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Pamiętajmy o sąsiadach
Liczne zgłoszenia i interwencje
kierowane do Spółdzielni,
dotyczące zachowań sąsiedzkich,
potwierdzają celowość
przypominania od czasu do czasu
mieszkańcom o obowiązkach,
jakie na nich ciążą. Wynikają
one z faktu zamieszkiwania
w budownictwie wielorodzinnym.
Niestety, fakt ten wiąże się z pewnymi
ograniczeniami i chyba jest to dla większości naszych lokatorów oczywiste. Siłą rzeczy
trudno tu mówić o pełnej swobodzie zachowań, jak w budownictwie jednorodzinnym.
Nie sprzyjają temu ani ściany, ani sufit, ani
podłoga, przez które sąsiadujemy z użytkownikami innych mieszkań.
dokończenie na str. 3

Parking gotowy

Zdziwienie naszych mieszkańców
wywołuje zapewne fakt,
że ukończony już
parking samochodowy
przy ul. Starogranicznej
stoi nieużywany.
Zatem kilka słów wyjaśnienia...
Budowa parkingu została ukończona.
Zgodnie z obowiązującą w tym zakresie
procedurą, została zgłoszona do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Chodzi o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Oczekujemy na to pozwolenie.
Procedury obowiązujące w PINB są skomplikowane i w dużym stopniu niezależne
od nas. Z chwilą uzyskania pozwolenia na
użytkowanie parking zostanie otwarty.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie
z postulatami członków naszej Spółdzielni
parking posiada część niepłatną, niestrzeżoną i część płatną – strzeżoną. W drodze
przetargu został wybrany dzierżawca części
strzeżonej i podpisano z nim umową. Miejmy
nadzieję, że niebawem uzyskamy konieczne
pozwolenie i parking będzie mógł służyć naszym mieszkańcom.
Tomasz Kapłon
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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
Dział Administracyjny:
tel. 071 355 40 05

Nowe chodniki
Mieszkańców ulic Jeleniej
i Białowieskiej – choć nie tylko
tych – z pewnością ucieszy
fakt, iż wreszcie doczekali się
nowych chodników i miejsc
postojowych.

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. 0693 074 544
tel. 0605 979 282
tel. 071 718 18 56
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

Nasze Popowice – kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
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– Maciej Woźny,
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław,
tel. 071 791 13 62, 0501 086 588.
Redaktor odpowiedzialny:
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Skład, łamanie i druk:
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Prace przy ich wymianie prowadzono
na zlecenie służb miejskich, w tym przypadku Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
Najwyższy był czas na poprawę stanu nawierzchni. Prace budzą zrozumiałe zainteresowanie i zadowolenie mieszkańców.
Finał w postaci remontu chodnika
wieńczy wieloletnie starania zarówno

mieszkańców, jak i organów samorządowych, zwłaszcza Rady Osiedla Popowice-Polana. Jak powiedział jej przewodniczący Jan Cieszkowski, sprawa
ta była traktowana przez Radę priorytetowo. Działania w tej kwestii trwały jednak wiele lat, ponieważ były wykonywane pilniejsze zadania służb
miejskich.
Mamy nadzieję, że remont chodników
przy ul. Jeleniej i miejsc postojowych
przy Białowieskiej będzie częścią kompleksowej poprawy stanu nawierzchni
chodników i jezdni na Popowicach.
Tomasz Kapłon

Ilu zamieszkuje?
Każdemu zamieszkującemu
w spółdzielczych zasobach
przychodzi obserwować
nieraz różnego rodzaju
nieprawidłowości. A to ktoś
parkuje tam, gdzie nie powinien,
nie gasi światła w piwnicy,
nie zamyka drzwi do niej.
Sami moglibyśmy wyliczyć
całą listę takich spraw.

Z pewnością można na tę listę wpisać
jeszcze jedną: meldowanie mniejszej liczby osób niż faktycznie zamieszkująca.
O tym, że jest to nieuczciwe, dobrze wiemy, ale co z tego?
Niestety, w dużym stopniu do tego
stanu rzeczy przyczyniają się członko-

wie Spółdzielni wynajmujący mieszkanie. Zameldowana jest jedna osoba
– najczęściej właściciel – a mieszkają
np. trzy. Unika się w ten sposób opłat
związanych z liczbą osób – na przykład
ilość „wyprodukowanych” śmieci jest
trzy razy większa. Trzeba je częściej
wywozić, a tym samym więcej płacić.
Płacimy więc my wszyscy...
Rozważane (a w niektórych spółdzielniach wprowadzone) ustalenie opłat od
powierzchni mieszkania z pewnością spotka się z protestem osób, które mieszkają same.
Na drugim biegunie – podkreślmy to
wyraźnie – są osoby meldujące swoich najbliższych, często tylko je odwiedzających.
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Pamiętajmy o sąsiadach
dokończenie ze str. 1

Właśnie ta specyfika zamieszkiwania przesądza o potrzebie określenia
zasad korzystania z lokali mieszkalnych
oraz kwestii porządkowych związanych
z tym zamieszkiwaniem.
Zasady te przyjęły formę regulaminów wewnętrznych, tj.:
• Regulaminu użytkowania lokali i porządku w SMLW „Popowice”;
• Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali
w zakresie napraw wewnątrz lokali.
Zgłoszenia i interwencje, o których
piszemy na wstępie, dotyczą przede
wszystkim zakłócania ciszy nocnej, dlatego też przypominamy, że kwestie te
porządkuje § 10 ust. 1, 2, 3, 4 regulaminu użytkowania lokali, a mianowicie:
1. Trzepanie dywanów, chodników itp.
może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 8.00 do 20.00. Nie wolno
trzepać i czyścić dywanów, pościeli,
ścierek itp. na balkonach, loggiach,
klatkach schodowych i z okien.
2. Śmieci i odpadki należy wynosić do
zbiorników i śmietników zainstalowanych przez administrację. W przypad k u rozsypa n ia w ynoszonych
śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów, użytkownik obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczony
teren. Wysypywanie śmieci do zsypów powinno odbywać się od godziny 6.00 do 22.00.
3. W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. W godzinach
tych należy ściszyć odbiorniki radiowo-telewizyjne oraz zaprzestać:
– wykonywania prac remontowych
(dopuszczalne w godzinach od
8.00 do 20.00);
– przestawiania i przesuwania mebli;
– gry w piłkę, skakania i biegania
po mieszkaniu;
– głośnej gry na instrumentach i głośnego śpiewu oraz innych czynności zakłócających ciszę nocną.
4. Niedopuszczalne jest także zakłócanie spokoju w godzinach dziennych,
jeżeli ma to cechy rażącej uporczywości i nie jest podyktowane koniecznością.
Podkreślamy w szczególności zapis
dotyczący wykonywania prac remonto-

wych, bowiem część lokatorów mylnie
sądzi, że mogą one trwać do 22.00, i po
godz. 20.00 nadal zakłócają spokój sąsiadom, nie licząc się z ewentualnymi
konsekwencjami.
Z remontami w mieszkaniu wiąże
się sprawa uzgadniania ich zakresu ze
Spółdzielnią. Jest to wymóg określony w drugim z regulaminów wymienionych wyżej. Oczywiście nie chodzi tu o malowanie ścian czy stolarki.
Obowiązek uzyskania pisemnej zgody
Spółdzielni – pod rygorem obciążenia
kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego lub ewentualnymi kosztami
powstania z tego tytułu szkód – dotyczy w szczególności:
• napraw lub przeróbek w instalacji
gazowej, elektrycznej, centralnego
ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej
(piony główne) i spalinowo-wentylacyjnej;
• zmian ścian i stropów.
Lokatorzy ingerują czasem w wewnętrzne instalacje. Jak? Otóż konserwatorzy AZART często spotykają
się z sytuacją zgłaszania usterek w odbiorze programów z anteny zbiorczej.
Są one wynikiem samowolnego usuwania gniazd AZART przez sąsiadów.
Przypuszczamy, że wynika to z niewiedzy, ale w konsekwencji utrudnia życie
innym mieszkańcom w danym pionie
i przysparza niepotrzebnej pracy firmie konserwującej instalację. Ponadto
– co istotne dla wszystkich – powoduje
niepotrzebnie dodatkowe koszty. Apelujemy o zaniechanie takich praktyk,
bowiem jest to również naruszenie cytowanego regulaminu.
Zdajemy sobie sprawę, że każdy lokator remontujący mieszkanie chce
zrobić to jak najszybciej i najsprawniej. Przy tym maksymalnie wykorzystać czas własny i czas wykonawców zewnętrznych. Jednak nie może
się to odbywać kosztem innych, z którymi przyszło mu sąsiadować. Bądźmy
życzliwi na co dzień wobec innych,
a spotkamy się z podobnym zachowaniem z ich strony wobec nas. Wydaje się to takie proste, ale jak pokazuje
życie, trzeba jeszcze nad tym popracować.
•••
Liczymy, że nasz tekst odniesie przynajmniej w części skutek i wpłynie na
poprawę stosunków międzyludzkich,

tak istotnych w zabudowie wielorodzinnej. Cisza nocna to niejedyny problem, wpływający na dobrosąsiedzkie relacje. Namawiamy wszystkich
do respektowania regulaminów, które wymieniliśmy. W pełnej wersji są
one dostępne w Dziale Organizacyjno-Samorządowym Spółdzielni oraz
na stronie internetowej Spółdzielni
– www.smpopowice.pl.
Tadeusz Sidor
współpraca Tomasz Kapłon

Rozmowy
zbyt
głośne
Międzysąsiedzkie kontakty to
także rozmowy przed naszym
miejscem zamieszkania czy
na terenie osiedla. Bardzo
często, spotykając się,
rozmawiamy ze znajomymi,
kolegami, przyjaciółmi. Jest
to ze wszech miar godne
pochwały. Gorzej, gdy
uprzykrza życie innym.
Nasi Czytelnicy sygnalizują nam
tego rodzaju sytuacje. Zarówno
w wydaniu porannym, jak i wieczorowym. Rano osoby spotykające się
tuż przy budynku, głośno i donośnie
rozmawiają, nie bacząc, iż jest wczesna pora i niektórzy najzwyczajniej
w świecie jeszcze śpią. Równie częste są przypadki, gdy wieczorem (celuje w tym młodzież) słychać głośne
rozmowy osób siedzących na przydomowych ławkach i raczących się
przy tym napojami, nie tylko gazowanymi.
Świadomość, że mieszkają obok
inni, powinna nam towarzyszyć stale. Powinna też podpowiadać, iż nie
chcielibyśmy, aby nam ktoś zakłócał spokój czy wypoczynek. Pomyślmy zatem, zanim zaczniemy głośno
– nad ranem czy w nocy – dyskutować.
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Podwyżki niezależne od spółdzielni!!!

MEDIA – zmiana taryfy
ENERGIA CIEPLNA
Zespół Elektrowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. wprowadził
z dniem 1 sierpnia 2008 r. nową taryfę dla ciepła na podstawie Decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr OWR-4210-21/2008/1276/IX-A/DB.
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Od dnia 2.01.2008 r. nastąpiły następujące zmiany w Taryfach SprzeCeny zakupu ciepła (netto)
Opłata stała za moc
zamówioną
KOGENERACJA
Opłata stała za usługi
przesyłowe
FORTUM
Opłata za ciepło
KOGENERACJA
Opłata zmienna za usługi
przesyłowe
FORTUM
Opłata za nośnik
KOGENERACJA

dawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego:
1. w ok r e s i e o d 2 . 01. 2 0 0 8 r. do
31.03.2008 r. na podstawie Taryfy OSD stawka zmienna opłaty dystrybucyjnej stanowi sumę składnika
zmiennego stawki sieciowej, składnika jakościowego stawki systemowej
oraz składnika wyrównawczego stawki systemowej;
2. od dnia 1.04.2008 r. weszła w ży-

9.10.2006

1.08.2007

1.11.2007

1.08.2008

2222,37
zł/MW

2472,21
zł/MW

bez zmian

2628,04
zł/MW

2688,72
zł/MW

bez zmian

2866,79
zł/MW

bez zmian

20,06 zł/GJ

20,44 zł/GJ

bez zmian

22,18 zł/GJ

9,86 zł/GJ

bez zmian

9,96 zł/GJ

bez zmian

7,05 zł/m3

7,27 zł/m3

bez zmian

7,71 zł/m3

cie zmiana w Taryfie OSD dotycząca naliczania opłat dystrybucyjnych;
polega ona m.in. na likwidacji składnika wyrównawczego opłaty systemowej i wprowadzeniu składnika
opłaty przejściowej na mocy ustawy
(Dz.U. nr 130 poz. 905);
3. z dniem 1.05.2008 r. weszła w życie zmiana w taryfie dla energii elektrycznej grup taryfowych G opublikowana dnia 16.04.2008 r. w Biuletynie
Branżowym URE nr 41/2008, jak
również zmiana w Taryfie OSD dotycząca m.in. zmiany opłat dystrybucyjnych.
GAZ
Ta r y fa d l a pa l iw ga z ow ych
nr 1/2008 S.A. została zatwierdzona
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10 kwietnia 2008 r. Decyzją
DTA-4212-29(21)/2007/2008/652/V/AG,
która weszła w życie z dniem 25 kwietnia 2008 r.
Krystyna Paściak

Śmieci coraz więcej
W poprzednim numerze
„Naszych Popowic” pisaliśmy
o problemie związanym z coraz
wyższymi opłatami za wywóz
śmieci. Działania podjęte przez
Spółdzielnię, aby śmieciowy
problem rozwiązać, przybrały
– jak wiemy – postać
zamkniętych śmietników.

wcześniej ustalone i podane do wiadomości, będzie można dostarczyć zbędne gabaryty, które następnie zostaną wywiezione
przez pracowników Spółdzielni.
Jeżeli wziąć pod uwagę informacje
o podniesieniu opłat za wywóz śmieci
z 75 do 100 zł za tonę od początku przy-

szłego roku, to widać, że gra jest warta
świeczki.
Im więcej będzie śmieci, zwłaszcza
tych podrzucanych, tym więcej będziemy
płacić. Warto więc zastanowić się i przeliczyć. Rachunek jest prosty.

Miało to przeciwdziałać praktykowanemu procederowi podrzucania śmieci
przez innych. Niestety, nie wszyscy zamykają śmietniki, natomiast podrzucający pozostawiają śmieci pod ogrodzeniem
śmietnika. Podobnie rzecz się ma z tzw.
gabarytami (starymi meblami, wersalkami, fotelami, drzwiami itp.).
Być może sytuację rozwiąże – choćby
częściowo – projekt wywożenia gabarytów w określone dni miesiąca. Wówczas
jest szansa z jednej strony na pozbycie się
zbędnych mebli, z drugiej – na wywożenie
ich w sposób zorganizowany. Na przykład
5. i 20. dnia każdego miesiąca, w miejsca
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
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Nie sadzić drzew
Popowice znane są z zieleni
wkomponowanej w ich zabudowę.
Widać to gołym okiem. Daje to
nam, mieszkańcom, możliwość
odpoczynku, zrelaksowania się,
bycia bliżej natury.

Nie wszyscy jednak rozumiemy, że sadzenie drzew, czynione w sposób żywiołowy, raczej zaburza porządek, niż go tworzy. Wystarczy popatrzeć na otoczenie
naszych budynków. Przy jednych drzewa i krzewy rosną w sposób uporządkowany, przy innych sadzone są jak popadnie. Te przydomowe ogródki są często
oazą zieleni, a nawet ozdobą. Tak choćby
jak ten widoczny na zdjęciu ogródek przy
ul. Żubrzej. Pomysłowość połączona z pra-
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cowitością dała zadziwiające
efekty.
Nie wszędzie jednak tak się
dzieje. Być może warto byłoby
wreszcie zrobić porządek z zielenią na Popowicach. Przyniesie
to i nam, i samej zieleni więcej
pożytku. Skoro dbamy o swoje
działki, spróbujmy też zadbać
o tereny zielone. Jak? Myślę,
że Państwa pomysłowość jest
niewyczerpana. Najciekawsze
propozycje opublikujemy na łamach „Naszych Popowic”.
Pamiętajmy, że tereny zielone na Popowicach nie są niczyje.
One są nasze.
Tomasz Kapłon

Dodatkowe pomieszczenia
Z uwagi na liczne wątpliwości
przypominamy najważniejsze,
podstawowe zasady
wynajmowania i użytkowania
wnęk podestowych oraz innych
dodatkowych pomieszczeń
mieszkańcom w budynkach
naszej Spółdzielni.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani tematem szczegółowo, kierujemy do
stosownego regulaminu znajdującego się
w Spółdzielni oraz na jej stronie internetowej www.smpopowice.pl.
W rozdziale I „O warunkach i trybie
przydziału pomieszczeń” określone jest, iż
pomieszczenie może być wynajęte na czas
określony członkowi Spółdzielni zamieszkałemu w obrębie klatki schodowej, w której
to pomieszczenie się znajduje, na jego pisemny wniosek złożony w administracji osiedla.
Rozdziału pomieszczeń dokonuje kierownik

osiedla po uzyskaniu opinii Rady Osiedla
(zgodnie z § 89 ust. 9 Statutu Spółdzielni).
Osoby kwestionujące taki rozdział mogą
zgłaszać odwołania, bowiem po dokonaniu
rozdziału pomieszczeń administracja osiedla
wywiesza na tablicy informacyjnej w klatce
budynku listę osób, którym pomieszczenia
zostały wynajęte, z podaniem terminu składania odwołań.
Warto tu przypomnieć, że członek Spółdzielni zwalniający mieszkanie zobowiązany jest jednocześnie do przekazania administracji osiedla dodatkowo zajmowane
pomieszczenie (nie wolno go sprzedać
razem z mieszkaniem). W przypadku
zdania pomieszczenia administracja osiedla nie zwraca poniesionych nakładów.
Natomiast w rozdziale II „O warunkach
użytkowania dodatkowych pomieszczeń”
jest mowa o tym, że użytkownik dodatkowego pomieszczenia zobowiązany jest do
utrzymywania w nim porządku oraz do-

Uwaga lokatorzy!!!

Nowe numery
SMLW „Popowice” informuje, że
od 1.09.2008 r. zmieniona została firma obsługująca pogotowie c.o., elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Pogotowie prowadzi firma „Impex” PBI
Michał Łukaszewicz.

W związku z powyższym awarie występujące po godzinach pracy Spółdzielni
należy zgłaszać pod numery telefonów:
0693 074 544
0605 979 282
071 718 18 56

konywania wszelkich napraw i likwidacji
usterek wynikłych w trakcie eksploatacji.
Pomieszczenie nie może być wykorzystywane jako warsztat podręczny ani
rzemieślniczy.
Rozdział III reguluje kwestie odpłatności
za użytkowanie dodatkowych pomieszczeń.
Odpłatność za korzystanie z pomieszczenia jest ustalana według stawki za 1 m kw.,
uchwalonej przez Radę Nadzorczą.
Użytkownik zobowiązany jest do regulowania opłaty za wynajmowane pomieszczenie według naliczenia dokonanego przez administrację osiedla w terminie
do 20. dnia każdego miesiąca.
W rozdziale IV, czyli w ustaleniach
końcowych, jest mowa o tym, iż wynajęta wnęka podestowa może być oświetlona tylko z tablicy licznikowej użytkownika pomieszczenia. Czynności związane
z przeróbką instalacji elektrycznej obciążają użytkownika wnęki, a administracja
osiedla zobowiązana jest do stwierdzenia każdorazowo w protokole przekazania
wnęki, że pobór energii elektrycznej odbywa się na koszt użytkownika. Zabrania
się natomiast montowania gniazd wtykowych – pod rygorem cofnięcia decyzji
o przydziale pomieszczenia.
Mamy nadzieję, że zapoznanie się z tym
regulaminem pozwoli na uniknięcie niedomówień i problemów. Warto więc zapoznać
się z nim, zanim podejmiemy jakiekolwiek
działania w przedstawionej sprawie.
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Ludzie Popowic

Książka zawsze potrzebna
Wszyscy ją znają, często
odwiedzają. Dzieci i dorośli
z Popowic nie wyobrażają
sobie bez niej swojej nauki,
wypoczynku i rozrywki. O kim
mowa? Oczywiście o pani ANNIE
TOMASZEWICZ, kierowniczce Filii
nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Jeleniej.
Pani Anna mieszka na Popowicach od
1973 roku. Można śmiało powiedzieć, że
rosła razem z nimi. Początkowo uczęszczała do pierwszej klasy do SP nr 19 na Pilczycach, a potem, kiedy powstała SP nr 5
na Popowicach (obecne Gimnazjum nr 1),
ukończyła tu osiem klas. Po zdaniu matury
w VI LO na ul. Hutniczej przyszła pora na
naukę w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim przy ul
Niemcewicza. Praktykę zawodową miała na
Popowicach w bibliotece dla dorosłych przy
ul. Białowieskiej 11, gdzie kierowniczką była
Maria Paluch, i w bibliotece dla dzieci przy
ul. Popowickiej 28, którą kierowała Jadwiga
Konieczna. Po ukończeniu studium w 1988
roku, pani Anna podjęła pracę w MBP.
Po czterech latach pracy, w 1992 roku,
w jej zawodowym życiu bibliotekarza nastąpiła przerwa, ponieważ w ramach redukcji
etatów zwolniono ją z biblioteki. Rok spędziła we Wrocławskiej Fabryce Mebli, ale
ciągnęło ją do książek. Następny rok to praca w Antykwariacie Naukowym, ale nie była ona pasjonująca. Zapewne szczęśliwy traf
sprawił, że Jadwiga Konieczna, wówczas już

kierowniczka biblioteki dla dorosłych i dla
dzieci przy ul. Starogranicznej, śledziła losy
Ani. Właśnie ona ściągnęła ją do pracy w lutym 1994 roku.
Od tej pory, od 1 lutego 1994 roku, pani Ania związała się z Popowicami. To było
wreszcie spełnienie zawodowych marzeń.
„Zawsze chciałam być bibliotekarką, to było
moje marzenie” – mówi pani Ania, patrząc
wstecz. Być może jest to kwestia rodzinna
– mama i kuzynka też są związane z bibliotekarstwem.
Pracując w bibliotece przy ul. Starogranicznej, ukończyła 5-letnie zaoczne studia
magisterskie na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku
bibliotekoznawstwo.
Kiedy pytam o dzisiejsze Popowice, pani
Ania z uśmiechem twierdzi, że jest to najład-

BIURO
RACHUNKOWE
K. Kot, W. Karpińska s.c.

53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281
(budynek FAT, pok. 119, I piętro)
tel./fax 071 339 14 13, kom. 516 181 719, 502 026 189
Prowadzenie:
– ksiąg rachunkowych
– ryczałtu ewidencjonowanego
– książki przychodów i rozchodów
– kadr, płac, rozliczeń ZUS

niejsze osiedle, gdzie zawsze chętnie wraca.
Jej zawodowym marzeniem jest biblioteka
przyjazna, chętnie odwiedzana oraz coraz
więcej środków na zakup książek i multimediów. Marzy też o stworzeniu bibliotecznej pracowni informatycznej. Jej zdaniem
książka będzie zawsze potrzebna. Głoszono
już upadek czytelnictwa, ale jak mawia pani Ania: „Kto chce – czytać będzie. Zawsze
i wszędzie”. Nowe media pomagają w szybszym dotarciu do książki i zamówieniu jej
przez czytelników.
Myślę, że jednak tak naprawdę tym, co
najbardziej przyciąga czytelników naszej
biblioteki, jest właśnie pani Ania. Jej życzliwość, ciepło i serdeczność promieniują na
całe Popowice. Może dlatego tak chętnie odwiedzamy bibliotekę? Jeżeli się mylę, proszę
mnie poprawić.
Tomasz Kapłon

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
WE WROCŁAWIU
Filia nr 10
ul. Jelenia 7
54-231 Wrocław
e-mail: mbp10@biblioteka.wroc.pl
tel. 071 354 72 70

Zapraszamy seniorów
na bezpłatne warsztaty
komputerowe.
Przez cały wrzesień
zapisujemy
chętnych uczestników,
a od października
rozpoczynamy warsztaty.
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Notatnik kulturalny
Witamy po wakacyjnej
przerwie we wrocławskich
teatrach. Zazwyczaj wrzesień
jest miesiącem zaczynającym
sezon, więc nie obﬁtuje
w premiery, ale w październiku
będzie kilka nowych
spektakli i przedsięwzięć.
Podpowiadamy zatem,
co warto zobaczyć
w październiku.
W Teatrze Polskim polecamy spektakle, które omawialiśmy już w „Naszych
Popowicach”, przypominamy je więc
krótko. Te spektakle mają szanse być,

a może już są, hitami: „Hamlet” w reżyserii Moniki Pęcikiewicz i znakomita
„Sprawa Dantona” Stanisławy Przybyszewskiej w reżyserii Jana Klaty. Oba
spektakle są swoistym dyskursem o znikomej roli jednostki w historii. Jednocześnie obalają mity, mówiąc, że „życie
to tylko teatr”.
Odnotujmy też ciekawą inicjatywę Teatru Polskiego: Wszechnicę Teatralną.
Ma to być miejsce, gdzie każdy będzie
mógł poznać historię teatru, współczesne zjawiska, techniki, które przenikają
do teatru. Będzie też inicjować spotkania
z mistrzami, artystami, pokazywać archiwalne spektakle, organizować warsztaty. Każdy będzie mógł uczestniczyć
w zajęciach Wszechnicy. Nie ma ograniczeń wiekowych, a bezpłatne zajęcia będą się odbywały w weekendy. Dodajmy,
że obecność na zajęciach będzie uprawniała do zniżek na spektakle Teatru Polskiego.
Program projektu Wszechnicy opracowany na sezon 2008/2009 obejmowałby
dwa spotkania w miesiącu. Wśród nich

jeden godzinny wykład z historii teatru
i dyskusja panelowa o zagadnieniach dotyczących współczesnego teatru. Przewidziano też jeden trzygodzinny warsztat
przybliżający wybraną sztukę teatru lub
półtoragodzinny warsztat aktorski dla osób
niepełnosprawnych, jedno godzinne spotkanie z artystą teatru, projekcję spektaklu
wybranego artysty teatru poprzedzoną wykładem, a zakończoną rozmową.
Do współpracy z Teatrem Polskim
w ramach Wszechnicy zaproszono pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowców Akademii Teatralnej i Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej, dziennikarzy,
krytyków teatralnych oraz aktorów, reżyserów, dramaturgów, scenografów.
W Teatrze Współczesnym w październiku planowana jest premiera spektaklu „...np. Majakowski”. Jest to fantazja sceniczna na podstawie „Pluskwy”,
„Łaźni” i innych utworów Włodzimierza Majakowskiego. Opracowanie tekstu
i reżyseria Krystyna Meissner, scenografia Andrzej Witkowski (część 1), Mirek Kaczmarek (część 2), muzyka Piotr
Dziubek, ruch sceniczny Maćko Prusak.
Premiera przewidziana jest 11 października 2008 na Dużej Scenie.
Polecamy także na scenie tego teatru
spektakl „Powrót do domu” w reżyserii
Artura Urbańskiego. Jak złudne bywają

więzi międzyludzkie, pełne agresji, miłości, ale i nienawiści. Do tego znakomicie zagrany spektakl! W obsadzie Renata
Kościelniak, Maciej Tomaszewski, Zdzisław Kuźniar, Piotr Łukaszczyk, Marek
Kocot, Zbigniew Górny.

Teatr Muzyczny Capitol przygotowuje światową premierę! „A chorus line” to
jeden z najsłynniejszych i najdłużej granych musicali broadwayowskich, w reżyserii Mitzi Hamilton, która występowała
w pierwszej obsadzie musicalu. W lutym
2008 na zaproszenie Teatru Capitol przyjechała do Wrocławia, by poprowadzić
casting. Spektakl opowiada o grupie tancerzy, którzy biorą udział w castingu do
pewnej broadwayowskiej produkcji. Gra
idzie o wysoką stawkę, widzowie są więc
świadkami wielkich emocji.
O p er a Wr o c ł aws k a p r o p o nuj e
10 października premierę superwidowiska „Skrzypek na dachu”. Adaptacja
powieści Szolema Alejchema opowiada
o losach żydowskiej rodziny wygnanej ze
wsi Anatewka. Główny bohater to biedny mleczarz Tewje, marzący o bogactwie
i targujący się z Bogiem.
Wrocławska inscenizacja najsłynniejszego musicalu będzie tradycyjna, bliska broadwayowskiemu pierwowzorowi.
Atutem spektaklu będzie monumentalna
dekoracja, dwustuosobowy zespół wykonawców, efektowne tańce (szczególnie
piękna scena wesela), porzucająca operowy patos orkiestra oraz przełamanie
konwencji przez uteatralnienie scen dialogowych. Musical w dwóch aktach. Libretto Joseph Stein, muzyka Jerry Bock,
teksty piosenek Sheldon Harnick. Premiera odbyła się na Broadwayu 22 września 1964 r.
Realizatorzy wrocławskiego przedstawienia: reżyseria Marek Weiss, kierownictwo muzyczne Ewa Michnik, scenografia Ryszard Kaja, choreografia Emil
Wesołowski, konsultacja muzyczna Leopold Kozłowski.
Życzymy ciekawych wydarzeń teatralnych. Zdamy z nich Państwu relację, zwłaszcza z premierowych spektakli. Ich omówienie znajdą Państwo także
na stronie internetowej Spółdzielni:
www.smpopowice.pl w zakładce „Proponujemy”. Zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami swoimi wrażeniami.
Chętnie opublikujemy je i na stronie internetowej, i w gazecie „Nasze Popowice”. Prosimy je przesłać mailem na adres
sekretariat@smpopowice.pl lub przekazać do sekretariatu naszej Spółdzielni,
ul. Popowicka 28. Zapraszamy!
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Zawody wędkarskie Nowości
biblioteki
Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7
we Wrocławiu proponuje kilka
ostatnio zakupionych nowości
książkowych.

Szóstego września br.
członkowie Klubu PZW CERTA
rozegrali III turę zawodów
o mistrzostwo Popowic.
Po podsumowaniu wyników wszystkich trzech tur zawodów będzie wyłoniony mistrz Popowic. Teraz podajemy
nazwiska zwycięzców III tury zawodów
(obok nazwiska waga złowionych ryb):
1. Piotr Tuszyński – 8970 g
2. Czesław Tuszyński – 2400 g
3. Jan Sawicki – 2305 g
4. Jacek Stopa – 1790 g
5. Zdzisław Bobrzyk – 1625 g
Te miejsca nagrodzone były upominkami.
Na pozostałych miejscach uplasowali się:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jan Rusek – 1385 g
Czesław Zenka – 996 g
Piotr Pikulicki – 860 g
Andrzej Musielak – 836 g
Andrzej Szulc – 800 g
Czesław Pawelec – 168 g
Marek Musielak – 136 g
Rafał Fedków – 130 g

Zarząd Klubu PZW CERTA zwraca
się za naszym pośrednictwem do wędkarzy z Popowic o liczniejszy udział w zawodach wędkarskich. Traktujmy je jako
towarzyskie spotkanie i wspólne wędkowanie, a nie ostrą rywalizację.
Andrzej Czycz
współpraca Tomasz Kapłon

Turniej tenisowy
Zgodnie z kalendarzem imprez
na bieżący rok, Stowarzyszenie
Tenisowe Popowice zorganizowało
21 i 22 września kolejny Otwarty
Turniej Tenisa Ziemnego.
Rozegrany on został na kortach
tenisowych przy ul. Białowieskiej.

III miejsce – Zbigniew Madejski
(STP, półfinalista)
III miejsce – Roman Stefanowski
(STP, półfinalista)
Mamy nadzieję, że nasze turnieje zyskają popularność wśród mieszkańców
Popowic. Cieszy, że coraz młodsi zawodnicy startują i wygrywają turnieje.

W turnieju mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Popowic. Zaczęło
się od zgłoszenia uczestników oraz losowania gier. Potem nastąpiły rozgrywki.
Okazaliśmy się, jako STP, bardzo gościnni i w finale grali goście. Na uwagę zasługuje doskonała postawa 15-letniego (!)
Maćka Olszewskiego, który w finale pokonał Jerzego Włodarczyka po zaciętym
meczu. Zawody zakończyły się okolicznościowym grillem o godzinie 20.
Wyniki turnieju:
I miejsce – Maciej Olszewski
II miejsce – Jerzy Włodarczyk

Tomasz Bodzioch

 Stanisław Wasylewski – „Życie polskie
w XIX wieku”
Autor komentuje wydarzenia, umiejętnie wykorzystując przy tym relacje autorów
ówcześnie żyjących, opisuje miejsca i ludzi,
by pokazać specyfikę, kierunki rozwoju
umysłowego i politycznego, a także obyczajowość życia na podzielonych ziemiach
polskich tego okresu. Zajmują go wielkie
osobowości, ale i mniej znani twórcy. Pisze
zarówno o polityce, jak i o literaturze, sztuce, muzyce, teatrze, zwyczajach, pożywieniu i ubiorach. W tej monumentalnej pracy
zręcznie kreśli tło historyczne, a jednocześnie nadaje tekstowi atrakcyjną formę literacką w stylu zbliżonym do gawędy.
 Hilton Tims – „Erich Maria Remarque:
ostatni romantyk”
Życie Ericha Marii Remarque’a, autora dwóch z najsłynniejszych powieści XX wieku – „Na Zachodzie bez
zmian” i „Łuku Triumfalnego” – splatało się z burzliwymi wydarzeniami epoki. Tkwił w okopach I wojny światowej,
borykał się z bezrobociem podczas galopującej inflacji w czasach Republiki Weimarskiej, należał do bohemy artystycznej Berlina epoki kabaretów i swobody
obyczajowej, musiał uciec z Niemiec po
dojściu Hitlera do władzy. Jego późniejsze losy – emigranta w Hollywood i Nowym Jorku, a po wojnie w Szwajcarii
– były równie barwne.
 „Na końcu świata napisane: autoportret
współczesnej polskiej emigracji”
Prezentowana antologia zawiera
utwory nagrodzone i wyróżnione w konkursie literackim dla emigrantów, ogłoszonym w ubiegłym roku w Londynie.
Autorzy to głównie młodzi, wykształceni ludzie, którzy wyemigrowali z kraju w ciągu kilku ostatnich lat. Co nimi
kierowało? Dlaczego zdecydowali się
wyjechać z Polski? Teksty inspirowane
rzeczywistymi wydarzeniami ukazują
nieocenzurowany świat uczuć i emocji,
rodzinnych dramatów i frustracji.
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