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Zarząd mówił prawdę
Sprawie anten na kościele
Matki Bożej Królowej Pokoju
poświęciliśmy w ostatnim
numerze obszerne wyjaśnienie.
Niniejszą informację
prosimy potraktować jako
uzupełnienie. Uzupełnienie
ważne, bo potwierdzające
prawdomówność i wiarygodność
informacji publikowanych przez
Zarząd SMLW „Popowice”.
W lipcu br. do SMLW „Popowice”
nadeszła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju złożyła odwołanie
od wydanej przez Wydział Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację stacji bazowej telefonii
P4. Skutkiem tego odwołania było uchy-

Naszemu osiedlu fale nie grożą

lenie zaskarżonej decyzji w całości przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W
uzasadnieniu czytamy, iż z uwagi na rozwiązanie umowy między proboszczem
parafii Matki Bożej Królowej Pokoju i

P4 Sp. z o.o., sprawa realizacji anten stała się bezprzedmiotowa. Tak też uznał inwestor, który zrezygnował z prowadzenia
procesu inwestycyjnego.
dokończenie na str. 3

Nasi seniorzy

Wojenne losy
Koło Popowice Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych
organizuje we wrześniu
spotkanie swoich członków.
Zanim to nastąpi, chcielibyśmy
przedstawić Państwu dwie
osoby spośród nich. W kolejnych
numerach „Naszych Popowic”
będziemy prezentować także
sylwetki kombatantów, bo są oni
żywymi świadkami historii. Warto
więc utrwalić ich postacie.
Pani Maria Wcisło w chwili wybuchu
wojny miała 24 lata. Pracowała w dyrekcji poczty w Bydgoszczy. Po ewakuacji w
okolice Łowicza udało się jej powrócić do
rodzinnego Starogrodu koło Chełmna.
Panią Marią Wcisło (z lewej) serdecznie opiekuje się jej siostra Władysława

dokończenie na str. 4
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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

Jesienne chłody bywają już dokuczliwe

Dział Administracyjny:
tel. 071 355 40 05

Ciepło kosztuje!

Dział Czynszów:
tel. 071 350 66 30, wew. 23 i 25

Grzać czy nie grzać?

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

Każdorazowa obniżka
temperatury powoduje liczne
telefony do Spółdzielni, z
pytaniem, dlaczego nie
jest włączane ogrzewanie.
Zdaniem dzwoniących, jest to
uzasadnione.

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

Być może zważyć jednak trzeba, iż
część pionów w budynkach wysokich obsługuje łazienki i korytarze. Włączenie
c.o. w tej sytuacji spowodowałoby monity
o „puste” grzanie i niebranie pod uwagę
rachunku ekonomicznego. Uzasadnione
więc jest włączanie ogrzewania wówczas,
gdy temperatura nie wykazuje tendencji
wzrostowych, a raczej spadkowe.

Oczywiście, kolejną sprawą jest modernizacja tych pionów, ale nie wszędzie
naraz, tylko sukcesywnie. Wiadomo, że
związane jest to z kosztami. Tak jak z
kosztami jest związane takie „ręczne”
włączanie i wyłączanie węzłów ciepłowniczych. Dodajmy, że obsługuje je FORTUM.
To prawda, że trudno lokatorowi siedzącemu w chłodzie przyjąć racje, sugerujące mu jeszcze trochę cierpliwości,
kiedy jest zimno. Pamiętajmy jednak, że
dostawca ciepła chętnie je dostarczy, tylko że trzeba za nie zapłacić. Patrzmy zatem na termometr za oknem, bo o złoty
środek naprawdę trudno.
Tomasz Kapłon

Szanowni Mieszkańcy!
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. Hirszfelda 16/17,
53-413 Wrocław, tel. 071 338 14 12.

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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Rosną opłaty za prąd
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Ułatwmy kontakt

Wyłączaj światło
także w piwnicy
Uważna analiza opłat za światło
w tzw. częściach wspólnych
budynków mieszkalnych
(klatki schodowe, korytarze,
piwnice, przejścia w wysokich
budynkach) skłania do
następującego wniosku: widać
wzrost opłat za światło.

Oczywiście koszty te nie biorą się
znikąd. Najczęściej sami przyczyniamy
się do ich powstawania. Również wtedy,
kiedy nie reagujemy na sytuacje, z którymi mamy niejednokrotnie do czynienia: palące się bez potrzeby światło. Bo
tak naprawdę, to przede wszystkim my,
członkowie Spółdzielni, mamy wpływ
na wysokość tych opłat za światło. Trzeba bardziej gospodarskim okiem popatrzeć wokół siebie i wyjąć na przykład
włożoną przez kogoś zapałkę do wyłącz-

Aktualny
telefon

nika prądu. Równie istotne jest zgłaszanie
służbom technicznym Spółdzielni zauważonych usterek, zepsutych kontaktów, palących się dzień i noc żarówek. Pamiętajmy o tym, że mówiąc: to nie moje, więc
światło niech się pali, uderzamy sami siebie po kieszeni.
Po analizie podwyższonych opłat za
światło w częściach wspólnych Zarząd
podjął działania, dotyczące regulacji wyłączników czasowych oświetlenia klatek
schodowych oraz mocy zainstalowanych
żarówek. Tylko że najlepszy nawet Zarząd nie jest w stanie opanować tej sytuacji, jeżeli również my, lokatorzy, nie będziemy sami pilnować naszego interesu.
A nasz interes to światło palące się wtedy,
kiedy potrzeba. Dlatego zwróćmy uwagę
na zbędne oświetlanie piwnic, strychów,
suszarni, przejść. Tam tkwią jeszcze rezerwy. Trzeba je uruchomić.

Niejednokrotnie zachodzi konieczność szybkiego skontaktowania się pracowników naszej Spółdzielni z lokatorami. Najlepszym
środkiem kontaktu jest oczywiście
telefon. Rzecz w tym, że nie wszyscy posługują się cały czas tym samym numerem. Wiele osób – co
zrozumiałe – zmienia operatora,
często zmienia także numer telefonu. Nie zawsze powiadamiają o
tym naszą Spółdzielnię. Dlatego
też w imieniu Działu Członkowskiego prosimy naszych członków:
podajcie Państwo swoje numery
telefonów, jeśli uległy one zmianie. Upewnijcie się, czy Spółdzielnia posiada aktualny numer. Uprości to możliwość powiadomienia
członka Spółdzielni, zwłaszcza
kiedy trzeba to zrobić szybko. Na
pewno będzie skutkować to jeszcze
lepszą obsługą i dobrym kontaktem
z pracownikami Spółdzielni.

Tomasz Kapłon

Tomasz Kapłon

Zarząd mówił prawdę
dokończenie ze str. 1

Decyzja ta potwierdza prawdziwość
informacji przekazanej przez proboszcza
parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w
styczniu br. organom samorządowym, a
ściślej – Radzie Osiedla Popowce-Park
i Zarządowi SMLW „Popowice”. Informacja mówiła o rezygnacji z budowy anten P4 na kościele parafialnym. Zarząd
SMLW „Popowice”, z upoważnienia proboszcza, przekazał tę informację organom Spółdzielni – Radzie Nadzorczej i
Zebraniu Przedstawicieli. Informację tę
za pośrednictwem naszej gazety przekazano również mieszkańcom Popowic.
Tylko dlaczego później Rada Osiedla
Park nadal rozpowszechniała informację o kontynuowaniu inwestycji? Na to
pytanie pewnie Państwo odpowiedzą sobie sami.
Tomasz Kapłon

Nie ma u nas wojny o anteny telefonii
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Nasi seniorzy

Wojenne losy
dokończenie ze str. 1

W rezultacie wysiedlenia przez Niemców pani Maria znalazła się w Hrubieszowie, a później w Kozłowie koło Krakowa.
Ponieważ miała maturę, a ponadto umiała pisać na maszynie, szybko trafiła do
konspiracji. Do końca wojny działała w
Armii Krajowej. Uczyła m.in. polskiego,
łaciny i historii. Po zakończeniu działań
wojennych wróciła do rodzinnego Starogrodu. Kiedy jej koleżanki zadzwoniły z
Wrocławia, że jest praca i mieszkanie, nie
namyślała się długo. Przyjechała i podjęła
pracę we Wrozamecie. Potem przeszła do
pracy do Pilmetu a w 1980 roku przeszła
na emeryturę. Na Popowicach mieszka
od 1975 roku. Jak twierdzi, nasza dzielnica wyglądała wtedy znacznie skromniej,
brakowało sklepów. Mimo to – podkreśla pani Maria – ludzie byli sobie życzliwi i pomocni, nie tak jak dziś. Przeszłość
wojenna mojej rozmówczyni została doceniona: w 1994 roku została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, otrzymała
także odznakę weterana walk o niepodległość. Jest porucznikiem w stanie spoczynku. Dzisiejsze Popowice podobają
się jej, panuje tu porządek i spokój. Panią
Marią – z uwagi na jej zdrowie – opiekuje się jej siostra Władysława, której losy
są bardzo podobne. Żadna z nich nie traci
pogody ducha, życzliwości i ciepła...
Pan Stanisław Litarowicz w chwili wybuchu wojny znalazł się, zgodnie z
rozkazem mobilizacyjnym, w 22. Pułku
Artylerii Lekkiej w Przemyślu. W cza-

Weteran Września – Stanisław Litarowicz

sie ofensywy wrześniowej jego oddział
został rozbity, a żołnierze dostali się do
niewoli. Podczas postoju pod Janowem
Lubelskim pan Stanisław wraz z trójką
żołnierzy uciekł i dostał się do rodzinnego Rymanowa. Tam zastało go wyzwolenie. W 1945 roku Dyrekcja Poczty w
Krakowie oddelegowała go do Olsztyna, a potem do Wrocławia. Pan Stanisław pracował jeszcze w fabryce mebli, w
Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Hurtu
Spożywczego i Zakładach Kartograficznych na ul. Kościuszki. Stamtąd odszedł
na emeryturę. Na Popowicach zamieszkał w 1978 roku. Ponieważ lubił i umiał
pięknie śpiewać, tę umiejętność zawsze

wykorzystywano – w młodych latach w
wojsku, a potem w chórze popowickiego
Klubu Seniora. Pan Stanisław ma stopień
porucznika w stanie spoczynku i odznakę
weterana II wojny światowej.
Wojenne losy moich rozmówców uświadamiają nam ich wkład w historię naszego ojczystego kraju. Dla niego poświęcili
swoje najpiękniejsze lata. Ich losy związały się z Popowicami, gdzie żyją i mieszkają do dziś. Zarząd Koła Popowice Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych stara się o nich dbać i pamiętać.
My także nie zapominajmy...
Tomasz Kapłon

Plany Klubu Seniora
Zbliżają się długie jesienne i zimowe
wieczory. Zarząd Klubu Seniora za naszym pośrednictwem zaprasza popowickich seniorów na towarzyskie spotkania
Klubu. Odbywają się one: we wtorki w
godz. 14.30-16.00 (sprawy biurowe) i
16.00-20.00, w czwartki w godz. 16.00-20.00 i w soboty w godz. 15.00-19.00. W
czasie tych spotkań można porozmawiać,
pośpiewać, zająć się grami towarzyskimi,
nawiązać nowe znajomości. Jednym słowem – miło spędzić czas. Tutaj każdy witany jest serdecznie i z uśmiechem.
Oprócz towarzyskich spotkań Klub Seniora zaprasza 27 października br. na

uroczysty wieczór z okazji naszego święta
– Dnia Seniora, połączonego z obchodami
rocznicy wybuchu II wojny światowej. W
programie ciekawa prelekcja i występ kabaretu. W trakcie tej uroczystości zostaną
wręczone dwie Złote Honorowe Odznaki.
Jedną z nich wręczymy naszej długoletniej działaczce, drugą – prezesowi SMLW
„Popowice”, panu Mirosławowi Miciakowi. Chcemy w ten sposób uhonorować go
za jego pomoc, serce i życzliwość dla starszych ludzi z Popowic.
Mamy też miłą wiadomość dla miłośników wycieczek: 25 października br.
organizujemy wycieczkę do Barda Śl.,

Wambierzyc i Kudowy-Zdroju z przejściem do Czech. Chętni mogą się zapisywać w godzinach pracy Klubu (podanych wyżej).
Chciałabym też podkreślić wspaniałą współpracę z Radami Osiedli, opartą
na wzajemnym szacunku i porozumieniu. Sądzę, że tak będzie i w najbliższej
przyszłości.

Zofia Adamiec
Przewodnicząca Koła nr 2
Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów Osiedla Popowice
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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.
 Kto po ustanowieniu odrębnej
własności lokalu mieszkalnego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej będzie
zarządzał nieruchomościami wspólnymi?
Wielu spółdzielców interesuje odpowiedź na tak zadane pytanie. Otóż w budynku spółdzielni będą występowały
różne lokale mieszkalne: spółdzielcze własnościowe, lokatorskie, umowy najmu oraz
lokale stanowiące odrębną własność. Jednocześnie lokatorzy mieszkający w tych
mieszkaniach będą lub nie będą członkami spółdzielni, w zależności od swoich deklaracji złożonych w spółdzielni. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
ze zmianami, jakie wprowadziła nowelizacja z 14 czerwca 2007 r., zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni wykonywany będzie
przez spółdzielnię jako przymusowy
zarząd powierzony, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 24.1 i art. 26.

Nowe przepisy nie dla każdego są jasne

 Co w praktyce wynika z zapisu
art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, czyli co oznacza fakt,
że tzw. ustawowy zarząd spółdzielni
mieszkaniowej nad nieruchomością
wspólną sprawowany jest przez spółdzielnię jako zarząd powierzony?
Należy wyjaśnić, iż jeśli w nieruchomości będącej we władaniu spółdzielni
nastąpi wyodrębnienie własności choćby
jednego lokalu w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zwanej dalej USM), to z chwilą tego wyodrębnienia powstaje nieruchomość wspólna. Z

przepisów ustawy z 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali wynika, że nieruchomość wspólną stanowi grunt zabudowany
jednym, dwoma lub kilkoma budynkami
oraz części budynku (budynków) i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Na mocy art. 5 ust.
1 USM 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.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 USM, zarząd
nieruchomościami stanowiącymi współwłasność spółdzielni mieszkaniowej jest
wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym mowa w art.
18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele nie byli członkami spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 24a i art. 26
USM. Z powyższego zapisu wynika w
praktyce, że w przypadku wyodrębnienia
własności choćby jednego lokalu, zarząd
powstałej w ten sposób wspólnoty mieszkaniowej nie jest powoływany w trybie
ustawy o własności lokali, lecz jest sprawowany przez spółdzielnię mieszkaniową z mocy USM, tak jak gdyby zarząd
ten został jej powierzony zgodnie z art.
18 ust. 1 ustawy o własności lokali, czyli
w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo umowie zawartej później w formie aktu notarialnego.

Wątpliwości mieszkańców wymagają odpowiedzi
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Rewolucyjne zmiany w ustawie
o spółdzielniachmieszkaniowych!!!
(Ale czy na pewno korzystne dla spółdzielców?)
W poprzednim wydaniu „Naszych Popowic” (z czerwca br.) zaczęliśmy cykl
o zmianach, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r. W tym
wydaniu przybliżymy Państwu kolejne
uwarunkowania po nowelizacji. Przedstawiamy kilka kolejnych zmian.

2. Nie od dziś wiadomo, że zarządcy
nieruchomości, w tym spółdzielnie, mają
kłopoty z mieszkańcami nagminnie zalegającymi z opłatami. Oczywiście, brak
rozsądnego wsparcia ze strony państwa dla
osób niezamożnych (kłania się brak polityki mieszkaniowej) ustawodawcy postanowili nam zrekompensować w taki oto
sposób: wydłużenie z trzech do sześciu
miesięcy okresu niewnoszenia opłat, po
którym dopiero można kierować sprawę do
sądu. Nasuwają się dwa zasadnicze pytania:
(1) czy zadłużenia spadną, czy wzrosną? (2)
dlaczego ustawodawca dzieli mieszkańców na spółdzielców i niespółdzielców? W
ustawie o ochronie praw lokatorów (której
przepisy odnoszą się do wspólnot mieszka-

1. Radykalna zmiana dotyczy najwyższego organu spółdzielni, jakim było
Zebranie Przedstawicieli. Po nowelizacji
ustawy najwyższym organem spółdzielni będzie walne zgromadzenie, które
nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Ustawodawca przewidział w ustawie po nowelizacji możliwość podzielenia
Walnego Zgromadzenia na części w
spółdzielniach, które zrzeszają więcej niż 500 członków. D o t ycz y t o
także SMLW „Popowice”, albowiem
nasza Spółdzielnia
zrzesza około 5800
członków. Pytanie
zasadnicze, które
w tym momencie
wysuwa się na plan
pierwszy, brzmi: co
taka zmiana w praktyce oznacza? Otóż
oznacza niewątpliwie dużo większe
koszty organizacji takich cząstko- Popowice i z tej perspektywy wyglądają efektownie
wych zgromadzeń,
albowiem do każdego cząstkowego walnego zgromadze- niowych) mowa jest o trzech miesiącach.
nia należy co najmniej: wynajęcie sa- Wydaje się, że odpowiedzi na te pytania
li na taką liczbę osób, aby wszyscy się same cisną się na usta: wymienione zapizmieścili oraz przygotowanie wszyst- sy ze znowelizowanej ustawy o spółdzielkich materiałów związanych z prawidło- niach mieszkaniowych są niekonstytucyjwym funkcjonowaniem obrad walnego ne. Konkluzja wynikająca z dokonanej w
zgromadzenia, w tym wydrukowanie i ustawie zmiany jest następująca: ludzie
rozesłanie materiałów informacyjnych. mieszkający we wspólnotach mieszkanioA kto będzie za to płacił? Oczywiście wych są inaczej traktowani niż mieszkający
wszyscy spółdzielcy! O tym legislatorzy w spółdzielniach. Pytanie tylko, kto będzie
nic nie wspominają, a nawet, co gorsza płacił za mieszkańców spółdzielni, którzy
– całkowicie pomijają ten fakt w znowe- notorycznie zalegają z płatnościami. Odpowiedź nasuwa się sama: wszyscy pozostali,
lizowanej ustawie.

czyli ci, którzy regularnie uiszczają opłaty. Jaki zatem zamysł miał ustawodawca,
wprowadzając taki zapis?
3. Zapisy znowelizowanej ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych w art. 11
ust. 2.1 i ust. 2.2 są sprzeczne z ustawą z
30 listopada 1995 r. o pomocy państwa
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Dlaczego? Otóż sytuacja, którą
kodyfikuje art. 11 ust. 2.1, czyli wypłata
wartości rynkowej wkładu lokatorskiego
w przypadku, gdy lokal w dalszym ciągu jest obciążony kredytem i odsetkami,
daje możliwość potrącenia jedynie kredytu, jako ekwiwalentności niewniesionego wkładu lokatorskiego. Jednak która
ze stron czynności opisanych właśnie w
art. 11 ust. 2.2 dokona spłaty odsetek,
skoro ustawodawca
daje delegacje tylko
w stosunku do zapisu art. 10 ust. 1 pkt
1, który mówi, że z
wartości rynkowej
można potrącić tylko
zobowiązanie członka do pokrywania
kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na
jego lokal poprzez
wniesienie wkładu
m iesz k a n iowego.
Sytuacja powyższa
jest nie do pozazdroszczenia dla tych
mieszkańców, którzy mają spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania i
chcą je przekształcić w prawo odrębnej
własności na warunkach znowelizowanej
ustawy, jednak nie będą mogli tego zrobić, gdyż w dalszym ciągu ciążą na nich
określone zobowiązania. A przecież legislatorzy to obiecali – tylko że nie wchodzili w szczegóły!
Zapraszamy do kolejnego wydania naszej gazety i do lektury tekstu na temat
zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
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Sprzątać po psach
Większość naszych mieszkańców zauważyła zapewne na tablicach ogłoszeniowych informację dotyczącą zwłaszcza
właścicieli psów. Otóż zgodnie z Uchwałą
nr XLV/2996/05 Rady Miejskiej Wrocławia z 29 grudnia 2005 r., na mieszkańców i zarządców nieruchomości (spółdzielnie) nałożono obowiązek sprzątania
terenów zielonych z odchodów zwierzęcych, umieszczenia na terenach należących do spółdzielni pojemników na odchody zwierzęce i opróżniania ich.
Uchwała wyraźnie precyzuje tę kwestię. Oto jej § 12: Osoba, z którą przebywa zwierzę w miejscu publicznym,
zobowiązana jest do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę.
Jednak w przypadku, gdy właściciel
zwierzęcia nie wypełnia tego obowiązku, ustawodawca przenosi go na właściciela nieruchomości. W § 13 uchwały
czytamy:
Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
2) Zapewnienia właścicielom lub
opiekunom zwierząt możliwości technicznych pozbywania się zebranych
zanieczyszczeń, pozostawionych przez
zwierzęta domowe.
3) Usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe – w
przypadku niewyegzekwowania tego obowiązku od właściciela lub opiekuna.

Ponieważ sytuacja ta wiązała się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez zarządcę nieruchomości, zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej, SMLW „Popowice” – a ściślej jej Rada Nadzorcza – podjęła Uchwałę
nr 32/05/III/2007 z 17 maja 2007 r. Uchwała wprowadziła opłatę w wysokości 10 zł za
miesiąc od jednego psa. Na wniosek właścicieli psów skorygowała tę opłatę miesięczną do 2 zł od psa. Dokonano też analizy

ekonomicznej. Okazało się, że nawet kwota 10 zł od psa nie pokrywała kosztów tzw.
psiego pakietu i usuwania odchodów z terenów zielonych. Zatem nowa wprowadzona
kwota – 2 zł od psa – będzie obowiązywać
od 1 stycznia 2008 r. Przeznaczona będzie
na pokrycie kosztów 11 pojemników i ich
opróżnianie.
Zarząd SMLW „Popowice”
Rada Nadzorcza SMLW „Popowice”

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami

Koci problem
Miłość do zwierząt świadczy
o naszym człowieczeństwie.
Zrozumiałe jest więc, że
troszczymy się i opiekujemy
naszymi sympatycznymi
czworonogami. One
niejednokrotnie są naszymi
jedynymi powiernikami i
przyjaciółmi.

Niestety, w tej naszej miłości do zwierząt posuwamy się zbyt daleko. Zwierzęta
bowiem mają swoją naturę, przyzwyczajenia, ale też określone potrzeby. Każdy
właściciel psa wie, że trzeba z nim wyjść,

nie tylko w celach fizjologicznych. Koty
chadzają własnymi drogami. Są – jak to
koty – przystosowane do zdobywania sobie pożywienia. Kiedy jednak człowiek
lepiej wie, co kotu potrzeba i dokarmia
go potrawami ze swojego stołu, traci on
instynkt łowny. Ani w głowie mu wtedy polowanie na szczury czy myszy. On
już nie musi, on ma jedzenie – czasem w
nadmiarze.
Dokarmianie naszych osiedlowych
kotów ma jeszcze jeden, ekonomiczny
aspekt. Otóż ostrząc sobie pazurki, często robią to na otulinie rur centralnego
ogrzewania. Otulinę trzeba potem uzupełniać lub wymieniać, ale tego już nie

zrobią koty – to musi zrobić człowiek.
Oczywiście trzeba za to zapłacić, a płacimy my wszyscy.
Nie chodzi tu o jakąś krucjatę przeciw
kotom, ale o rozumną opiekę. Nie może
być ona związana z dużymi uciążliwościami dla otoczenia, z zagrożeniem pożarowym, czy też brakiem respektu dla
opinii innych lokatorów. Ponadto, dokarmiając koty, często doprowadzamy je do
swoistej degeneracji, a nawet śmierci z
przejedzenia. A tego nie życzymy naszym
ulubieńcom. Pomyślmy o tym, zanim wystawimy kolejną miseczkę z jedzeniem da
osiedlowego Mruczka.
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Nowości
biblioteki
Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jeleniej 7 od października br.
zaprasza seniorów na bezpłatne warsztaty
komputerowe. Mamy nadzieję, że jest to
ciekawa i interesująca propozycja. Czekamy na zgłoszenia od zainteresowanych seniorów. Oczywiście proponujemy również
nowości książkowe. Oto kilka z nich:
• Agnieszka Frączek – „Trzeszczyki
czyli trzeszczące wierszyki”
„Trzeszczyki” to takie teksty, których
głośne czytanie może się skończyć złamaniem, zwichnięciem, a w najlepszym razie zasupłaniem języka. Czytanie po cichu
grozi wybuchem absurdalnej wesołości,
czkawką, a nawet pęknięciem ze śmiechu.
Zaglądanie w głąb tej książki jest więc ryzykowne niczym skok na bungee! Ale tak
samo ekscytujące. I w dodatku zabawne.
• Philip Kerr – „Dzieci lampy i dżinn
faraona” oraz „Dzieci lampy i królowa
Babilonu”
Bliźnięta John i Filippa Gaunt mają po
dwanaście lat, ale nie są zwykłymi dziećmi. Są dżinnami – wychowanymi jak istoty ludzkie. Takimi, jakie można spotkać w
baśniach z „Księgi tysiąca i jednej nocy”.
Potrafią znikać, zamieniać się w zwierzęta i
spełniać życzenia. Zawsze trzy, nigdy cztery. Czwarte życzenie niweczy poprzednie.

Na widok aparatu fotograficznego pijaczki poznikały spod Biedronki

Biedronka
i alkohol
Wśród spraw podejmowanych przez
Radę Nadzorczą są takie, które zgłaszają
nasi mieszkańcy. Są to niejednokrotnie
sprawy trudne, co nie znaczy, iż należy je
pominąć. Wprost przeciwnie – należy je
rozwiązywać, w dobrze pojętym interesie
członków Spółdzielni. Jedna z naszych
Czytelniczek zgłosiła – za co jej w tym
miejscu dziękujemy – taką sprawę.
Każdy, kto odwiedza naszą osiedlową Biedronkę, może zauważyć, że jest
tam stała grupa amatorów alkoholu. Nie
dość, że spożywają go w bezpośrednim
sąsiedztwie sklepu i budynków. Używają przy tym niewybrednego słownictwa.
O wpływie takiej sytuacji na małoletnie
dzieci nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni,
ściślej – Komisja Kultury i Rekreacji,
podjęła ten problem. Na posiedzenie komisji zaproszona została kierowniczka
Biedronki. W trakcie dyskusji obie strony doszły do wniosku, że warto i trzeba
współdziałać w zakresie porządku wokół
sklepu; każdy – dostępnymi mu środka-

mi. Ochrona Biedronki w trakcie patroli wokół sklepu, mieszkańcy – zgłaszając policji i Straży Miejskiej naruszanie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z poziomu Zarządu będą również podejmowane częste monity do wspomnianych tu
instytucji. Wspólne działanie na pewno
przyniesie rezultat.
Wiadomo, że alkohol spożywany w
odpowiednim miejscu i odpowiednich
ilościach nie szkodzi. Natomiast szkodzi,
kiedy wywołuje demoralizujący wpływ
na otoczenie. W pobliżu Biedronki jest
przecież SP nr 3, której dyrekcji nie jest
wcale obojętny fakt gromadzenia się „zawianych” osobników przy sklepie.
Jednym słowem, zamierzamy zmontować koalicję wszystkich, którym nie jest
obojętne, czy nasze dzieci będą mieć do
czynienia ze środowiskiem demoralizującym. Zgadzamy się z naszą Czytelniczką,
że dzieci trzeba chronić. Temu właśnie będą służyć podejmowane przez nas działania. Liczymy także na Państwa pomoc.

• Lesley Lokko – „Świat u stóp”
Cztery kobiety. Dwadzieścia lat ich życia. Wielowątkowa powieść o przyjaźni i
miłości rozgrywająca się na tle ważnych
wydarzeń politycznych u schyłku XX wieku. Choć pochodzące z różnych miejsc i
środowisk, o innych charakterach i temperamentach, wszystkie dziewczęta, a z czasem
kobiety, będą przeżywały podobne radości
i smutki, sukcesy i porażki. I wszystkie na
swój sposób będą szukały miłości.
• Mariusz Wollny – „Kacper Ryx”
Łotrzykowska powieść z czasów Jagiellonów. Niemal wszystkie wydarzenia,
osoby i afery stanowiące tło tej książki są
autentyczne. Spotkamy tu wiele postaci historycznych, które – wplątane w bójki, pojedynki, pościgi i ucieczki – pokażą nam
zupełnie nowe oblicze. Akcja pierwszego
tomu przygód Kacpra Ryksa osadzona jest
w jego rodzinnym Krakowie.

Tomasz Kapłon
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Śpiewająca rodzina
Tym z Państwa, którzy nie widzieli
ostatniego wydania Wszechnicy
Popowickiej powiem wprost: jest
czego żałować!
W łaśn ie to czer wcowe wyda n ie
Wszechnicy można zaliczyć do bardzo
udanych. Zarówno jeśli chodzi o frekwencję, jak i poziom artystyczny. W recitalu zatytułowanym „W krainie musicalu i operetki” wystąpili bowiem: Maria
Zawartko, jej mąż Jarosław oraz ich córka Joanna. Panią Marię Zawartko znamy
bardziej jako radną Rady Miejskiej Wrocławia, wybraną z Popowic. Nie znaliśmy
jej od „śpiewającej” strony. Obecni na
spotkaniu Wszechnicy mogli przekonać
się, że pani Maria równie dobrze porusza
się po terenie wokalnym.
Zgodnie z tytułem recitalu, mieliśmy
okazję odbyć krótką podróż przez krainę musicalu i operetki. Były więc utwory ze znanych operetek: „My Fair Lady”,
„West Side Story”, „Skrzypek na dachu”,
ale też przepiękne duety …….........…. wykonane z wdziękiem przez panią Marię i
pana Jarosława. Nie mniej oklasków zebrała Joanna Zawartko, która porwała widzów naturalnym wdziękiem i znakomitym głosem. Nasi goście dali się namówić
na wykonanie we trójkę ………............ .

Rodzina państwa Zawartków wypadła śpiewająco

Recital zapadł głęboko w pamięć także za sprawą akompaniującej wykonawcom na fortepianie (w wersji elektronicznej) Katarzyny Kluczewskiej. Oprawa
muzyczna stworzyła piękną całość, którą
obecni na spotkaniu nagradzali raz po raz
oklaskami. Na zakończenie recitalu usłyszeliśmy zapewnienie naszych wykonawców, że nie będzie to ostatni taki występ.
Polecamy więc uwadze Państwa nasze
ogłoszenia. Podróż po krainie operetki
jeszcze na Państwa czeka...
Zapatrzeni, zasłuchani...

Kolejne wydarzenie Wszechnicy Popowickiej jak zwykle zapełniło widownię
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Notatnik kulturalny
Witamy po wakacyjnej
przerwie, z nadzieją, że zechcą
Państwo skorzystać z naszych
podpowiedzi. Rozpoczyna się
kolejny sezon teatralny, w którym
nie zabraknie zarówno nowości,
jak i przedstawień obecnych już
w repertuarze.
Przegląd premierowych nowości we
wrześniu zaczynamy od zaproszenia do
Teatru Polskiego.
Na Scenie Kameralnej tego teatru 15
września br. premiera spektaklu „Dwadzieścia najśmieszniejszych piosenek na
świecie”. Scenariusz został przygotowany przez Jerzego Satanowskiego i Mariusza Kiljana na podstawie „Schizofrenii”
Antoniego Kępińskiego i utworów wokalno- muzycznych. W spektaklu występują: Adam Cywka i Mariusz Kiljan.
Reżyserią zajął się Jerzy Satanowski. On
też, wraz z Mariuszem Kiljanem, opracował spektakl scenograficznie.

Frankiewicz, Barbara Wysocka (gościnnie), Krzysztof Boczkowski, Tomasz
Cymerman, Szymon Czacki, Marek Kocot, Piotr Łukaszczyk, Jan Peszek (gościnnie), Jerzy Senator.
Iwan Aleksandrowicz Wyrypajew
(ur. 1974 r.) to rosyjski aktor, reżyser i
dramatopisarz. Przez krytyków został
okrzyknięty liderem całego pokolenia.
Taka rola chyba mu odpowiada. Jest
zwolennikiem sztuki zaangażowanej.
Jego zdaniem, nowy dramat powinien
mówić nie o wiecznych tematach, ale o
sprawach związanych z naszym dniem
dzisiejszym.

Michała Zadarę już znamy. W 2006
roku w Teatrze Współczesnym zrealizował on „Kartotekę” Różewicza. We
Wrocławiu, oprócz „Księgi Rodzaju 2”,
przygotuje premierę „Operetki” Gombrowicza w Teatrze CAPITOL.
W Teatrze Lalek w październiku
planowana jest premiera spektaklu „Medea”. O tym spektaklu napiszemy więcej
po jego premierze. Tymczasem, zanim
życie teatralne nabierze tempa, zanim
sypną się premiery, mamy nadzieję, że
wybiorą Państwo z naszych propozycji
coś dla siebie.

Scena na Świebodzkim w październiku przedstawi premierę spektaklu „Zaśnij teraz w ogniu” Przemysława Wojcieszka. Jest to jego pierwsza realizacja
przygotowywana dla Teatru Polskiego.
Główni bohaterowie to niespełnieni aktorzy prowincjonalnego teatru. Ich córka
ze swoim chłopakiem chcą robić karierę w Warszawie. Ona chodzi co dnia na
castingi, on szuka pracy w teatrach. Pojawiają się odniesienia do polskiej codzienności. W czasie spektakli ma grać
na żywo zespół Contemporary Noise
Quintet w składzie: Kuba Kapsa, Bartek
Kapsa, Tomek Glazik, Wojtek Jachna,
Paweł Urowski. Scenografię do spektaklu projektuje Małgorzata Bulanda, ruch
sceniczny przygotowuje Maćko Prusak.
W spektaklu występują: Paulina Chapko
(PWST), Anna Milczuk, Alicja Kwiatkowska, Halina Rasiakówna, Helena Sujecka (PWST), Wiesław Cichy, Marcin
Czarnik, Mirosław Haniszewski, Adam
Sczyszczaj, Mariusz Zaniewski.
W Teatrze Współczesnym miała
miejsce prapremiera polska spektaklu
„Księga rodzaju 2” Antoniny Wielikanowej i Iwana Wyrypajewa. Reżyseria:
Michał Zadara, scenografia: Thomas Harzem, kostiumy: Julia Kornacka, muzyka
na żywo: Mass Kotki. Wystąpili: Lena
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Ryba bierze
Jednym ze statutowych
działań Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego CERTA przy SMLW
„Popowice” jest organizowanie
zawodów wędkarskich.

Zawody spławikowo-gruntowe o tytuł
mistrza Popowic odbywają się corocznie
w trzech turach. Pierwsza miała miejsce
21 maja, druga 9 czerwca. Ostatnia – decydująca – trzecia tura zawodów odbyła
się 1 września. Nad Odrą między mostem kolejowym a pierwszym przesypem
pojawili się wędkarze z CERTY, aby potwierdzić swoje wysokie umiejętności
w wędkowaniu. Startujący w zawodach
wędkarze ulokowali się na swoich stanowiskach wzdłuż brzegu. O zwycięstwie
zadecydowały wysokie umiejętności, ale
też odrobina szczęścia.
Oto zwycięzcy zawodów: pierwsze
miejsce zajął Stefan Kokot, mający na
koncie 5,2 kg złowionych ryb, drugie
Piotr Korbacz – 4,15 kg, a trzecie Edmund Poniewierski – 1,85 kg. W zawodach, w kategorii juniorów, startował Rafał Fedków, który złowił 0,6 kg ryb.
Zawodnicy otrzymali cenne nagrody
– sprzęt wędkarski. Podsumowując te zawody, prezes Koła PZW CERTA zaprosił wszystkim zawodników na pieczone
kiełbaski. Humory dopisały, nie zawiodła też pogoda.

Po trzech turach zawodów o tytuł mistrza Popowic można już podsumować
wyniki i wyłonić zwycięzców. Mimo że
oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie
się pod koniec września, możemy już dziś
powiedzieć, że mistrzem Popowic został
Edmund Poniewierski, I wicemistrzem
– Andrzej Musielak, II wicemistrzem
– Jan Sawicki. W kategorii juniorów
mistrzem Popowic został Rafał Fedków,
wicemistrzem – Rafał Jerzyna. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy taaakiej ryby!
Tomasz Kapłon
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