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Płacimy wszyscy
Każdy z członków naszej
Spółdzielni otrzymał informację,
iż Zarząd Spółdzielni już od 2007 r.
prowadzi ewidencję
i rozliczenie przychodów
i kosztów odrębnie dla każdej
nieruchomości.

Wyniki te pokazały, że na każdej nieruchomości jest nadwyżka kosztów nad
przychodami. Wyniki takie są zakładane
już w planie na każdy rok bilansowy, bowiem Zarząd corocznie planuje częściowe dofinansowanie kosztów eksploatacji
zasobów mieszkaniowych. W Spółdzielni „Popowice” można to robić, sięgając po
środki z zysku za wynajem lokali użytkowych, dzierżawę terenu czy też odsetki
z lokat wolnych środków. Takie podejście
do zarządzania zasobami mieszkaniowymi to efekt przemyślanej polityki prowadzonej przez Zarząd SM „Popowice”.
Zgodnie z wnioskiem Zarządu, popartym przez Radę Nadzorczą oraz przyjętym przez Grupy Członkowskie, Zebranie Przedstawicieli w dniu 30 maja br.

podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok. W skali Spółdzielni na pokrycie ujemnych wyników poszczególnych nieruchomości przeznaczono kwotę 951.413,68 zł. Dofinansowanie
obejmowało wyłącznie członków Spółdzielni. Lokatorzy niebędący członkami

pokrywają koszty utrzymania zasobów
mieszkaniowych w stu procentach. Efekt
bycia członkiem Spółdzielni w zasobach
SMLW „Popowice” jest wymierny i przekłada się całkowicie na niższy tzw. czynsz
miesięczny.
dokończenie na str. 2
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GRUDZIEŃ
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław

Administracja czynna:
pon., śr., pt.: 700 – 1500
wt., czw.: 900 – 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

Harcerze u siebie

Harcerze mają swoje miejsce
na Popowicach – harcówkę,
gdzie 49. Wrocławska Drużyna
Harcerzy „Leśni – Szare Wilki”
prowadzi działalność, skierowaną
zwłaszcza do młodych
mieszkańców naszego osiedla.

Dział Techniczno-Administracyjny
– dyspozytor:
tel. 071 355 40 05
tel. 071 350 10 92
Dział Czynszów:
tel. 071 350 66 30 wew. 23 i 25

Dzięki własnemu miejscu harcerze
mogą prowadzić stałą działalność, dedykowaną młodym mieszkańcom. Jak
twierdzi drużynowy „Leśnych”, phm
Piotr Szymankiewicz, praca harcerska
nie jest rodzajem działalności dającym
szybkie efekty. Nie wynika to bynajmniej
ze zmniejszonego zainteresowania har-

Lokale Użytkowe:
tel. 071 350 66 30 wew. 27
Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 0693 074 544, 0605 979 282
tel. 071 718 18 56
Pogotowie Dźwigowe:
tel. 071 351 39 66
tel. 0606 971 768

cerstwem. W naszej dzisiejszej rzeczywistości młodzi ludzi mają wiele możliwości korzystania z rozrywki, uprawiania
sportu, realizacji swoich zainteresowań.
Harcerstwo było jednak, jest i miejmy
nadzieję, że będzie miejscem kształtowania młodego człowieka, wychowywania go w duchu wartości, pomocy innym.
Tę zasadę wpaja się członkom drużyny
harcerskiej, w której wspólne działanie
i wzajemna pomoc są podstawowymi zasadami. Mając miejsce do prowadzenia
długofalowej pracy, można mieć nadzieję, że pomoże ona harcerzom i przyniesie
pożytek naszym mieszkańcom.
Tomasz Kapłon

Płacimy wszyscy

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
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Dofinansowanie było rozdysponowane
na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania członka Spółdzielni. Stąd też, przy jednakowym dofinansowaniu do metra kwadratowego, ostateczne wyniki na niektórych nieruchomościach prawie się wyzerowały, na innych wykazały wynik dodatni, tzn. nadwyżkę przychodów nad kosztami. Ostateczne wyniki, po rozliczeniu dofinansowania z zysku z tzw. działalności
operacyjnej, są elementem składowym planu finansowego opracowanego przez Zarząd na 2010 rok. Mają bezpośrednie przełożenie na wielkość opłaty eksploatacyjnej
poszczególnych nieruchomości.
Warto pamiętać, że przychody wypracowane przez nieruchomość pozostają na niej. Dotyczy to wynajmu komórek na półpiętrach czy innych wolnych pomieszczeń. Obejmują też wpływy
z reklam umieszczanych na budynku danej nieruchomości. Przychody takie mają bezpośredni wpływ na wielkość opłaty eksploatacyjnej danej nieruchomości.

Zarząd Spółdzielni, zgodnie z zapisami ustawowymi, opracował plany finansowe na kolejny rok bilansowy. Obejmują one koszty eksploatacji zasobów
mieszkaniowych indywidualnie dla każdej nieruchomości. Bazą były rzeczywiste koszty poszczególnych nieruchomości w 2008 roku oraz za cztery miesiące roku 2009. Konsekwencją takiego podejścia jest zróżnicowanie stawek opłaty
eksploatacyjnej na poszczególnych nieruchomościach.
Zapisy ustawy dają lokatorom pełną kontrolę kosztów utrzymania ich nieruchomości. Narzucają na nich także pełną odpowiedzialność za wysokość tych kosztów. Musimy zdawać sobie sprawę, że obecnie każda
dewastacja klatki obciąża wyłącznie budżet
nieruchomości, w której mieszkamy. Czy to
będzie uszkodzenie drzwi wejściowych, dorabianie kluczy, zbity klosz, wykręcona żarówka, czy zbędne zapalanie światła. Do tej
pory – do 2007 roku – finansowali to solidarnie wszyscy lokatorzy.
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Nasza radna

W Radzie Miejskiej Wrocławia
Nasze kolejne spotkanie
z Marią Zawartko
na łamach „Naszych Popowic”
poświęcić chcemy
jej działalności
w Radzie Miejskiej Wrocławia,
której jest wiceprzewodniczącą.

Radni uczestniczą w pracach komisji
Rady Miejskiej. Maria Zawartko pracuje
w trzech komisjach: w Komisji Kultury
i Nauki, której jest wiceprzewodniczącą,
w Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz w Komisji Statutowej. Pracuje też w tzw. komisji pomnikowej przy
Komisji Kultury i Nauki, która przygotowuje projekt uchwały regulującej tryb
stawiania pomników w mieście – od projektu po odsłonięcie. W zależności od
liczby projektów uchwał, spraw i listów
każda z komisji spotyka się dwa lub trzy
razy przed sesją. Natomiast spotkania
klubów mają miejsce raz bądź dwa razy
w miesiącu.
Maria Zawartko wchodzi także w skład
komisji głównej. Na posiedzeniu tejże komisji spotyka się prezydium Rady Miejskiej, wszyscy przewodniczący klubów
(Klubu Rafała Dutkiewicza, PO i PiS),
prezydent, wiceprezydenci, skarbnik i sekretarz miasta. Omawiane są wówczas
wszystkie punkty sesji. Spotkania odbywają się zawsze dwa razy w miesiącu.

Jako wiceprzewodnicząca, pomaga przewodniczącemu Rady Miejskiej
w organizacji jej pracy. Reprezentuje RM
na wielu spotkaniach i uroczystościach.
W 2009 roku brała czynny udział m.in.
w drugiej edycji projektu „Rada Miejska
Wrocławia zaprasza – edukacja samorządowa”. Ciekawie zaprezentował on młodym wrocławianom ideę samorządności
lokalnej, pokazał miejsca z nią związane. Dzięki spotkaniom z radnymi przedstawił jej współczesne osiągnięcia, problemy i zasady funkcjonowania. Program
ruszył 16 października 2009 roku. Będzie realizowany do końca maja 2010 roku. Spotkania w ramach programu będą odbywały się w każdy piątek miesiąca
w godzinach 13.00-14.30.
Praca w Radzie Miejskiej to nie tylko
dzień dzisiejszy. W ramach akcji „Wrocławski Znicz Pamięci” Maria Zawartko – razem z pracownikami Biura Rady
Miejskiej oraz Parlamentem Młodzieży
Wrocławia – zapaliła znicze na grobach
wrocławskich samorządowców, radnych
poprzednich kadencji oraz laureatów Nagród Wrocławia i zasłużonych dla naszego miasta. W ramach tej akcji odwiedziła nie tylko największe miejskie cmentarze komunalne, ale również cmentarze wojenne, pomniki i miejsca pamięci.
Wzięła także udział w akcji organizowanej przez TVP 3. Polegała ona na zbiór-

ce zniczy, które pojechały z konwojem na
Ukrainę. W dniu Wszystkich Świętych
rozświetliły polskie cmentarze we Lwowie i jego okolicach.
Najważniejszym wszakże elementem
pracy naszej radnej są spotkania z mieszkańcami Wrocławia. Maria Zawartko próbuje rozwiązywać ich problemy. Należą do
nich m.in.: wykup mieszkań komunalnych
od Gminy Wrocław oraz ich zamiana, problemy lokalowe kombatantów, organizacji
pozarządowych, problemy osób najuboższych. Wszystkie sprawy kieruje pisemnie
do odpowiednich jednostek Urzędu Miejskiego oraz kontaktuje się bezpośrednio
z dyrektorami wydziałów i departamentów
w Urzędzie Miejskim. Nie zawsze jednak
udaje się sprawy doprowadzić do szczęśliwego finału – najczęściej z przyczyn formalnoprawnych.
Do obowiązków radnej należą także
dyżury. W wypadku wiceprzewodniczących Rady Miejskiej odbywają się one
w czwartki, oprócz czwartków sesyjnych,
w godz. 15-17 w pokoju nr 203 i 204,
w Sukiennicach nr 9.
Maria Zawartko uważa, że pisanie interpelacji to bierne i tylko połowiczne
zajmowanie się sprawami mieszkańców.
Najważniejszy jest osobisty kontakt, bo
dopiero wtedy widać z bliska ludzkie
sprawy.
Tomasz Kapłon

Miejsce przyjazne seniorom
Mieszkańcy Popowic często
odwiedzają Filię nr 10 MBP
przy ul. Jeleniej.
Nie wszyscy jednak wiedzą,
że biblioteka otrzymała
niedawno certyfikat
„Miejsca Przyjaznego Seniorom”
– za szeroką ofertę działań
skierowaną do tej grupy
wiekowej.

W naszej bibliotece seniorzy mogą
uczestniczyć w różnych warsztatach komputerowych. Jest to dla nich znakomity
sposób poszerzania wiedzy pomagającej
w opanowaniu nowych mediów. Jak z nowymi technologiami radzą sobie seniorzy
odwiedzający bibliotekę? O to pytam panią Martę Szloser z Filii nr 10 MBP, która prowadzi z nimi zajęcia:

– Zainteresowanie kursami przerosło
nasze oczekiwania. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w szkoleniach z podstawowej obsługi komputera oraz internetu. Nie
chcą być analfabetami XXI wieku, pozostawać w tyle za nowymi technologiami.
Dzięki regularnym spotkaniom warsztatowym w bibliotece oraz indywidualnym
konsultacjom radzą sobie z nimi naprawdę wyśmienicie! Często w trakcie kursu
decydują się na zakup laptopa i podłączenie go do sieci. Co jakiś czas proponujemy nowe warsztaty, rozszerzające zdobytą wiedzę i umiejętności, np. kurs fotografii cyfrowej, obsługę poczty mailowej, korzystanie ze sklepów i banków internetowych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych seniorów, którzy opanowali już
podstawy i pragną nauczyć się czegoś więcej. Niektórzy od razu chcą się zapisać na

każdy nowy kurs, jaki organizujemy. Wiedzą, że zawsze nauczą się czegoś nowego,
ciekawego. Przy okazji mogą spotkać się
z rówieśnikami, miło spędzić czas, obejrzeć wystawę w naszej galerii, wziąć gazetki dotyczące zdrowia i wypożyczyć interesujące książki – także dotyczące tematyki kursów. Cieszy nas tak duże zainteresowanie obecną ofertą biblioteki, skierowaną do seniorów. Cały czas pracujemy nad
nowymi projektami.
Nic więc dziwnego, że 24 września
2009 Filia nr 10 MBP otrzymała certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom”.
Przyznaje go Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora. Potwierdza on, że w naszej bibliotece seniorzy czują się dobrze
i chętnie tam zaglądają.
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Zmiany w uchwale Rady Miejskiej
Kwestie utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta,
a więc również Popowic,
reguluje stosowna uchwała
Rady Miejskiej Wrocławia.
Uchwała uległa zmianie
i tę kwestię chcemy
zasygnalizować
naszym czytelnikom.
Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/1089/09
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Wrocławia” straciła moc
poprzednia Uchwała nr XLV/2996/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia
2005 r. także w tej sprawie. W międzyczasie została ona zmieniona Uchwałą nr
XLIX/3119/06 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
„Regulamin…” określa szczegółowe
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach Wrocławia.
Precyzuje rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące
rozmieszczenia i utrzymania tych urządzeń. Określa częstotliwość i sposób
pozbywania się odpadów komunalnych
lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Jest w nim
mowa o maksymalnym poziomie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów. Formułuje obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej. Wyznacza obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzania.
Ponieważ mamy na terenie Popowic
do czynienia z osobami utrzymującymi zwierzęta domowe, chcemy zatrzymać się bliżej nad Rozdziałem 5, mówiącym o obowiązkach i wymaganiach ciążących na osobach utrzymujących zwierzęta domowe.

stwa osób trzecich, a także aby nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia.
3. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem.
Natomiast §10 wprowadza istotną
zmianę:
1. Osoba, z którą przebywa zwierzę
na terenach publicznych, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzę.
Dotychczas bowiem taki obowiązek
spoczywał wyłącznie na zarządcy nieruchomości.
Sprecyzowane są także obowiązki
właścicieli psów:
2. W miejscach publicznych zwierzęta
domowe, w szczególności psy, mogą
przebywać wyłącznie pod nadzorem
osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) psa należy prowadzić na smyczy,
z zastrzeżeniem pkt 3;
2) psy należące do ras uznawanych za
agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu;
3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko wówczas,

gdy pies ma założony kaganiec,
a osoba, z którą przebywa w tym
miejscu, ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli,
oznaczającej właściwą reakcję psa
na komendę opiekuna w każdej sytuacji.
W §11 „Regulaminu...” czytamy:
1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
1) zapewnienia właścicielom lub opiekunom zwierząt możliwości technicznych pozbywania się zebranych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;
2) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w przypadku niewyegzekwowania
tego obowiązku od właściciela lub
opiekuna zwierzęcia, w szczególności z urządzonych placów zabaw
dla dzieci i piaskownic.
2. Zabrania się utrzymywania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zwierząt domowych
w ilościach stwarzających uciążliwości dla mieszkających w tych budynkach ludzi.
Zachęcając do lektury całej uchwały
Rady Miejskiej, pamiętajmy: oprócz przepisów i uchwał istnieje kultura współżycia, dobrosąsiedzkie stosunki i zwykła ludzka życzliwość. Czasami są one
w stanie więcej zdziałać niż niejeden
regulamin.

W §9 „Regulaminu...” czytamy m.in.:
1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest utrzymywać je w taki
sposób, aby nie stwarzać zagrożenia
sanitarnego i zagrożenia bezpieczeńGazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
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Dawniej i dziś
Chcemy Państwu – zwłaszcza młodszym mieszkańcom Popowic –
przybliżyć historię naszego osiedla. Jest to możliwe dzięki
naszym czytelnikom, którzy odpowiedzieli na apel, prośbę
o nadsyłanie zdjęć. Nasz apel jest cały czas aktualny.
Pan Bogdan Niedziewicz nadesłał
nam zdjęcia, które publikujemy. Dotyczą one początkowego okresu budowy Popowic. Warto przypomnieć sobie,

jak rosło nasze osiedle od fundamentów. Zdjęcia te zapisują przecież przeszłość, która zniknęłaby bezpowrotnie, gdyby nie utrwalono jej na fotogra-

5

ficznych kadrach. Panu Niedziewiczowi pięknie dziękujemy za udostępnienie
tych zdjęć „Naszym Popowicom”, a więc
i wszystkim mieszkańcom Popowic.
Ponownie zwracamy się z prośbą:
jeżeli posiadają Państwo stare zdjęcia,
dokumenty, pamiątki, obrazy, rzeźby
– prosimy o kontakt. Pokażemy je naszym czytelnikom. Pozwoli to nam lepiej
poznać i zrozumieć naszą przeszłość.
Wspólną przeszłość.
Tomasz Kapłon

Duży blok po
prawej to ul.
Jelenia 28-56.
Na pierwszym
planie budowa domów
przy ul. Niedźwiedziej
30-36
i 38-44,
w głębi
ul. Białowieska, u góry
hydrofornia
Budowa SP przy ul. Jeleniej, z lewej ul. Niedźwiedzia
w kierunku ul. Popowickiej

U dołu ul. Niedźwiedzia, bloki 30-36 oraz budynki przedszkolne,
powyżej budynek przy ul. Niedźwiedziej 14-24 i sąsiedni

Zdjęcie ul. Popowickiej 10-24. Są to budynki przy ul. Popowickiej
10-16 i 18-24. Zdjęcie zostało zrobione w 1974 lub 1975 r. z budynku
przy ul. Jeleniej 24. Dźwig widoczny na pierwszym planie obsługiwał
powstającą szkołę (obecne gimnazjum), wtedy jeszcze na poziomie
pierwszej kondygnacji

Nowości naszej biblioteki
Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7
we Wrocławiu proponuje
z ostatnio zakupionych nowości
książkowych przedstawione
niżej tytuły

» Małgorzata Kalicińska – „Fikołki
na trzepaku”
To literackie pocztówki z dzieciństwa.
Ta pamięć jest utkana ze szczegółów – kolorów, kształtów, zapachów, smaków, zdarzeń. W miarę możliwości widziana oczami, umysłem dziecka – spisywana bez komentarza dzisiejszej autorki. Jest tu klimat domu, zwykłej podstawówki na Kępie, przyjęcia u dziadków, zapach wsi białostockiej podczas żniw i zacisze bezpiecznego podwórka, kolorowe rajstopy… Znaleźć
tu można również muzykę z dawnych lat
– wykonawców, zespoły, aktorów i aktorki.

» Jurgen Thorwald – „Wielka
ucieczka”
Książka poświęcona jest końcowemu
okresowi II wojny światowej. Opowiada o losach ludności niemieckiej z Prus
Wschodnich, Pomorza i Śląska, która zimą i wiosną 1945, pod naporem sowieckiej ofensywy, uciekała na zachód. Setki
osób przeżyło gehennę, wiele zmarło w
trakcie tej przymusowej migracji. Książka to pozbawione patosu, surowe, przejmujące świadectwo.
Z nowości dla młodszych naszych czytelników proponujemy:
» Maria Ewa Letki – „Tajemnicze
sprawy”
To trzynaście niesamowitych opowieści, w których przenikają się dwa światy: widzialny z… niewidzialnym, dzieją

się niewytłumaczalne zjawiska i pojawiają duchy. Można tu spotkać kota tresującego latawiec, można spotkać psa, który
pewnego razu wymyślił sobie… staruszkę do towarzystwa.
» Małgorzata Węgrzecka – „Żółty
smok & żółty smok”
Trzeba rozwikłać kilkanaście kryminalnych spraw z bajkowego świata.
W jedną z nich zamieszany jest bogaty fabrykant – pająk Stefan Szelmoba, w innej
na wyjaśnienie czeka tajemnica znikającego pejzażu z obrazów, które namalował
mistrz Jan Tyc, a w jeszcze innej…
Serdecznie zapraszamy do biblioteki
po te i inne publikacje. Życzymy ciekawej lektury!
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Nasze zwierzaki

Kika pana Andrzeja
Proponujemy Państwu,
zwłaszcza właścicielom
sympatycznych
zwierzaków, nowy cykl
w „Naszych Popowicach”.
W kolejnych numerach
będziemy przedstawiać
zarówno właściciela,
jak i samego zwierzaka.
Jeżeli mają Państwo
nie tylko pieska czy kotka,
ale na przykład chomika,
rybki, małpkę, ptaszka
– prosimy o kontakt
z redakcją.

PROMOCJA!
Prezent
świąteczny
do każdego
kredytu

Nasz cykl inauguruje pan
Andrzej Mankiewicz i jego Kika,
suczka rasy szpic niemiecki. To stara niemiecka rasa z przełomu XIX
i XX w. Psy tej rasy miały za zadanie przede wszystkim sygnalizować
obecność człowieka. Były często
hodowane w gospodarstwach rolnych i zyskały miano gnojarzy, ponieważ nierzadko przygotowywały
sobie legowisko w oborniku.
Kika jest bardzo wiernym i posłusznym psem, przyjaznym wobec
obcych. Pan Andrzej nie musi na nią
krzyczeć, bowiem reaguje na każde
jego słowo. Sąsiedzi – zarówno na
piętrze, jak i w bloku – traktują Ki- Andrzej Mankiewicz z Kiką
kę przyjaźnie. Pan Andrzej spaceruje z nią pięć razy dziennie, bowiem pies mu- skiem czy ruchami ogona. Daje dużo radości i jest naprawdę wiernym przyjacielem
si wychodzić w ciągu dnia na dwór.
Kika jest traktowana niemal jak członek – twierdzi pan Andrzej, a Kika łagodnym
rodziny, o którego trzeba dbać – pamiętać spojrzeniem zdaje się potwierdzać te słoo szczepieniach, wizytach u weterynarza i wa. Zresztą przekonajcie się Państwo saodpowiednim karmieniu.
mi, patrząc na zdjęcie.
Tomasz Kapłon
– Pies wyraża wiele swoimi oczami, pi-
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Ludzie Popowic

Uchwycić wrażenie

O swojej pasji,
czyli o malarstwie,
Janusz Amerski,
mieszkaniec Popowic,
może mówić godzinami.
Potrafi opowiadać o niej
bardzo barwnie,
podobnie jak o swoim życiu.

Nic w tym dziwnego, bowiem maluje od dziecka. Jego ojciec miał pracownię,
gdzie mały Janusz rysował sobie na szarym
kartonie. W szkole podstawowej na Kujawach, skąd pochodzi, tak dobrze narysował stary wiatrak, iż nauczyciel posądził
go o pomoc ojca.
Oprócz uzdolnień plastycznych pan Janusz miał też nieprzeciętne zdolności do
matematyki. Jednak jego największą miłością jest malarstwo olejne. Najbardziej lubi
malować pejzaże, rzadziej portrety. Gdy pytam go o główne motywy jego twórczości,
odpowiada bez wahania: woda i drzewo.
Tą pasją do drzewa zaraził go stolarz, który
mieszkał w pobliżu rodzinnego domu. Pan
Janusz często tam zaglądał, nauczył się też
robić meble i odnawiać je. Pewnie dlatego
pasjonują go także drewniane modele żaglowców. Na jego twórczość miało wpływ
również wychowywanie się w otoczeniu lasu i jeziora Gopło. Takie widoki z dzieciństwa często pozostają w duszy na całe życie.
Jedenaście lat temu pan Janusz zawitał do Wrocławia, gdzie ma siostrę,

mieszkającą w Leśnicy. Został w naszym ża, że malarstwo to w dużym stopniu próba
mieście i zamieszkał na Popowicach.
uchwycenia ulotnego wrażenia, które późJak każdy twórca, nosi
niej zapisane jest w obrazie.
w sobie motyw, który chciałZe smutkiem przyznaby namalować: „Z tym teje, że często ludzie twórczy,
matem noszę się od kilkuartyści są odbierani jako innastu lat. To zaraza – w szeni, dziwacy. Czyżby to była
rokim ujęciu, czyli zło”. Na
zazdrość? Kiedy pytam go,
pewno namaluje kiedyś taki
o czym marzy, mówi od razu:
obraz. Jest przy tym wszyst„O tym, aby namalować to,
kim człowiekiem skromco mam w głowie. Czasami
nym, ale chętnie mówi
to widzę, próbuję, ale nie wyo swojej twórczości i życiochodzi. Nieraz niszczę swowych sprawach.
je szkice, bo są one zbędne,
Kiedy pytam go o talent, Janusz Amerski
przeszkadzają w obojętnym
twierdzi, że to chyba kwespojrzeniu”.
stia genów: „To siedzi w człowieku”. PoPo blisko dziesięciu latach od momenwołuje się na przykład rzeźbiarza cerami- tu zamieszkania na Popowicach, na wystaka Stanisława Zagajewskiego, genialnego wienie swoich prac w Galerii Dwie Listwy,
samouka, którego znał. Obstaje także przy w Filii MBP przy ul. Jeleniej 7 namówiła
tym, iż twórczości – tej prawdziwej – nie da pana Janusza Anna Tomaszewicz, kierowsię pogodzić z pieniędzmi. Goniąc za pie- nik filii. 21 października br. miał miejsce
niędzmi, człowiek twórczy nie zdaje sobie wernisaż wystawy jego prac.
sprawy, że coś stracił.
Na Popowicach pan Janusz czuje się doPan Janusz jest typem samotnika. Nie brze. Uważa to miejsce za spokojne, mające
lubi chodzić na wernisaże wystaw, woli dużo zieleni, bez wielkomiejskiego gwaru.
pójść i obejrzeć wystawę później, na spo- Czasami widzi bezinteresowną zawiść, ale
kojnie. Nie odsuwa twórczości innych, sta- kładzie to na karb ludzkiego charakteru.
ra się patrzeć, jako widz, a czasem nawet
Kiedy siedzimy i popijamy znakomitą
zachwycić. Jest przy tym dociekliwy, lubi cytrynową herbatę, przyrządzoną przez pasięgać do przyczyny powstania obrazu, wa- na Janusza, myślę sobie, że piękny i kolororunków, w których powstał.
wy świat jego obrazów rzeczywiście utrwaTak było z „Krzykiem” Edwarda Mun- la to, co nieuchwytne...
Tomasz Kapłon
cha i niebem w pasy na tym obrazie. Uwa-

W oblężonym Wrocławiu
Kolejne, wrześniowe spotkanie
Wszechnicy Popowickiej
dotyczyło jednej
z kart historii naszego miasta:
oblężenia Wrocławia
w latach 1944-45.
Opowiedział o nim naoczny
świadek tamtych dni,
mieszkaniec Popowic
Jerzy PODLAK.
Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia
zdjęć, które pan Jerzy przygotował i komentował na bieżąco. Zobaczyć można było zdjęcia członków grupy oporu OLIMP, działającej w okupowanym Wrocławiu. Należała do
niej siostra pana Jerzego – Felicyta. Zdjęcia

obejmowały przedwojenny Wrocław, jego
zabudowę, a także nieistniejące dziś budynki. Jednym z nich był gmach komendantury niemieckiej, położony po lewej stronie budynku opery. Można śmiało powiedzieć, że Wrocław był wtedy
miastem pomników. Znajdowały się zarówno na placach, jak
i w parkach.
Kolejna seria zdjęć to zniszczenia wojenne Wrocławia.
Dały one obraz, którego prze- Jerzy Podlak
ciętny – zwłaszcza młody –
wrocławianin zapewne nie zna. Morze ruin i gruzów, szkielety budynków, wypalone
wnętrza. Mnóstwo zabitych żołnierzy nie-

mieckich i ludności cywilnej, dziesiątki tysięcy jeńców niemieckich. Taki był koniec
Festung Breslau.
W dalszej części spotkania
pan Jerzy opowiadał o życiu
w mieście, o ciągłych nalotach,
walkach o wyzwolenie miasta.
Walki miały miejsce także na
Popowicach.
Opowieść Jerzego Podlaka
dała nam pojęcie, jak straszliwie Wrocław został zniszczony. Była to znakomita lekcja historii, dzięki której mogliśmy
zajrzeć w przeszłość. Także tę bliską mieszkańcom Popowic.
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Samorządność to konkret
Z samorządnością mamy
do czynienia na każdym
kroku. W spółdzielni, dzielnicy,
mieście i w kraju. Nie jest na
zadowalającym poziomie.
Nie przynosi efektów,
jakich oczekujemy.
Jak jest, jaka powinna być?

Odpowiedzi na te pytania szukałem w
rozmowie z drem Pawłem Wróblewskim.
Dlaczego? Jego życiorys potwierdza
słuszność tej decyzji. W latach 2002
i 2006 był on bowiem radnym sejmiku dolnośląskiego drugiej
i trzeciej kadencji, natomiast
od sierpnia 2004 do grudnia
2006 roku – marszałkiem województwa dolnośląskiego. Pełnił także
funkcję doradcy wojewody dolnośląskiego. W styczniu 2008 założył regionalne stowarzyszenie Dolny Śląsk XXI, którego jest prezesem.
To urodzony optymista, który uważa, iż jesteśmy operatywni, mimo zapóźnienia cywilizacyjnego. Niestety,
nasze media często wspierają polity-

ków, którzy niekoniecznie dobro publiczne mają na względzie. Funkcjonuje u nas, zakazana gdzie indziej, reklama polityczna, która w dużym stopniu
przyczynia się do manipulacji. Gdzie
uczyć się samorządności? Zaczynając
od najniższych szczebli, tzn. od Rady
Osiedla – Jednostki Pomocniczej Miasta Wrocławia. Jest to swojego rodzaju
kuźnia samorządowców, choć z ograniczonymi kompetencjami i finansami.
Jeżeli dodać do tego specyficzną polską cechę – zawiść o sukces, o powodzenie, to będziemy mieli
obraz naszej rzeczywistości.
– U nas sukces ciągnie człowieka w dół, tacy ludzie nie
pną się w górę – twierdzi dr Wróblewski.
– Tracimy przez to
potencja ł, poprzez
ciągłe zmiany na szczytach władzy.
Samorządność to realizacja zadań, po której następuje rozliczenie, w przeciwieństwie do partii politycznych. Zdaniem mojego rozmówcy system polityczny w dużym stopniu się zdegenerował. Jest zatem nadzieja, że ewolucyjnie dojdziemy do sytuacji,

w której samorządność będzie nam
znacznie bliższa, że uruchomi w większym stopniu obywatelską aktywność.
Zwłaszcza że jest na nią miejsce nie tylko w partiach, ale także w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.
Mówiąc o samorządności, trudno
pominąć w niej udział ludzi młodych.
Często robią karierę polityczną nie mając doświadczenia, wzorując się na nas,
dorosłych. Lepiej gdyby szukali swojej drogi poprzez wolontariat, harcerstwo, duszpasterstwo. Te formy działalności pomagają młodemu człowiekowi zdobyć przydatne w przyszłości doświadczenie.
W naszej roz mowie d r Paweł
Wróblewski podkreśla zasadę, którą
powinni kierować się i samorządowcy,
i politycy: pro publico bono – dla dobra publicznego. Jeżeli samorządność
uznamy za podstawową formę działania obywatela, to jest ona bardziej naturalna, bliższa nam niż polityka. – Samorządność to wspólne rozwiązywanie
trudnych spraw, to konkret – stwierdza
dr Wróblewski.
Trudno nie przyznać mu racji. Wszak
sprawdził to sam w praktyce.
Tomasz Kapłon

Jeszcze jeden parking
Parkingów nigdy za wiele.
Sami przekonujemy się o tym,
chcąc zaparkować samochód
w pobliżu swojego domu.
Dlatego też każde miejsce
nadające się do parkowania
jest na wagę złota.

kowanie, rozładowuje sytuację. Takie rozwiązanie z pewnością ucieszy mieszkańców, zwłaszcza posiadaczy samochodów.
Nawet jeżeli jest częściowe. Trzeba bo-

wiem pamiętać, że całkowite rozwiązanie
problemu jest bardzo trudne i kosztowne.
Nie tylko w skali Spółdzielni.

Pewną ulgę odczują mieszkańcy w rejonie ul. Popowickiej 136-158. Zarząd
Spółdzielni, wywiązując się z wcześniejszych obietnic składanych mieszkańcom,
doprowadził do wyremontowania parkingów w tym rejonie. Na wniosek Zarządu
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na sfinansowanie tego zadania z funduszu remontowego mienia wspólnego. Zakres
prac wynikał z możliwości finansowych
oraz ograniczeń ekologicznych (brak zgody na wycinkę drzew).
Nawet jeżeli malkontenci stwierdzą, że
to niewiele, jedno jest pewne: każde dodatkowe miejsce parkingowe ułatwia parGazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”
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Przywrócić nadzieję

W naszych publikacjach
przedstawiamy placówki
oświatowe na terenie Popowic.
Pora więc na bliższe
przedstawienie takiej,
którą niby znamy,
ale niewiele o niej wiemy.
Mowa o Zespole Szkół nr 12
w SP ZOZ
przy ul. Białowieskiej 74a.

Zespół ten został powołany uchwałą Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 1 września 2000
roku. Wtedy to połączono część szkół przyszpitalnych przy ul. Traugutta, Curie-Skłodowskiej, Hoene-Wrońskiego i pl. 1 Maja wraz ze szkołą podstawową w Ośrodku Neuropsychiatrii Dziecięcej przy ul.
Białowieskiej 74a. Podobny Zespół Szkół
– nr 13 – powstał przy ul. Żmigrodzkiej.
W skład Zespołu Szkół nr 12 w SP ZOZ
wchodzą oddziały dziecięce: psychiatrii
(dzienny) przy ul. Białowieskiej, neurologii i chirurgii przy ul. Traugutta, alergologii,
kardiologii, endokrynologii przy ul. Hoene-Wrońskiego, chirurgii, nefrologii, gastroenterologii przy ul. Curie-Skłodowskiej, reumatologii przy pl. Warszawskim oraz ortopedii przy ul. Borowskiej.
Na czym polega specyfika placówki przy
ul. Białowieskiej? Otóż przeprowadzane są
w niej zajęcia z wczesnego i kompleksowego
wspomagania rozwoju dziecka. Program ten
przeznaczony jest dla dzieci mających opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczne lub niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne
od drugiego miesiąca życia do podjęcia obowiązku szkolnego. Program realizowany jest
przez wykwalifikowany personel neurologopedów, psychologów, pedagogów, którzy realizują zalecenia zawarte w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Zespół, na podstawie interdyscyplinarnej diagnozy, opracowuje również indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Ich realizacja odbywa się w warunkach domowych. Spotkania z dziećmi mają charakter zajęć indywidualnych
lub zespołowych. Realizowane są na terenie placówki, która dysponuje salą gimnastyczną, salą ze sprzętem do terapii integracji sensorycznej (SI) oraz bogato wyposażonymi gabinetami. Największą zaletą realizowanego programu wczesnego wspomagania rozwoju jest możliwość
skorzystania również z nieodpłatnej opieki medyczno-rehabilitacyjnej, oferowanej przez Dzienny Oddział Psychiatrycz-

ny dla Dzieci i Młodzieży, który ma siedzibę w tym samym obiekcie.
W Zespole Szkół nr 12 organizowane jest
także nauczania indywidualne podczas pobytu ucznia na oddziale psychiatrycznym.
Na podobnej zasadzie organizowane jest nauczanie indywidualne dla dzieci, które czasowo przebywają i są leczone w Pogotowiu
Opiekuńczo-Wychowawczym „Przystanek
Dobrej Nadziei” przy ul. Borowskiej.
Zespół Szkół nr 12 współpracuje stale
z Młodzieżowym Domem Kultury przy
ul. Zemskiej. Dzięki tej współpracy uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w ramach warsztatów garncarskich.
Równie ważna jest stała współpraca z policją w profilaktyce i przeciwdziałaniu prze-

tego też w misji i zadaniach szkoły jest otaczanie tych dzieci szczególną życzliwością,
troską i opieką.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 Joanna
Irzyk podkreśla dobrą współpracę z popowickimi samorządowcami, bowiem dzięki staraniom wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
SMLW „Popowice” Haliny Czapnik znaleziono sponsora dla Zespołu Szkół nr 12 przy
SP ZOZ przy ul Białowieskiej 74a. Pięćdziesięciu uczniów-pacjentów otrzymało słodycze na
Mikołaja dzięki hojności Haliny i Krzysztofa
Karwasów – właścicieli delikatesów INTER-MIX przy ul. Popowickiej 28.
Zespół ma dobrze przygotowaną kadrę
pedagogiczną. Oto co mówi o tym dyrektor
Zespołu Szkół nr 12 Joanna Irzyk: – Wszy-

Joanna Irzyk

mocy w rodzinie i w środowisku społecznym. Warto dodać, iż mają miejsce stałe
i częste kontakty z kuratorami sądowymi.
W szkole przy ul. Białowieskiej i w Pogotowiu Opiekuńczo-Wychowawczym „Przystanek Dobrej Nadziei” podopieczni mają bardzo często przyznany nadzór kuratora, a ich
rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie lub są ich całkowicie pozbawieni.
Najistotniejsza w codziennym działaniu
ZS nr 12 jest ścisła współpraca ze służbą
zdrowia (lekarzami, psychologami, pielęgniarkami), a także z rodzicami, szkołami
„macierzystymi” i poradniami pedagogiczno-psychologicznymi. Chodzi w tym wypadku o ustalenie jednorodnych form oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniowie ZS nr 12 to zarazem pacjenci.
Często są skrzywdzeni przez los (choroby),
najbliższych lub środowisko lokalne. Dla-

scy nasi nauczyciele mają, oprócz studiów
przedmiotowych, dodatkowo ukończoną pedagogikę leczniczą. Bardzo często kończą
kilka kierunków studiów podyplomowych.
Ułatwia nam to pracę w dość specyficznych
warunkach, w jakich pracujemy – w oddziałach szpitalnyvh w znacznym oddaleniu. Dzięki temu jeden nauczyciel może nauczać więcej niż jednego przedmiotu w jednym miejscu.
Duże doświadczenie w pracy z uczniami,
a zarazem pacjentami, oraz starannie dobrane szkolenia rady pedagogicznej wpływają na jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej. To dzięki wiedzy i umiejętności nauczycieli szkoła jest często jedynym ratunkiem
dla wielu uczniów. Niejednemu przywraca nadzieję na znalezienie swojego miejsca
w społeczeństwie.
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Klub dla dzieci „Nasz Świat”
Klub „Nasz Świat” informuje, że trwają zapisy na zajęcia dla
dzieci nieuczęszczających do przedszkola. Zapisy obejmują dzieci od 2 do 5 lat. Zajęcia odbywać się będą w godz. 9-12, od poniedziałku do piątku, od stycznia 2010.
W ramach zajęć: umuzykalnienie, zabawy ruchowe, zabawy
plastyczne, gimnastyka malucha, zabawy logopedyczne, katecheza dla maluszków.
Sala naszego klubu mieści się przy ul. Ojców Oblatów 1, sala nr 7,
przy kościele na Popowicach.
Koszt uczestnictwa w zajęciach: 300 zł miesięcznie.

Dzieci uczęszczające na zajęcia po południu zwolnione są z opłaty wpisowej.
Istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia tylko w wybranie dni.
Kontakt:
Joanna Borowska
tel. 609 028 393
e-mail: biuro@naszswiat.org
Zapraszamy na zajęcia popołudniowe we wtorki – zajęcia ogólnorozwojowe z katechezą – oraz w czwartki na „Zabawy z muzyką”, które odbywają się od godz. 16. Koszt zajęć: 15 zł.

ZIMOWISKO 2010!!!
Na zimowisku realizowany będzie program sportowy dla uczniów
w wieku szkolnym (szkoła podstawowa). Zlokalizowane będzie
ono we wspaniałej tatrzańskiej miejscowości – Murzasichle,
ok. 10 km od Zakopanego. Noclegi w pięknym ośrodku rehabilitacyjnym z widokiem na Tatry. Pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami i TV, świetlico-stołówka. Pyszna domowa kuchnia z pełnym wyżywieniem – 3 posiłki dziennie. Wspaniały klimat i wiele atrakcji! Zimowisko pod nadzorem Kuratorium Oświaty.
Wyjazd l lutego 2010, powrót 10 lutego 2010.
Dojazd i powrót autokarem.
Rezerwacja miejsc do 19 grudnia 2009.
Zaliczka: 300 zł.
Koszt całkowity: 1100 zł od osoby.

Cena obejmuje: indywidualny program sportowy, zajęcia w grupach zainteresowań, codzienny trening sportowy, kulig, pingpong, rzutki elektroniczne, dyskoteki, gry zespołowe, wyjazd
do aquaparku, wynajem sprzętu sportowego, opiekę pielęgniarską, ubezpieczenie.
Rezerwacja miejsc do 19 grudnia 2009.
ZAPRASZAMY!
Kontakt:
www.naszswiat.org
biuro@naszswiat.org
tel. 608 639 656
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Po trzydziestu latach
W październiku nasza szkoła
– Szkoła Podstawowa nr 3 –
obchodzi swoje 30. urodziny,
ale prace nad przygotowaniem
imprezy trwały już od
poprzedniego roku.

Wtedy to utworzono komitet organizacyjny, w którym uczestniczyli dyrektor, wicedyrektorzy i nauczyciele naszej szkoły, m.in.
pani Beata Miniajluk, pani Agnieszka Chorążyczewska, pani Monika Tyralska-Chajbowicz, pani Krystyna Pławska, pani Teresa

lekcji, przybory szkolne, film na CD z wypowiedziami uczniów, kreda i gąbka, zdjęcia SP 3, imiona i nazwiska absolwentów,
rysunek patrona szkoły wykonany przez
ucznia. Michał Guźniczak z klasy 6a zebrał wśród swoich rówieśników informacje, kim chcą zostać w przyszłości, ich marzenia spisał i listę umieścił w kapsule. Znalazł się tam też współczesny mundurek oraz
list z prośbą do tej osoby, która ją otworzy,
aby zachować te wszystkie przedmioty jako pamiątkę z ubiegłych lat, lub kto wie…
poprzednich wieków.

Korzeniowska. Pani Sylwia Mechel-Bielak
oraz pani Agnieszka Chorążyczewska opracowały scenariusz jubileuszu. Role uczniom
z klas 4-6, a szczególnie z klasy 5e przydzieliła pani Urszula Leszczyńska-Cholewa.
Na stronie internetowej naszej szkoły
oraz w prasie wrocławskiej pojawiły się
ogłoszenia o uroczystości 30-lecia szkoły.
Aby uświetnić imprezę, pani wicedyrektor
Małgorzata Rakowska stworzyła specjalną prezentację multimedialną, dzięki której odbyliśmy podróż w czasie. Wraz z absolwentami i zaproszonymi gośćmi zatrzymywaliśmy się na stacjach ,,Przeszłość”,
,,Teraźniejszość”, ,,Przyszłość”. Wspominaliśmy ważne wydarzenia z życia szkoły,
obserwowaliśmy jej teraźniejszość i marzyliśmy o tym, co jeszcze może się zdarzyć.
W październiku odbył się konkurs,
w którym szóstoklasiści pisali, co chcieliby
umieścić w szkolnej kapsule czasu. Dzięki temu podjęto decyzję, co w niej umieścić. Wśród przedmiotów znalazły się: statut szkoły, zeszyt do języka polskiego, plan

W ramach obchodów 30-lecia, 24 września 2009 r. klasy pierwsze zasadziły drzewko, które nazwano „Bobrzakiem”. Tę ceremonię można było obejrzeć w trakcie głównej uroczystości – 16 października 2009 r.
Zaproszeni zostali na nią przedstawiciele
władz oświatowych, byli pracownicy szkoły, absolwenci oraz przyjaciele ,,trójki”.
Impreza rozpoczęła się o godz. 11 na patio, na którym zjawili się
także uczniowie klas szóstych wraz z wychowawcami. Pani dyrektor przywitała wszystkich zebranych
gości, a następnie przypomniała historię szkoły. Po
przemówieniu, uczniowie
klasy 6c przedstawili prezentację ,,Szkoła w liczbach”, w której znajdowały się najważniejsze daty
z życia szkoły. Następnie
na scenę zostali zaproszeni wyjątkowi goście – wy-

bitni absolwenci naszej szkoły, którzy odpowiadali na pytania zadawane przez dzieci.
Po krótkim wywiadzie nastąpiła
uwspółcześniona wersja ,,Czerwonego
Kapturka”, przygotowana przez uczniów
klas 6b i 6d. Wszystkim się to przedstawienie podobało. Następnie Stefania Kotwicka z kl. 5b zaprezentowała wszystkim
zebranym strój szkolny – fartuszek z dawnych lat, a Natalia Kuna z 6b – mundurek
z obecnym logo szkoły.
Rozstrzygnięto też konkurs na makietę pt. ,,Szkoła przyszłości”. Pierwsze miejsce zajęła praca Sary Okoń z kl. 6b, drugie
Oli Musiał, a trzecie Karoliny Ziemińskiej,
Agnieszki Wysockiej, Pauliny Jaroszewskiej i Magdy Trębickiej z kl. 6a. Na zakończenie części oficjalnej wszyscy zaśpiewaliśmy piosenkę ,,Trzydzieści lat minęło”.
Odbyły się też imprezy towarzyszące jubileuszowi. W sali gimnastycznej uczniowie
klas trzecich utworzyli ,,żywą tarczę”, a na
basenie mogliśmy obejrzeć pokazy pływania synchronicznego. Następnie absolwenci szkoły zatańczyli nam poloneza, do którego przyłączyli się uczniowie klas szóstych.
Całą szkołę ozdabiały kadry ze zdjęciami uczniów i nauczycieli z minionych lat
oraz wystawy prac uczniów. Na patio wysiały portrety wszystkich dyrektorów naszej
szkoły. Dominowała tam tematyka morska.
Wokół sal wisiały gazetki okolicznościowe
i dekoracje wykonane przez uczniów.
14 października 2009 r. odprawiona była msza św. w intencji szkoły. Dwa dni później, 16 października, odbył się bankiet
w hotelu przy hali Orbita na ul. Wejherowskiej dla absolwentów, nauczycieli i obecnych oraz byłych pracowników.
Tak właśnie spędziliśmy jubileusz 30-lecia naszej kochanej ,,trójki” i już czekamy
na kolejne rocznice.
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Słoneczka przychylić
Popowicki Klub Seniora
organizuje uroczyste
spotkania związane
z ważnymi rocznicami.
Są one także okazją
do wspólnych rozmów
i dobrej zabawy,
którą zapewnia „firmowy”
kabaret Mimoza.
Tym razem okazją do spotkania 14
listopada br. było Święto Niepodległości oraz Dzień Seniora. W czasie spotkania Złote Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów” otrzymali Danuta
Markowska i Kazimierz Piecka. Wręczał je Zygmunt Borowicz z Zarządu
wał piosenkę „Dziękujemy przyjaciele”.
Była ona podziękowaniem dla wspierających Klub Seniora. Pani Zofia Adamiec
podziękowała Zarządowi i Radzie Nadzorczej SMLW „Popowice” oraz Radom
Osiedli Polana i Park za dotychczasowe wsparcie. Szczególne podziękowanie wraz z piosenką otrzymał wspomniany tu Wincenty Wolak. Słowa: „Wicek,
seniorów duma, dla niego każdy tu ma
wdzięczności gest” wzruszyły nie tylko
ich adresata.
Wszyscy obecni z zadumą słuchali piosenki kończącej spotkanie w Klubie Seniora. W jej słowach jest dużo
życiowej prawdy: „Trzeba starszym ludziom słoneczka przychylić”. Czyż nie
są prawdziwe?
Tomasz Kapłon

Oddziału Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Był też obecny wielki przyjaciel
seniorów, człowiek o wielkim sercu
– Wincenty Wolak. Jego cukiernia od
lat wspomaga seniorów nie tylko z Popowic. Smaczne ciasteczka smakowały
wyśmienicie. W spotkaniu wzięli udział
Halina Czapnik i Ryszard Siewak
z Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” oraz Wiesława Idzikowska z RO
Polana.
Niezapomnianych wrażeń dostarczył
kabaret Mimoza. Śmiać się można było do łez, oglądając skecze o żonie chcącej raz szafy, raz półki. Rozbawiał także skecz o kapeluszu dla żony. Na zakończenie części artystycznej kabaret odśpieGazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”
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Wędkarska biesiada
Zakończenie sezonu wędkarzy
z CERTY było wyjątkowo udane.
Dopisała pogoda, goście
i nastroje. Jedynie ryba nieco
zawiodła. Nie popsuło to jednak
wcale wędkarzom humorów.
Tradycją jest już uroczyste zakończenie sezonu Koła PZW CERTA. Tym razem miało ono miejsce 26 września br. Poprzedziły je towarzyskie zawody, które rozegrano nad brzegiem Odry, na stałym łowisku CERTY, między mostem Milenijnym a pierwszym przesypem.
W zawodach wzięło udział 11 zawodników. Oto zwycięzcy zawodów:
1. Andrzej Musielak
2. Piotr Korbacz
3. Czesław Zenka i Czesław Pawelec
(ex aequo)
Po zawodach rozpoczęła się wędkarska biesiada. Można było skosztować
znakomitego leszcza – faszerowanego
i w marynacie. Przewodniczący Koła
CERTA Andrzej Czycz podziękował
gościom za przybycie. Powitał wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej SMLW
„Popowice” Halinę Czapnik, przybyłą
na uroczyste zakończenie sezonu.
W imieniu wędkarzy z CERTY
Andrzej Czycz tą drogą składa ciepłe
i serdeczne życzenia – Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku. Kieruje te
życzenia do Zarządu SMLW „Popowice”,
Rady Nadzorczej, Rad Osiedli Polana
i Park.
Tomasz Kapłon
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Notatnik kulturalny
Wśród wielu propozycji naszych
instytucji kulturalnych pojawiają
się takie, które chcemy Państwu
zasygnalizować. Są to spektakle,
których premiera odbyła się
niedawno, a więc dopiero
weszły one do repertuaru.
Postaramy się polecić także i te,
które są w repertuarze
już nieco dłużej.

W Teatrze Polskim proponujemy
obejrzenie spektaklu, który już od dłuższego czasu możemy oglądać na Scenie Kameralnej. Są to „Małe zbrodnie
małżeńskie” Eric-Emmanuela Schmitta
w reżyserii Bogdana Toszy. W obsadzie:
Grażyna Krukówna jako Lisa oraz Jerzy
Schejbal (gościnnie) jako Gilles. Premiera tego spektaklu odbyła się w Teatrze
Polskim na Scenie Kameralnej 4 września
2005 roku. Stawiane w sztuce pytanie jest
uniwersalne: co robić, kiedy pojawia się
kryzys w związku? W sztuce Schmitta
znajdą Państwo na to swego rodzaju receptę. Dodajmy, że Grażyna Krukówna
i Jerzy Schejbal także poza sceną są małżeństwem. Znakomita okazja do refleksji
i dobrej zabawy.
Teatr Współczesny zaprasza
na spektakl „Akropolis. Rekonstrukcja” na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego i przedstawienia Jerzego Grotowskiego w reżyserii Michaela
Marmarinosa. Jest
to projekt teatralny
podejmujący próbę
zbudowania teatralnego muzeum naszej
zbiorowej pamięci oraz
zrekonstruowania narodowej
tożsamości – zbiorowej i indywidualnej. Muzykę przygotował Piotr Dziubek,
scenografię Dominika Skaza, choreografię Leszek Bzdyl. W obsadzie: Anna
Błaut, Maria Czykwin, Renata Kościelniak, Katarzyna Z. Michalska, Krzysztof Kuliński, Piotr Łukaszczyk, Krzysztof Zych. Premiera 16 grudnia.
W Teatrze Lalek miała miejsce premiera spektaklu „Franciszek – sen everymana” Mateusza Pakuły. Reżyseria jest
dziełem Jolanty Denejko. Lalki i scenogra-

fię zaprojektowała – po raz pierwszy dla
teatru lalek – wybitna scenografka Barbara
Hanicka. Muzykę skomponował – po raz
pierwszy dla teatru – znakomity wrocławski kompozytor Paweł Hendrich. Spektakl
przeznaczony jest zwłaszcza dla młodego
widza, choć tak naprawdę każdy znajdzie
w nim swoją opowieść o cierpieniu, odrzuceniu, braku miłości. Pojawia się też
św. Franciszek z Asyżu. W jaki sposób?
Warto przekonać się samemu. Polecam ten
spektakl nie tylko młodym widzom.
Niewątpliwym hitem Teatru Capitol
jest spektakl „Idiota”, wywołujący wiele
kontrowersji. Niektórzy nie zostawiają na
nim suchej nitki, inni bardzo krytycznie
oceniają inscenizację i reżyserię. Mimo
że zrobił go niewątpliwy „król musicalu”
Wojciech Kościelniak. Co do jednego recenzenci są zgodni: świetna jest muzyka
Piotra Dziubka. Czy na musical to trochę
nie za mało?
W Operze Wrocławskiej miała miejsce premiera „Opowieści Hoffmanna”
Jacques’a Offenbacha. To dzieje miłości
poety Hoffmanna, dodajmy dzieje smutne i wzruszające. Offenbach to nikt inny, tylko autor kankana (!), zaś „Opowieści Hoffmanna” określane są
jako najlepsze jego dzieło
muzyczne. Inscenizacja,
reżyseria i scenografia są autorstwa Waldemara Zawodzińskiego, który nie
raz zachwycił nas
swoimi spektaklami. Premiera miała miejsce 27 listopada.
Do opery warto też wybrać się na
„Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Jest to jedna z najsłynniejszych oper
w historii gatunku. Opowieść o odwiecznej walce dobra ze złem jest uniwersalna, bo przemawiająca językiem baśni do
wszystkich ludzi, niezależnie od wieku
i wykształcenia. Reżyseria, scenografia i kostiumy Anna Długołęcka, kierownictwo muzyczne Dariusz Mikulski,
choreografia Janina Nierobska. Premiera
30 grudnia.
Teatr Komedia zaprasza na swoją
najnowszą premierę. Jest nią spektakl

Neila Simona „Słoneczni chłopcy” w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego. To komedia romantyczna, pełna ciepła, refleksji i błyskotliwego humoru, a zarazem
opowieść o teatrze i o nas, grających w
teatrze życia swoje najważniejsze role.
Proponujemy też wybrać się do
Teatru Piosenki na najnowszą premierę – „Ona na o-no”. Mariusz Kiljan, reżyser, przedstawia współczesną rodzinę pod wpływem czynników zewnętrznych, czyli pędu do sukcesu. To także
spojrzenie w karykaturalny sposób, za
pomocą piosenki, na mężczyznę i kobietę – jako indywidualności. Puenta jest próbą zadania widzowi pytania,
kto tak naprawdę ma rację: współczesna kobieta czy współczesny mężczyzna. Aranżacje do spektaklu skomponował Krzysztof Maciejowski. Scenografia i kostiumy Wiesław Drzewiecki.
W roli głównej zobaczymy aktorów teatru
z Bielska-Białej: Katarzynę Skrzypek
i Tomasza Lorka. Premiera 16 grudnia.
W naszym „Notatniku kulturalnym”
witamy Teatr PWST – teatr Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we
Wrocławiu. Będziemy prezentować
spektakle tego teatru.
W związku z modernizacją budynku Teatru PWST przy ul. Braniborskiej
59 spektakle dyplomowe będą wystawiane przez najbliższe dwa lata w różnych miejscach. Będziemy informować
w „Notatniku” i na stronie internetowej
o miejscach prezentowania spektakli.
Najnowsza, grudniowa premiera Teatru PWST to „Ostatni tatuś” Michała
Walczaka w reżyserii Tomasza Mana.
Muzyka Mateusz Ryczek (AM), opieka kompozytorska Zbigniew Karnecki,
scenografia Magdalena Nowak, Damian
Banasz (ASP), opieka scenograficzna
Aleksander Maksymiuk. Spektakl wystawiany jest na Scenie Teatru PWST
w hotelu SAVOY przy pl. Kościuszki 19.
Mamy nadzieję, iż mimo przedświątecznego okresu znajdą Państwo chwilę, aby skorzystać z naszych propozycji. Naszym Czytelnikom życzymy spokojnych, rodzinnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia a w Nowym Roku samych ciekawych wydarzeń kulturalnych.
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Zrobiliśmy w 2009 roku

Nowe tablice elektryczne

Nowe domofony

Turbowentylatory na kominach

Nowy parking przy ul. Popowickiej

Nowe okna w suszarniach

Nowe urządzenia na placach zabaw

Zawór kulowy do gazu w mieszkaniu

Roboty drogowe przy ul. Niedźwiedziej 14-24
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