdzielców?)
Z pewnością do większości z Państwa
dotarły już informacje o pracach parlamentu nad zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Odnosząc
się do poselskiej propozycji zmian, zarówno media ogólnopolskie, jak i lokalne epatowały swoich słuchaczy i czytelników tematem szczególnie chodliwym,
tj. możliwością uzyskania prawa odrębnej własności mieszkania za tzw. symboliczną złotówkę. Niestety, media jak
zwykle ograniczyły się do „rzucenia”
kilku haseł, nie wgłębiając się w meritum
tak istotnych dla milionów spółdzielców
kwestii związanych z funkcjonowaniem
spółdzielni w świetle nowych regulacji,
a skoncentrowały się bardziej na społecznej nośności tematu. To trochę za mało
dla wielomilionowej rzeszy spółdzielców,
w tym członków naszej Spółdzielni, aby
zamydlać im oczy tanią propagandą.
Szanowni popowiczanie! Tym artykułem otwieramy kolejny cykl artykułów o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i związanych z tym
problemów, które pojawią się w niedalekiej przyszłości – po zaakceptowaniu
zmian przez legislatorów. W artykułach
tych postaramy się dokładniej przybliżyć członkom SMLW „Popowice” istotę proponowanych zmian ustawowych,
które po trzecim czytaniu Sejm przesłał
do Senatu i które Senat zaaprobował lub
częściowo zmodyfikował. Są to, niestety – w porównaniu z dotychczasowymi
regulacjami – zmiany niekorzystne dla
większości spółdzielców i nie zmieni
tego nawet możliwość nabycia prawa
odrębnej własności za nieznaczne środki finansowe, gdyż niewielu naszych
członków takie rozwiązanie ustawowe
obejmie, albowiem przeważająca część
członków naszej Spółdzielni przekształciła już lokatorskie prawa do mieszkań
na własnościowe spółdzielcze prawo.
O jakie zmiany chodzi i co one
w praktyce oznaczają dla członka spółdzielni i dla samej spółdzielni jako podmiotu gospodarczego, już wyjaśniamy
i będziemy się starać w kolejnych numerach „Naszych Popowic” wyjaśniać.
W tym wydaniu przybliżymy Państwu
najistotniejsze zmiany, które wg naszego uznania doprowadzą do bardzo negatywnych zjawisk.

 Ewidencję oraz rozliczanie przychodów i kosztów zarząd spółdzielni będzie
prowadzić dla każdej nieruchomości odrębnie i analogicznie ewidencję wpływów
i wydatków funduszu remontowego. Oznacza to, że na danej nieruchomości możliwy
będzie taki zakres robót remontowych, na
jaki pozwalają środki zgromadzone przez
użytkowników mieszkań objętych tą nieruchomością. Taka regulacja w sposób
znaczący ograniczy w najbliższej przyszłości prace remontowe na niektórych
nieruchomościach, których nie będzie stać
– przy tej samej wysokości funduszu remontowego – na przeprowadzanie pożądanych robót. Obecnie zarząd spółdzielni
tak gospodaruje środkami funduszu remontowego, aby roboty remontowe były
wykonywane w skali osiedli – całych zespołów nieruchomości równomiernie i na
tym samym poziomie technicznym. Problem pojawi się zwłaszcza na tych nieruchomościach, gdzie zadłużenie czynszowe
jest największe, czyli tak naprawdę na tych
nieruchomościach, w których mieszkańcy
uchylają się od płacenia czynszu.
 O uczestnictwie członka spółdzielni w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną będzie decydować uchwała walnego
zgromadzenia. Rozwiązanie to może
w praktyce zlikwidować dotychczasową
działalność społeczno-wychowawczą na
rzecz środowiska spółdzielców, a także
możliwości dofinansowania klubów, kół,
szkół i innych organizacji oraz instytucji funkcjonujących na terenie Popowic.
Czyżby legislatorzy zapomnieli o fakcie,
że wszystkie te organizacje funkcjonują
dzięki dotacjom na działalność społeczno-wychowawczą?
 Różnice między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości
zarządzanej przez spółdzielnię a przychodami z tych tytułów zwiększą odpowiednio koszty lub przychody eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości
w roku następnym. W przełożeniu na
język potoczny taki zapis oznacza, że
nie będzie możliwe jak dotychczas przeznaczenie nadwyżki przychodów nad
kosztami w skali całego zespołu nieruchomości, lecz wyłącznie na rzecz nie-

ruchomości, gdzie taka nadwyżka lub
niedobór powstał. To kolejny negatyw
z punktu widzenia całej społeczności
spółdzielczej, albowiem doprowadzi do
powstania ogromnych różnic między poszczególnymi nieruchomościami.
 Absolutne novum, o którym piszemy na wstępie, jest możliwość uzyskania
własności lokalu przez członka, któremu
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po dokonaniu przez zainteresowanego:
– spłaty przypadającej na jego lokal
części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia
kredytowego wraz z odsetkami,
– spłaty minimalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia
korzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu, uzyskanej ze
środków publicznych lub innych źródeł.
Do ww. spłat dochodzą koszty notariusza pokrywane przez zainteresowanego,
które wg nowelizacji mają wynosić 25 proc.
minimalnego wynagrodzenia za pracę,
określonego odrębnymi przepisami.
Uwzględniając fakt, że w SMLW „Popowice”, wg stanu na dzień 1.01.2007
mieliśmy 730 mieszkań lokatorskich
na 5530 ogółem, taki „przywilej” może dotyczyć co najwyżej 12 proc. członków zamieszkałych, bo tak naprawdę na
nowych zmianach skorzystają członkowie, którym przysługuje prawo lokatorskie. Oczywiście, także przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
można ustanowić odrębną własność, ale
nie będzie to prawo za złotówkę, bowiem zainteresowani w swoim czasie
ponieśli znaczne koszty, przekształcając prawo lokatorskie, a fundusze z tych
przekształceń były przeznaczane na remonty. Tylko dlaczego parlamentarzyści
tak wybiórczo traktują ludzi – jedni musieli zapracować na własne własnościowe prawo, a drudzy to prawo dostaną za
przysłowiową złotówkę.
Czyżby ci, którzy niejednokrotnie odmawiali sobie wiele i wykupili mieszkanie, byli gorsi?
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To już dwadzieścia pięć lat
Nie można wyobrazić sobie uroczystości 25-lecia Klubu Seniora bez jego
kabaretu, czyli bez „MIMOZY”. Występ kabaretu wprawił gości w dobry
nastrój, a zespół zebrał zasłużone brawa.
Z okazji srebrnego wesela Klubu Seniora wzniesiono też srebrny toast, a rozmowom i wspomnieniom nie było końca.
My również dołączamy się do jubileuszowych życzeń: wszystkim seniorom życzymy zawsze takiej samej pogody ducha,
tak dobrego humoru, a przede wszystkim
tak niezwykłej aktywności. Ponoć – jak
niektórzy twierdzą – życie po pięćdziesiątce
dopiero się zaczyna. Popowicki Klub Seniora jest najlepszym tego dowodem!
Tomasz Kapłon

Uroczysty charakter miało
spotkanie popowickiego
Klubu Seniora działającego
przy Kole Związku
Emerytów i Rencistów.
Powód był doniosły:
Klub obchodzi
dwudziestopięciolecie
istnienia.
Na spotkanie, które miało miejsce
15 maja w siedzibie SMLW „Popowice”,
zaproszono przede wszystkim tych, którzy przez minione lata owocnie działali
w Klubie. Pani Zofia Adamiec, szefująca Klubowi Seniora, przywitała gości,
po czym powołała gospodarza imprezy,

którym został pan Marian Han. Następnie przypomniała w skrócie minione
lata Klubu, dziękując Zarządowi Spółdzielni za wspieranie jego działalności.
W czasie spotkania wręczyła członkom
Klubu pamiątkowe dyplomy.
W czasie spotkania miało też miejsce
doniosłe wydarzenie, które określono jako
odnowa chrztu. To niecodziennie – w zestawieniu z Klubem Seniora – określenie brzmi może zaskakująco. Dwa słowa wyjaśnienia: otóż ojcem chrzestnym
Klubu i jego kabareciku jest Wincenty
Wolak. Na matkę chrzestną została właśnie powołana Jolanta Macała, kierownik
DK Pilczyce. Zatem ponownie trzeba było
ochrzcić to dziecię – czyli Klub Seniora.

Rewolucyjne zmiany w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych!!!
(Ale czy na pewno korzystne dla spółdzielców?)
dokończenie ze str. 5
Czyżby ci, którzy mają lokatorskie
prawo do mieszkania i mają ogromne
zaległości czynszowe, byli lepsi?
Jak Państwo widzicie, „troska” ustawodawcy o spółdzielnie mieszkaniowe
i jej mieszkańców, jaka się przejawia
w przedstawionych powyżej propozycjach zmiany ustaw, jest żadna. Trzeba
przyznać, że parlamentarzyści zadali
sobie wiele trudu, aby zburzyć to, co dotychczas dobrze funkcjonowało bez ich
udziału. Wierzymy, że większość z tych
zmian, jako niekonstytucyjne, zostanie

zaskarżona i Trybunał Konstytucyjny je
uchyli. Zanim się to jednak stanie, czeka
nas ogromna praca związana z koniecznością dokonania zmian statutu stosownie do wymagań ustaw, jakie z pewnością po poprawkach Senatu „przyklepie”
Sejm, a podpisze prezydent RP. Oczywiście, tak jak dotychczas, poradzimy
sobie z tym problemem, tylko powstaje
pytanie – po co?
W kontekście przedstawionego powyżej problemu nasuwa się na koniec jedna
zasadnicza refleksja, a mianowicie taka,
że oczekiwania spółdzielców o stabilnym,
spójnym prawie zasadniczo rozmijają się

z poglądami ich reprezentantów w parlamencie. Przypuszczamy, że jest tego jedna prozaiczna przyczyna. Większość naszych parlamentarzystów po prostu nie
mieszka w lokalach spółdzielczych i dlatego uszczęśliwia swoimi pomysłami innych, albo posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania.
Zapraszamy do lektury tekstów w kolejnych numerach „Naszych Popowic”
o zmianach w ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych.
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Bawiliśmy się na festynie!
To już szósty w historii Spółdzielni
Mieszkaniowej „Popowice” festyn
osiedlowy, na którym spotkaliśmy
się w piękny, słoneczny dzień,
czyli 19 maja 2007 r. Uczestnikom
dopisała nie tylko pogoda.
Mieli zapewniony bogaty
i atrakcyjny program. Nie sposób
wyliczyć wszystkich występów,
pokazów i popisów, ale nie
będzie przesadą stwierdzenie,
że dla każdego znalazło się
na tegorocznym festynie coś
interesującego i godnego uwagi.

Z pewnością nie mieli powodów do narzekań najmłodsi. Na tzw. małej scenie
wystąpiło m.in. Przedszkole nr 104 „Na
Misiowej Polanie”. Odbyły się pokazy iluzjonistyczne „Elidor” z papugami i atrakcją dnia – jeżozwierzem, rozstrzygnięto
coroczny konkurs ekologiczny, podziwiano
popisy i wygłupy Pana Yapy.
Młodzież i dorośli też z pewnością nie
byli zawiedzeni. Tuż po oficjalnym rozpoczęciu festynu przez prezesa Spółdzielni wystąpiły nasze rodzime gwiazdy, a mianowicie zespół „MIMOZA” działający przy
Osiedlowym Klubie Seniora, który w tym
roku obchodzi okrągły jubileusz 25-lecia
istnienia. Ci, którzy odczuwają nostalgię za
latami swojej młodości, a było ich na festynie sporo, mogli posłuchać największych
polskich i zagranicznych przebojów z lat 60.,
70., 80. i 90. ubiegłego wieku w znakomitym
wykonaniu zespołu „MAGIC”.
Bardzo ciekawy pokaz swoich umiejętności zaprezentowali uczniowie, a właściwie młodzi artyści z Gimnazjum nr 1
i Szkoły Podstawowej nr 3. Trudno obiek-

tywnie ocenić, czy bardziej intrygujący był
show grupy tanecznej uczennic gimnazjum,
czy piękny śpiew ich koleżanek i „konkurencji” z sąsiedniej szkoły podstawowej.
Każdy występ był po prostu inny, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. W tym
miejscu słowa uznania należą się nie tylko
młodym wykonawcom, lecz także gronu
pedagogicznemu obu szkół, które potrafi
wykorzystać umiejętności uczniów i należycie je ukierunkować.
Dużym urozmaiceniem imprezy był występ znakomitego zespołu „STAUROS”,
mistrzostwa Popowic w piłkarzyki Bungee
Cup, pokazy w trialu rowerowym, turniej
szachowy i wspinaczka na ściance. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przewidzieli nagrody dla uczestników wszystkich konkursów, zawodów i turniejów.
Wśród nagrodzonych, jak co roku, nie
zabrakło wędkarzy z Koła Wędkarskiego
CERTA, którzy moczyli swoje kije już od

rana, a w trakcie festynu rozdzielili nagrody
i dyplomy dla najlepszych. Nowością w tym
roku było wręczenie przez Koło CERTA
pucharów prezesowi Zarządu i przewodniczącej Rady Nadzorczej w uznaniu zasług
na rzecz tej organizacji i w podziękowaniu
za znakomitą współpracę.
Te i inne zdarzenia, do jakich dochodziło na obu scenach festynu, stanowiły tylko
przedsmak tego, co było prawdziwą „bombą” imprezy. Mieszkańcy Popowic zostali
zaskoczeni przez organizatorów nowym
i nieznanym. Zamieszczona w programie
imprezy nazwa „Wodny Świat” tak naprawdę większości mieszkańców nic nie mówiła. I właśnie na tym polegała niespodzianka. Kto ją zobaczył, nie miał wątpliwości,
że to niespodzianka bardzo dużego formatu. Było to widowisko muzyczne, w którym
w nieprawdopodobny sposób połączono
muzykę klasyczną i nowoczesną. Wykonała ją znakomita orkiestra młodzieżowa
„JEUNESSES MUSICALES”. Widowisku
towarzyszyły efekty pirotechniczne i akrobacje iluzjonistyczne w powietrzu.
Największe wrażenie na uczestnikach
festynu zrobiły jednak tańczące fontanny,
migające feerią barw. To było prawdziwe
przeżycie artystyczne. W niezwykle precyzyjny sposób połączono je z kończącym festyn pokazem sztucznych ogni. Muzyka na
żywo, a przy tym sztuczne ognie na ciemnym, ale czystym niebie nad Popowicami... Trudno to sobie wyobrazić tym, którzy
nie byli na festynie. Mają czego żałować!
W przyszłym roku nie powinni przegapić
kolejnej edycji festynu, na której nie zabraknie kolejnych niespodzianek, czego jesteśmy pewni już teraz.
Tadeusz Sidor
Tomasz Kapłon
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Nasza radna z Popowic

Ludzkie sprawy
Po pierwszym dyżurze naszej radnej,
pani Marii Zawartko, jaki miał miejsce
w siedzibie SMLW „Popowice”, spotykamy się, aby podsumować ten dyżur. Zgłosiło się kilka osób, które przedstawiały
sprawy ich zdaniem ważne i istotne dla
naszego osiedla.
Jedną z nich była kwestia anten telefonii
komórkowej na kościele Matki Bożej Królowej Pokoju. Pani Maria wyjaśniła, że pilotuje sprawę, działając wspólnie z SMLW
„Popowice” i parafią. Jest w tej kwestii osobą bezstronną, mimo że sama mieszka na
Popowicach i również jej – tak samo jak
innym mieszkańcom – zależy na zdrowiu
swoim i najbliższych. Jednocześnie Maria
Zawartko przypomniała, iż Urząd Miejski
nie ma obowiązku pojedynczych mieszkańców informować w sprawie, stąd zapewne
przekonanie niektórych, że nic o niej nie
wiedzą lub nie są informowani.
W czasie dyżuru interesanci zwracali
się także z pytaniami o pracę, o sprawy lokalowe i mieszkaniowe. Mieszkańców interesują sprawy związane z gruntami położonymi na osiedlu. Padło pytanie o działkę
znajdującą się przy ul. Wejherowskiej –
tę samą, której nie nabyliśmy od Gminy
Wrocław w ubiegłym roku. Teren ten zostanie zagospodarowany, wybudowany
tam będzie budynek mieszkalny.

200 lat!
W marcowym numerze naszej gazety
anonsowaliśmy fakt, iż mieszkaniec Popowic, pan Jan Kaczkowski, z zawodu farmaceuta, ukończył 100 lat. Teraz odwiedziłem dostojnego Jubilata.
Kiedy spytałem pana Jana o receptę na
długowieczność, stwierdził, że nie zna takiej recepty, ale to zależy od tego, kto ma co
zapisane tam, u góry. Jego zdaniem, można
coś poprawić w swoim życiu, na przykład
dietą, ale niewskazane są alkohol i papierosy. Pan Jan dawno rzucił palenie i mówi, że
dziś papieros go razi. Alkohol pojawiał się
jedynie podczas uroczystości, kiedy to pan
Jan podawał nalewki swojego pomysłu, wypijając przy okazji kieliszeczek lub dwa.
Twierdzi, że w jego życiu było wiele
trudnych chwil, ale też wiele przyjemności.
Snuje opowieść o aptece w Kutnie, gdzie
pracował. Opowiada o bitwie nad Bzurą,

Na dyżur przychodzą też zadowoleni
mieszkańcy osiedla, którzy podkreślają
fakt wykonywania prac i remontów (wymiana stolarki okiennej, chodniki itp.). Padło także pytanie o to, czy deratyzacja nie
zaszkodzi innym zwierzętom domowym.
Niektórzy z mieszkańców pytali podczas dyżuru o to, czy potrzebne są Rady
Osiedla. Odpowiadamy, że oczywiście
tak, ale działające dla dobra mieszkańców,
a nie próbujące zastępować czy nadzorować Zarząd lub Radę Nadzorczą.
Warto przypomnieć tu o istnieniu Jednostki Pomocniczej Rady Miejskiej: Rady
Osiedla Kozanów – Pilczyce – Popowice Północne. Z uwagi na duży obszar jej
działania, pani Maria Zawartko sugeruje rozważenie sprawy wydzielenia z niej
Popowic jako samodzielnej Rady Osiedla
(zastępując tym samym obecne RO Polana
i Park). Wówczas, mając status Jednostki
Pomocniczej Rady Miejskiej, Rada Osiedla Popowice mogłaby więcej zdziałać dla
dobra mieszkańców, działając i z SMLW
„Popowice”, i z Radą Miejską. Zwłaszcza
pod względem finansowym – lepiej wykorzystując przyznane przez Radę Miejską środki.
Najbliższe plany naszej radnej to działania bardzo konkretne, związane ze sztuczną nawierzchnią na boisku SP nr 3 przy
o ratowaniu swojej płonącej apteki, trafionej
przez bombę. Opowiada o pracy w aptece
w Starachowicach podczas okupacji, o wysiedleniach do Małopolski. W Przemyślu pan
Jan był kierownikiem
apteki. Współpracował
wtedy z AK. Opisuje
jeden z epizodów, kiedy do jego mieszkania,
mieszczącego się naprzeciw hotelu gestapo,
przyszedł po leki żandarm z psem i o mało
nie nakrył go z konspiracyjną gazetą.
Pytany o sprawy rodzinne pan Jan mówi
o metryce chrztu, gdzie
jest zapisana nazwa Jan Kaczkowski
„Królestwo Polskie”.
Z rodziny jest zadowolony, a kiedy pytam,
czy rodzina jest z niego zadowolona, przekornie mówi: „O to proszę ich zapytać”.

ul. Bobrzej. Podobnie priorytetowo traktuje kwestię dofinansowania obiadów, książek i ubrań dla mniej zasobnych uczniów
tej szkoły.
Konieczny jest też kontakt z Zarządem
Dróg i Komunikacji w celu oznakowania ulic podporządkowanych oraz usunięcie „niedźwiedzich łap” na ul. Rysiej
i zastąpienie ich spowalniaczami. Istotną
sprawą jest też kontakt ze strażą miejską
i policją – z pytaniem o bezpieczeństwo
mieszkańców.
Mija pół roku od rozpoczęcia przez
Marię Zawartko działalności radnej w Radzie Miejskiej Wrocławia. Kaliber spraw,
z jakimi się spotyka, jest rozmaity. Działa przecież dla wszystkich mieszkańców
Wrocławia, nie tylko Popowic. Sprawy repatriacyjne, pomoc rodzinom nie mającym
lokali, sprawy związane z zatrudnieniem,
reaktywowanie operetki we Wrocławiu
– to tylko niektóre z nich. Zawsze traktuje
je jednakowo ważnie, sugerując zwracanie
się do niej nie tylko w sprawach spółdzielczych, ale też związanych z instytucjami
publicznymi.
Swoją działalność Maria Zawartko pojmuje jako pomoc innym. Pewnie dlatego
myśli o uruchomieniu tu, na Popowicach
– we współpracy z SMLW „Popowice”
– wolontaryjnej pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie, a także osobom starszym. Można
mieć nadzieję, że w tej działalności już
wkrótce przybędzie jej sojuszników.
Tomasz Kapłon

Pan Jan komplementuje wyraźnie Zarząd
naszej Spółdzielni – twierdzi, że widział wiele miast, wiele zarządów i na ich tle nasze Popowice wyglądają bardzo dobrze.
Zadziwiająca jest
kondycja pana Jana,
choć jak sam twierdzi, dokucza mu pogarszający się wzrok
i słuch. Być może,
mając u swojego boku
taką wspaniałą małżonkę, jaką jest pani
Janina Kaczkowska,
nie dziwi jego znakomita forma. Razem
są od 63 lat! Wzajemny szacunek, tolerancja, udane i kochające
dzieci – to są jej zdaniem
te sprawy, dla których warto żyć. Tak długo jak pan Jan.
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„Nasza” przychodnia
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to Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny
Ośrodek zdrowia
przy ul. Legnickiej 61
jest znany już od wielu lat.
Można by nawet powiedzieć,
że kilka pokoleń korzystało
ze świadczonych tam usług
medycznych.
Od 9 marca 2006 roku
budynek przychodni
przechodzi swoją
pozytywną przemianę.
Kapitalny remont, który ma miejsce
od połowy zeszłego roku, polega nie tylko na estetycznym wykończeniu wnętrz,
ale przede wszystkim na unowocześnieniu wyposażenia gabinetów lekarskich.
Zmiany polegają też na zatrudnieniu najlepszego personelu medycznego, jaki jest
dostępny na rynku.
Stomatologia
Dzięki tego typu działaniom, między
innymi stomatologia w Polskim Centrum Zdrowia Instytucie Medycznym

jest jedną z najbardziej profesjonalnych
i najlepiej wyposażonych we Wrocławiu,
jeśli nie w całym województwie dolnośląskim. W trakcie leczenia można wykonywać
tam wszystkie zabiegi
związane z leczeniem
stomatologicznym: od
zdjęć rentgenowskich
na nowoczesnym rentgenie panoramicznym (który nie tylko robi zdjęcie całej szczęki w jednej
chwili, ale również działa z 10-krotnie
zmniejszonym promieniowaniem), aż
do złożonych zabiegów chirurgicznych.
Część zabiegów można wykonywać
w ramach umowy z NFZ. Jeżeli więc
masz problem z zębami – wiesz już,
że nie musisz szukać jego rozwiązania
w centrum miasta, ale masz zapewnioną
pomoc stomatologiczną na najwyższym
poziomie na swoim osiedlu.
Dla mam i dzieci
Również przyszłe i obecne
młode matki nie muszą wybierać
się w podróż do centrum lub do
innych placówek w mieście, aby
uzyskać pełną poradę ginekologiczną. Informacje na temat diet,
postępowania w czasie ciąży i w
pierwszych latach życia dziecka
uzyskają od ginekologów i położnych, którzy mają wieloletnie
doświadczenie. Ponadto w naj-

bliższych tygodniach otwarty zostanie
moduł pediatryczny – Poradnia Dzieci
Zdrowych i Poradnia Dzieci Chorych,
w których będzie można uzyskać poradę
lekarską dla najmłodszych lub zaszczepić swojego potomka.
Polska Apteka
Jak widzicie Państwo, przychodnia
Polskiego Centrum Zdrowia Instytutu
Medycznego stara się dostarczyć najlepszą, kompletną usługę, która jest w zasięgu ręki. Potwierdzającym przykładem tej dbałości o pacjenta może być,
działająca już od kilku tygodni, Polska
Apteka nr 1, która mieści się w holu recepcji. Wszystkie recepty wydane przez
naszych lekarzy mogą być zrealizowane na miejscu, po wyjściu z gabinetu.
Dla naszych pacjentów przygotowano
specjalną 7-procentową zniżkę na wybrane leki.
Zapraszamy więc do „naszej” osiedlowej przychodni, w której pacjent jest
najważniejszy.
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Nowości biblioteki
Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Jeleniej 7 proponuje czytelnikom
następujące nowości książkowe i multimedia:

Erwin Axer – „Z pamięci”
Eseje zebrane w tym tomie układają się w kartki z pamiętnika,
tworzą autobiograficzną opowieść o sobie w zmieniającym się
świecie oraz o postaciach ciekawych i ważnych dla sztuki. Mowa
w tej książce choćby o Brechcie, Durrenmatcie, Fijewskim, Frischu, Kreczmarze, Łomnickim, Mikołajskiej, Rudzkim, Schillerze,
Stempowskim, Swinarskim, Towstonogowie... Mowa o rodzinie
i bliskich. Jest tu również miejsce na to, co dla reżysera najważniejsze – zadumę nad twórczością sceniczną.

dy zaś usuwane. Dziś jednak wrocławianie postrzegają ją jako część
swoistej lokalnej tożsamości.
Kim Edwards – „Córka opiekuna wspomnień”
Niezwykła książka, w której miłość przeplata się z bólem. Przejmujące studium uczucia do odrzuconego, niepełnosprawnego dziecka,
które rozkochuje w sobie przybraną matkę. To intrygująca książka,
w której tragiczne wydarzenia obracają się na dobre i dla bohatera,
i dla czytelnika.
„Język polski na 6+: nowa matura, gimnazjum, liceum” (dokument elektroniczny). Zawiera 750 pytań testowych, 250 wypracowań, opracowania epok, słownik.

Paulo Coelho – „Czarownica z Portobello”
„Człowiek tworzy jakąś rzeczywistość, a potem staje się jej ofiarą.
Wypuszczając się na nieznane morza, ślepo ufamy naszym przewodnikom – w przekonaniu, że wiedzą więcej niż my. Atena buntowała się przeciwko temu i przyszło jej zapłacić za to wysoką cenę.
Jej wielki problem polegał na tym, że była kobietą XXII wieku, której przyszło żyć w XXI wieku – z czym się zresztą nie kryła.”

„Rosyjski na 6+: dla początkujących i średnio zaawansowanych” (dokument elektroniczny). Zawiera 2000 słów i zwrotów,
400 ćwiczeń, testy sprawdzające, gry i dialogi.

Gregor Thum – „Obce miasto – Wrocław 1945 i potem”
Autor ukazuje, jak przełom 1945 roku wyglądał z perspektywy
Wrocławia, jak z niemieckiego miasta próbowano uczynić miasto
polskie i w jaki sposób odbiło się to na obliczu tego miejsca. Niemiecka historia Wrocławia była przez długi czas wypierana, jej śla-

„Matematyka na 6+: nowa matura, gimnazjum, liceum” (dokument elektroniczny). Zawiera 700 pytań testowych, 300 zadań,
wzory i definicje.

„Niemiecki na 6+: dla początkujących i średnio zaawansowanych” (dokument elektroniczny). Zawiera 2000 słów i zwrotów,
400 ćwiczeń, testy sprawdzające, gry i dialogi.

Anna Tomaszewicz
Kierownik Filii nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7

OFE (II Filar) - ZUS losuje do 10 lipca

Zadzwoń lub wyślij SMS o treści OFE na numer 602 183 057
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Notatnik kulturalny
Teatr Polski
Teatr Współczesny
Nasze aktualności kulturalne zaczyDo Teatru Współczesnego zapraszamy
namy od zaproszenia do Teatru Polskiego na „Zwycięstwo”. Przedstawienie to na– na Scenę na Świebodzkim. Polecamy szym zdaniem najtrafniej łączy tragedię
tam sztukę, której autorami są Wiktor Ru- z groteską, historię ze współczesnością, pobin i Bartosz Frąckowiak, zatytułowaną litykę z miłością, odwagę z wrażliwością,
„Terrordrom Breslau”, na podstawie po- brutalność w dociekaniu prawdy z artywieści „Terrordrom” Tima Staffela, w re- styczną wyobraźnią – tak jury bydgoskiego
żyserii Wiktora Rubina, z muzyką Piotra Festiwalu Prapremier uzasadniło przyznaBuczkowskiego. W spektaklu występują: nie „Zwycięstwu” Grand Prix. Dramat rozBarbara Prokopowicz (gościnnie), Kata- grywa się w XVII-wiecznej Anglii, przeżyrzyna Strączek, Michał Chorosiński, Adam wającej okres powrotu monarchii. Główną
Cywka, Mirosław Haniszewski, Mariusz postacią jest pani Bradshaw (znakomita
Kiljan, Adam Sczyszczaj, Mariusz Zaniew- w tej roli Danuta Stenka), która chce poski, Krzysztof Zarzecki (gościnnie). Prapre- grzebać zbezczeszczone przez rojalistów
miera polska tego spektaklu miała miejsce zwłoki męża. Był on sędzią, który niegdyś
w Teatrze Polskim 17 listopada 2006 r.
wydał wyrok śmierci na króla.
Akcja powieści Tima Staffela „TerPrzekład i reżyseria: Helena Kaut-Howrordrom” rozgrywa się w skutym lodem son. Scenografia: Pamela Howard. MuzyBerlinie w niedalekiej przyszłości. Miasto ka: Zbigniew Karnecki. Występują: Anna
zostaje sparaliżowane i opanowane przez Błaut, Lena Frankiewicz/Beata Rakowska,
brutalne bandy agresywnych wyrostków. Irena Rybicka, Danuta Stenka (gościnnie),
Powieść Staffela nie ogranicza się do opi- Bolesław Abart, Krzysztof Boczkowski,
sów przemocy, pokazuje też medialne hie- Zbigniew Górski, Bogusław Kierc, Marek
ny, które zrobią wszystko, by poprawić Kocot, Krzysztof Kuliński, Eryk Lubos
wyniki oglądalności swojego programu. (gościnnie), Tomasz Orpiński, Jerzy SeProwadzący talk-show wpada na pomysł, nator, Maciej Tomaszewski, Tomasz Tynby wydzielić w centrum
miasta tytułowy terrordrom. Każdy może wejść,
by walczyć o przetrwanie
w pojedynkach transmitowanych na żywo. Berlińskie realia reżyser zastąpił wrocławskimi, stąd
Breslau w tytule.
D r ug i z e sp ek t a kli, który polecamy,
to sztuka Erica-Emmanuela Schmitta „Małe zbrodnie małżeńskie”, na Scenie
Kameralnej. Wyreżyserował go Bogdan Tosza,
ze scenografią Aleksandry
Semenowicz. W spektaklu
występują: Grażyna Kru- Teatr Lalek zaprasza na baśń „Piękna i bestia”
kówka i Jerzy Schejbal.
Jakie jest najlepsze rozwiązanie na kryzys dyk (gościnnie)/Paweł Zdun (gościnnie),
w związku? Pewnie przedstawiona w sztuce Krzysztof Zych.
sytuacja: partner powinien ulec wypadkowi
i wrócić do domu z amnezją. Dla partnerki Teatr Lalek
to okazja, aby ulepić z niego idealnego męW Teatrze Lalek radzimy obejrzeć spekża. Tylko czy Gilles naprawdę ma zanik pa- takl „Piękna i bestia, czyli baśń raz jeszcze
mięci? Co próbuje osiągnąć, zwodząc Lisę? opowiedziana”, oparty na dziele StanisłaWbrew pozorom, kłamstwa obojga mają za wa Grochowiaka, w reżyserii Aleksandra
cel uratować, a nie pogrążyć to małżeństwo. Maksymiaka. Prezentuje stary motyw
Dodajmy, że znakomita para aktorów – Gra- o wyzwalającej miłości, która nie sądzi po
żyna Krukówna i Jerzy Schejbal – także po- zewnętrznych pozorach. Szpetnego potwoza sceną jest małżeństwem.
ra może przemienić w pięknego chłopca.
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Wersja prezentowana na scenie przyprawiona została porcją satyrycznego komizmu.
Spektakl nie tylko zaciekawia, wzrusza
i poucza, ale też bawi. Rozegrany w planie
lalkowym i żywym, jest kunsztowny aktorsko. Oprawiony trafną stylowo muzyką i z
fantazją wymyśloną choreografią, stanowi
wysmakowaną artystycznie całość. Jej urokom bezwiednie ulegną dzieci, zaś docenią
rodzice i opiekunowie.
Reżyseria i scenografia: Aleksander
Maksymiak, muzyka: Marcin Mirowski,
ruch sceniczny: Jacek Gębura. Występują:
Kamila Chruściel, Marta Kwiek, Patrycja
Łacina, Radosław Kasiukiewicz, Marek
Koziarczyk, Tomasz Maśląkowski, Sławomir Przepiórka, Marek Tatko. W 2004 roku
na X Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej spektakl został wyróżniony za scenografię.
Teatr Muzyczny
Teatr Muzyczny CAPITOL zapowiada w nowym sezonie swoją nową
premierę, czyli „Operetkę” Witolda
Gombrowicza, jeden z ważniejszych
tekstów teatralnych XX wieku. Będzie
to pierwsza premiera sezonu 2007/2008
w CAPITOLU, a także pierwsza realizacja
tej sztuki w teatrze
muzycznym, a nie jak
dotąd – w dramatycznym. Triumfalny pochód „Operetki” przez
polskie sceny rozpoczął się legendarną
już inscenizacją Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym w Łodzi
(1975). Na scenie CAPITOLU „Operetkę”
wystawi Michał Zadara, jeden ze znanych
reżyserów młodego
pokolenia, natomiast
kompozytorem muzyki jest Leszek Możdżer. „Operetka” będzie wydarzeniem
towarzyszącym czwartemu Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu
DIALOG-Wrocław.
Tyle naszych propozycji. Zapraszamy
Państwa do wybrania spośród nich czegoś
dla siebie. Jednocześnie życzymy udanych
wakacji, słońca i wypoczynku, natomiast
po wakacjach znów będziemy Państwu doradzać – co zobaczyć i gdzie się wybrać.
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Ludzie Popowic: poeta Ryszard Pelczar

Pokazać niewidoczne

RYSZARD PELCZAR swoją przygodę z poezją rozpoczął w 2002 roku.
Zaczęło się od napisania życzeń świątecznych, potem zaczął pisać wiersze.
Najważniejsze dla niego było spotkanie z ludźmi, którzy zachęcili go do
pisania. Do osób tych należy z pewnością Ela Kołodziejczyk z Saloniku
Trzech Muz na Karłowicach. Ten impuls był ważny, bo podtrzymał w nim
przekonanie, że warto pisać. Początkowo sądził, że będzie to chwilowe zauroczenie, ale stało się inaczej.
Kiedy spytałem Ryszarda Pelczara,
czym jest dla niego poezja, odpowiada
bez wahania, że odskocznią od rzeczywistości, odrębnym światem. Widoczne tonacje w jego poezji to przestrzeń,
natura. W pierwszym tomiku poetyckim pt. „Motyle z moich snów” (2002)
utrwala to, co jest na zewnątrz. Tak
naprawdę jednak w swojej poezji chce
pokazać to, czego nie widać. Pisanie
– jak sam mówi – jest wychwytywaniem tego, czego często nie dostrzegamy. „Chcę te okruchy życia powiększyć” – stwierdza w trakcie rozmowy.
W swoim kolejnym tomiku „Czekając
na deszcz” (wydanym w 2004 roku),
pisze o bardziej przyziemnych sprawach, jak łąka, kwiaty, rzeka.
W jego życiu najważniejsza jest rodzina – żona Agnieszka i czteroletni
synek Krzyś. Tutaj odnajduje spokój
i radość, wspólnie z nimi przeżywa
smutki. Rodzina sprzyja pisaniu, twór-

czości. Jest cierpliwa, zwłaszcza kiedy,
tworząc, nieco oddala się od codziennych spraw. Ryszard Pelczar myśli
właśnie o wydaniu miniatury poetyckiej poświęconej Krzysiowi, w której
wyraziłby swoje ojcowskie uczucia.
Ten pomysł dojrzewa w nim, ma zamiar zrealizować go w tym roku.
Praca zawodowa – mój
rozmówca pracuje w szpitalu – wpływa na jego poezję.
Skłania go do zadumy, refleksji, wyciszenia. „Śmierć
i cierpienie to elementy
przenikające do poezji, którą tworzę” – twierdzi. Nic
więc dziwnego, że kolejny
tomik „Ogrody zapomnienia” (2005) poświęcony jest
przykrym wydarzeniom –
śmierci ojca i dziadka. Jest
w nim chęć wyrzucenia
z siebie tego doświadczenia, ale też złożenie hołdu
tym, którzy odeszli.
W swojej poet yck iej
biografii Ryszard Pelczar
wymienia też ludzi, których spotkał na swojej drodze. Jan Jakub Kolski, Jan
Miodek, Stanisław Szelc
i ks. bp Antoni Długosz
czytali jego wiersze, wyrażając swoje opinie. Były
one bardzo cenne i zachęcały do pisania.

Ważne miejsce przypisuje Ryszard
Pelczar spotkaniom z czytelnikami.
Pytania od nich, opinie, a czasem łza
w oku – to wszystko bardzo mobilizuje i motywuje. Również najbliżsi sąsiedzi czasem wyrażają swoje zdanie
o jego poezji.
Wy m ie ń my t a k ż e cz wa r t y t o mik poetycki – „Odwracam anioła”
(2006).
Ryszard Pelczar jest także współautorem płyty „Na pióro i gitarę”.
Do muzyki Eli Kołodziejczyk napisał piękne teksty, które ona wykonuje
na tej płycie. Słucha się ich z zadumą
i refleksją – tak potrzebną w dzisiejszych czasach.
Poezja Ryszarda Pelczara jest pełna zadumy i ref leksji nad ludzkim
życiem, a zarazem dużo w niej ciepła
i życzliwego spojrzenia na świat. Dlatego warto sięgnąć po jego wiersze,
z którymi nasi czytelnicy mogli się
zapoznać podczas jednego ze spotkań
Wszechnicy Popowickiej.
O poezji Ryszarda Pelczara usłyszymy zapewne jeszcze nieraz, czego
i jemu, i Państwu życzę...
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