MARZEC 2010

NASZE
G a zeta

Spółdz ielni

M i e s z ka n i owe j

nakład 5.600

Lo ka to r s ko - Wł a s n o ś c i owe j

„ Po p ow i ce”

Statut zarejestrowany
Wypada w tym miejscu
poinformować członków
spółdzielni „Popowice”,
że postanowieniem z dnia
31 grudnia 2009 roku Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
zarejestrował zmiany Statutu
spółdzielni. Postanowienie to jest
prawomocne, a to oznacza,
że aktualnie obowiązującym,
tak dla organów spółdzielni,
jak i jej członków, jest nowy Statut.

Jak zapewne członkowie spółdzielni pamiętają, zmiany do Statutu uchwalone zostały w listopadzie 2007 roku, albowiem
zmienione w 2007 roku przepisy Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych wymagały, aby do końca tegoż właśnie roku zmiany
w Statucie zostały uchwalone i skierowane
do Sądu Rejestrowego. Zarząd SMLW „Popowice” dopełnił wymaganych formalności
i w ustawowym terminie złożył uchwalone
zmiany w Sądzie Rejestrowym.

Powody do radości

Ranking najlepszych spółdzielni mieszkaniowych w województwie dolnośląskim organizuje corocznie „Rzeczpospolita” w dodatku „Rzecz o Biznesie”.
W rankingu tym za rok 2010 nasza Spółdzielnia zajęła III miejsce.
Do sprawy powrócimy w kolejnych numerach „Naszych Popowic”.
(red)

dokończenie na str. 9

Ludzie Popowic

Prosto w oczy
Na Popowicach
zna go wiele osób.
Tego, co ma powiedzieć,
nie owija w bawełnę
ani nie mówi
za plecami.
JAN CIESZKOWSKI
jest wieloletnim
działaczem
samorządowym
naszej Spółdzielni,
posiadającym
dużą wiedzę
i doświadczenie.

Zamieszkał na Popowicach w 1974 roku. Trwała
jeszcze budowa osiedla, nie
było chodników, za to pełno
błota. Swoje życie zawodowe związał z Fabryką Farb
i Lakierów, a potem z Przedsiębiorstwem Dostaw Inwestycyjnych i Eksp or tow ych
Naviga. Od
lat siedem-

dziesiątych zajmował się kontrolą, transportem, gospodarką materiałową. Ma papiery czeladnicze i mistrzowskie w ślusarstwie ogólnym. Przeszedł dwuletnie
szkolenie dla rewidentów przedsiębiorstw przemysłowych. Zaliczył
pięć semestrów w Wyższej Szkole Ekonomicznej, ale życie miało swoje wymagania i nie dało
się pogodzić nauki z pracą na
kontraktach w Czechosłowacji, gdzie przybywał trzykrotnie.
W 1990 roku, po poważnej
chorobie, zakończył pracę zawodową, ale
nie usiedział na
miejscu.
dokończenie
na str. 3
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MARZEC
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. 71 350 66 30
tel. 71 355 63 73
fax 71 355 76 99

Zmiana w ustawie

o spółdzielniach mieszkaniowych
W dniu 16 grudnia 2009 r.
weszła w życie nowelizacja
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych
(tzw. ustawa spółdzielcza).
Wydłużyła ona termin, jaki
musi upłynąć pomiędzy
powiadomieniem lokatora
przez spółdzielnię
o zmianie wysokości czynszu
a datą jej wejścia w życie.
Nowelizacja ta jest konsekwencją wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2006
roku. Wówczas TK orzekł, że niedopuszczalne jest m.in. zróżnicowanie w ustawie
o ochronie praw lokatorów i ustawie spółdzielczej terminów informowania lokatorów
o podwyższeniu czynszu. Trybunał podkreślił też, że przepisy prawa muszą konsekwentnie chronić wszystkich lokatorów, niezależnie od tego, czy stosuje się do nich przepisy
ustawy lokatorskiej, czy ustawy spółdzielczej.
Przez nowelizację ustawy spółdzielczej zastąpiono dotychczasowy 14-dniowy termin
powiadomienia o podwyżce czynszu okresem 3-miesięcznym, pozostawiając określenie
„co najmniej”. Wskazuje on, iż powyższy termin jest minimalnym i jest on kolejnym przejawem ochrony praw lokatorów.

Dział Techniczno-Administracyjny
– dyspozytor:
tel. 71 355 40 05
tel. 71 350 10 92
Dział Czynszów:
tel. 71 350 66 30 wew. 23 i 25
Lokale Użytkowe:
tel. 71 350 66 30 wew. 27
Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 693 074 544, 605 979 282
tel. 71 718 18 56
Pogotowie Dźwigowe:
tel. 71 351 39 66
tel. 606 971 768
Policja: tel. 997
Straż Pożarna: tel. 998
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejska: tel. 986
Straż Miejska (SMS dla niesłyszących):
608 302 302
Pogotowie Energetyczne: tel. 991
Pogotowie Fortum (d. MPEC): tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

Do czasu wprowadzenia nowelizacji ustawy spółdzielnie mieszkaniowe miały obowiązek informować o zmianie wysokości czynszu na co najmniej 14 dni przed upływem terminu do ich wnoszenia. Do tej pory w spółdzielniach obowiązywała zasada o wnoszeniu
opłat do 10. dnia każdego miesiąca.
Wydłużając termin do zawiadomienia
o podwyżce czynszu, jednocześnie utrzymano dotychczasowy 14-dniowy termin
w przypadku informowania lokatorów
o zmianie wysokości opłat niezależnych od
spółdzielni, tj. opłat za energię, gaz, wodę itp.
Tomasz Kapłon

Ogłoszenie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Koła
nr 2 Wrocław-Popowice, ul. Starograniczna 28, informuje: nasi seniorzy mają w planie zorganizowanie Kącika Szachowego i Brydżowego. Chętni proszeni są do
zgłaszania się do Klubu Seniora
we wtorki w godz. 14.30-20.00 (do
16.00 sprawy biurowe), w czwartki w godz. 16.00-20.00 i w soboty
w godz. 15.00-19.00.
Zofia Adamiec

Pomagajmy!

Nasze Popowice – kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa „POPOWICE”,
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
tel. 71 350 66 30, fax 71 355 76 99
Redakcja:
Usługi Dziennikarskie i Wydawnicze
– Maciej Woźny,
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław
tel. 71 791 13 62, 501 086 588
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kapłon, tel. 503 692 708
Zdjęcia:
Tomasz Kapłon, Tadeusz Sidor
Skład i łamanie:
Rafał Tlak, rafal.tlak@wroclawianin.pl
Druk:
Opti Group, ul. Kominiarska 42a, 51-180 Wrocław

Bezdomność, samotność
i brak środków do życia to duży
społeczny problem również
we Wrocławiu. Zima jest szczególnie
niebezpiecznym okresem dla osób
pozbawionych opieki. Warunki
atmosferyczne, w tym znaczne
spadki temperatur, mogą stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia osób
w podeszłym wieku, bezradnych
i bezdomnych, szukających
schronienia przed zimnem.
Rokrocznie funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna prowadzą
ogólnopolskie działania pomocowe – w tym
roku pod hasłem „Bezdomny 2009/2010” –
mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób będących w potrzebie. Podejmują ze Strażą Miejską oraz
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
działania skierowane na zapobieganie nie-

szczęśliwym zdarzeniom. Przede wszystkim kontrolują dworce, przystanki, ciągi
kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, opuszczone budynki, ogródki działkowe, miejsca,
w których najczęściej przebywają osoby
bezdomne i samotne. Proponują noclegi
oraz posiłki w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach pomocowych.
Dzielnica Fabryczna to miejsce, gdzie
znajduje się duża liczba ogrodów działkowych, centrów handlowych, bloków mieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne. Nie bądźmy obojętni wobec tych
osób. Być może Państwa pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie.
Wszelkie niepokojące informacje można przekazywać oficerowi dyżurnemu
Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna,
tel. 71 351 02 13, lub dzwoniąc na numer
alarmowy 997.
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Wybory 2010

Statut o wyborach
Przed wyborami
do Rady Nadzorczej
i Rady Zespołu Nieruchomości
(dawna Rada Osiedla)
warto zapoznać się z tym,
co statut SMLW „Popowice”
stanowi o tych wyborach.
Przytaczamy tu niektóre tylko
zapisy statutu.

W §76 statutu czytamy, iż członków
Rady Nadzorczej wybierają członkowie
Spółdzielni na wydzielonych częściach
Walnego Zgromadzenia, po trzech członków z każdej części. Rada Nadzorcza
składa się z 12 członków wybieranych
w głosowaniu tajnym spośród członków
Spółdzielni, na okres trzech lat. Kandydatów do Rady Nadzorczej z wydzielonych
części Walnego Zgromadzenia zgłaszają
członkowie danej części Walnego Zgromadzenia obecni na zebraniu.
Kto może zostać członkiem Rady
Nadzorczej? Statut formułuje to jasno:
członkiem Rady Nadzorczej jest członek Spółdzielni zamieszkały w Zespole Nieruchomości objętych właściwością wydzielonej części Walnego Zgromadzenia, określonej w §66 ust. 3 statutu, który w głosowaniu uzyskał w kolejności największą liczbę głosów.

Ile trwa kadencja Rady Nadzorczej?
Wynosi 3 lata i trwa od ogłoszenia składu Rady Nadzorczej po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia, do
ogłoszenia składu nowej Rady Nadzorczej po odbyciu wszystkich wydzielonych części Walnego Zgromadzenia,
które wybiorą członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
Mandat członka Rady Nadzorczej
wygasa wraz z upływem kadencji, na
którą został wybrany. Utrata mandatu
następuje również w przypadku: (a) odwołania większością 2/3 głosów przez
organ, który dokonał wyboru, (b) zrzeczenia się mandatu, (c) ustania członkostwa w Spółdzielni, (d) zmiany miejsca
zamieszkania Zespołu Nieruchomości,
z którego został wybrany.
Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, najbliższa
wydzielona część Walnego Zgromadzenia dokonuje wyboru spośród członków
Zespołu Nieruchomości objętej właściwością tej wydzielonej części Walnego
Zgromadzenia, w którym mandat członka Rady wygasł. Wyboru dokonuje się
do końca kadencji Rady Nadzorczej.
Członek Spółdzielni nie może być
wybrany na członka Rady Nadzorczej
na dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Prosto w oczy
dokończenie ze str. 1

W 1998 roku wszedł do Rady Osiedla
Polana i od tej pory działa w organach
samorządowych: w Radzie Osiedla i Radzie Nadzorczej. Jego wiedza i praktyka
bardzo przydały się w tej działalności.
Od początku był zwolennikiem wydzielenia się Parku i Polany z SM „Energetyk”.
Brał udział w przygotowywaniu wszystkich statutów w SMLW „Popowice”.
Zdaniem Jana Cieszkowskiego, dobry samorządowiec powinien mieć dużo
wolnego czasu i wiedzę, nie tylko ogólną. Wszak organy samorządowe sprawują działalność kontrolną wobec Zarządu. I poprzednie Zarządy Spółdzielni, i obecny, miały w jego osobie suro-

wego partnera, zawodowo znającego się
na spółdzielczych zagadnieniach.
Jan Cieszkowski podkreśla dobre
kontakty z ludźmi, którzy często na ulicy pytają go o różne sprawy, radzą się,
proszą o wyjaśnienie. Z drugiej strony on
sam ostro reaguje na próby działań niezgodnych ze statutem czy regulaminami. To, co ma do powiedzenia Zarządowi czy Radzie Nadzorczej, mówi prosto
w oczy. Nie przysparza mu to zwolenników, bo nie każdy przyjmuje krytyczne
uwagi pod swoim adresem. „Nie szukam
dziury w całym. Jeżeli mówię o czymś,
mam na to dowody. Bez tego nie wypowiadam się” – twierdzi pan Jan. Uważa,
że członkowie Spółdzielni zbyt mało interesują się swoimi sprawami (niektórzy

Członek Rady Nadzorczej nie może być
jednocześnie członkiem Rady Zespołu
Nieruchomości. Członek Rady Nadzorczej nie może być pracownikiem Spółdzielni – uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
W §88 statutu są też zapisy o Radzie Zespołu Nieruchomości. Czytamy tam m.in., iż sk łada się ona
z 8 członków wybieranych przez wydzielone części Walnego Zgromadzenia na 3-letnią kadencję, zgodnie
z §67 statutu. Członek Spółdzielni
nie może być wybrany na członka
Rady Zespołu Nieruchomości na dłużej niż dwie kolejne kadencje. Kandydatów do Rady Zespołu Nieruchomości z wydzielonych części Walnego Zgromadzenia zgłaszają członkowie danej części Walnego Zgromadzenia obecni na zebraniu.
Warto zapoznać się ze szczegółowymi przepisami regulującymi zasady wyboru, jak również z zadaniami i uprawnieniami Rady Nadzorczej i Rady Zespołu Nieruchomości. Znajdziemy je
w naszym nowym statucie. Ta wiedza
na pewno przyda się nam podczas wyborów.
Tomasz Kapłon

nie wiedzą, że nasza Spółdzielnia nazywa się „Popowice”, nie „Energetyk”).
Kiedy pytam Jana Cieszkowskiego,
jakie są dzisiejsze Popowice, odpowiada,
że widzi, iż dużo się zmieniło, zwłaszcza w osiedlu Park. Zdaje sobie sprawę
z czekających nas trudnych spraw – nowe parkingi, remonty dachów, wymiana wind według dyrektyw unijnych. Potrzebne są na to duże środki, które w skali każdej nieruchomości trzeba gromadzić na te prace. Należy też myśleć o inwestycjach, zwłaszcza dotyczących lokali użytkowych. Niedopuszczalne jest
– zdaniem pana Jana – blokowanie inwestycji przez spółdzielców.
Jan Cieszkowski wolny czas spędza
na działce i na wędkowaniu. Marzą mu
się Popowice z uporządkowaną zielenią,
trawnikami i parkingami. Uważa, że nie
są to marzenia nierealne.
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PLAN FUNDUSZU
REMONTOWEGO NA ROK 2010
I. Zadania realizowane z funduszu remontowego Zespołu Nieruchomości nr 1 – Polana
1.

Wymiana podzielników ciepła w 25 budynkach

9032 sztuk

632 500,00

2.

Wymiana zaworów gazowych w 226 mieszkaniach i usprawnienie
328 zaworów podpionowych

2206 lokali

582 500,00

3.

Sprawdzenie szczelności zaworów podpionowych i pionów gazowych

4.

Remont kominów i czap kominowych w 4 budynkach

5.

Malowanie klatek po wymianie gałązek WLZ w 23 budynkach

6.

519 zaworów

18 600,00
16 400,00

23 klatki

44 700,00

Montaż turbowentów w 6 budynkach

223 turbowenty

64 300,00

7.

Wykonanie opasek wokół 8 budynków

1700 mb

59 800,00

8.

Udrożnienie przewodów wentylacyjnych w 17 budynkach

1500 przykanalików

47 500,00

9.

Likwidacja anten na 12 budynkach

12 anten

12 000,00

10.

Remont placu zabaw przy ul. Niedźwiedziej i Białowieskiej

2 place zabaw

6 500,00

11.

Wymiana drzwiczek szachtów w budynku przy ul. Białowieskiej 29-35

1 klatka

5 000,00

12.

Wymian opraw korytarzowych zintegrowanych z czujnikiem ruchu w budynku
przy ul. Białowieskiej 29-35

1 klatka

10 000,00

13.

Remont śmietnika przy ul. Niedźwiedziej 30-36

1 śmietnik

15 000,00

14.

Remont cząstkowy nawierzchni z asfaltu w rejonie ul. Popowickiej 10-24

ok. 75 m

7 500,00

15.

Malowanie przejścia bramowego – ul. Popowicka 30-58

1 przejście
bramowe

8 000,00

16.

Awaryjne roboty dekarskie w 21 budynkach

17.

Rezerwa na roboty nieprzewidziane w 25 budynkach

2

44 000,00
146 200,00

RAZEM

1 720 500,00

II. Zadania realizowane z funduszu remontowego Zespołu Nieruchomości nr 2 – Park
1.

Wymiana gałązek WLZ w 20 budynkach

173 sztuk

1 802 600,00

2.

Wyprawki malarskie po wymianie gałazek WLZ w 20 budynkach

74 klatki

115 800,00

3.

Montaż turbowentów w 8 budynkach

133 turbowenty

38 400,00

4.

Montaż zaworów termostatycznych podpionowych w 17 budynkach

698 zaworów

174 200,00

5.

Montaż zaworów grzejnikowych w 19 budynkach

117 zaworów

8 200,00

6.

Remont pomieszczeń kubłowni w 3 budynkach

12 kubłowni

54 000,00

7.

Remont placu zabaw przy ul. Popowickiej 96-102

8.

Awaryjne roboty dekarskie w 18 budynkach

23 400,00

9.

Rezerwa na roboty nieprzewidziane w 15 budynkach

42 800,00

1 plac zabaw

9 100,00

RAZEM

2 268 500,00

OGÓŁEM PLAN FUNDUSZU REMONTOWEGO na 2010 r.

3 989 000,00

Plan zadań remontowych dla lokali użytkowych na 2010 r.
1.

Remont dachu w budynku przy ul. Starogranicznej 32

193 000,00

2.

Wymiana okien w budynku przy ul. Starogranicznej 28

90 000,00

Sporządził Bogdan Słowik
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Opłatek u seniorów
W ciepłej i miłej atmosferze upłynęło spotkanie
opłatkowe w popowickim Klubie Seniora.
Nieprzyjazna aura wpłynęła nieco na frekwencję,
ale humory dopisały. Przedstawiciele Banku
Zachodniego WBK również. Przedstawili oni
seniorom swoją ofertę.
Przybyłych gości powitała przewodnicząca Klubu Zofia
Adamiec. Na spotkanie przybyli: przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Połubińska-Adamowicz i wiceprzewodnicząca Rady
Halina Czapnik. Radę Osiedla Polana reprezentowała Wiesława
Idzikowska, a Park – Wiesław Hormański. Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń i podzielenia się opłatkiem. Następnie

do akcji wkroczyła MIMOZA, czyli firmowy kabaret Klubu Seniora. Na nutę kolędową wykonał liczne piosenki i skecze. Kabaretowi przygrywał na akordeonie Janusz Springer.
Później głos zabrali przedstawiciele mieszczącego się na Popowicach 21. Oddziału BZ WBK – Małgorzata Wojtowicz
i Sebastian Cierniak. Przedstawili oni Konto Aktywni 50+, odpowiadali też na liczne pytania dotyczące karty, założenia konta, możliwości posługiwania się nim.
Spotkanie było przyjemnym spędzeniem czasu w miłym gronie, co jest już tradycją w Klubie Seniora. Miało też walor praktyczny, bowiem seniorzy dowiedzieli się więcej o bankowych
usługach. Ta wiedza przyda im się w praktyce.
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Zapisane w pamięci

Nasz apel o udostępnianie nam
Państwa rodzinnych pamiątek
znów przyniósł rezultat.
Tym razem mogliśmy zapoznać
się z życiem i działalnością
zawodową wieloletnich
mieszkańców Popowic.

Zbiór zdjęć i informacji o Eugeniuszu Czaganie udostępniła nam – w for-

mie pamiątkowego albumu – jego córka
Dorota. Z materiałów tych wynika jedno:
Eugeniusz Czagan był człowiekiem bardzo aktywnym.
Od 1 sierpnia 1956 roku związany
z Wrocławiem. Większość swojego życia zawodowego przepracował w prze-

myśle spożywczym. Był m.in. wieloletnim prezesem Oddziału Produkcji Piekarsko-Ciastkarskiej WSS Społem we Wrocławiu; konkretnie: związany był z Mamutem przy ul. Sienkiewicza. Pełnił tam
funkcje kierownicze, czynnie też działał
w branżowych organizacjach, m.in. w Wojewódzkim Stowarzyszeniu Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego.
W albumie tym Eugeniusza Czabana
możemy też oglądać na zdjęciach, w rozmaitych sytuacjach życiowych: z rodziną na wczasach nad morzem, w swoim
ogródku. Widoczne jest – na tych zdjęciach – wielkie przywiązanie do rodziny i miłość do żony. Pan Eugeniusz był
też wspaniałym ojcem i takim pozostał
w pamięci swojej córki.
Pochylając się nad kartami tego albumu, przekonujemy się, że mamy do czynienia z człowiekiem niepospolitym, który myślał o najbliższych, ale też stosował
w swoim życiu dewizę: „Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim”.
Jego życie było realizacją tej zasady. Zapadają mocno w pamięć słowa jego córki
Doroty: „Mojemu Tacie, Eugeniuszowi
Czabanowi, udało się być w tych trudnych
czasach człowiekiem zacnym, skromnym,
szanującym innych, dobrotliwym”.
•••
We wdzięcznej pamięci popowickich
seniorów pozostanie na zawsze Stanisław
Marciniszyn, pionier naszego Klubu Seniora i kabaretu Mimoza. Był on także członkiem Koła nr 61 Związku Kombatantów RP

i Byłych Więźniów Politycznych. Wspaniały
kolega, przyjaciel, ofiarny działacz, a przede
wszystkim doskonały kabareciarz – śpiewak i tancerz. Wszyscy znali go jako doskonałego humorystę, wnoszącego do występów kabaretu mnóstwo humoru i wspaniałej rozrywki. Był bardzo lubiany przez
koleżanki i kolegów, często oklaskiwany
przez widzów. Jego odejście było dla kabaretu dotkliwą stratą. „Stasiu pewnie spogląda tam z nieba na występy naszego kabaretu i patronuje mu” – wspomina go jedna
z pań występujących w Mimozie. Na szczęście pozostały zdjęcia z jego występów, dzięki czemu możemy podziwiać Stasia w jego popisowym numerze. W historii Klubu Seniora i kabaretu Mimoza Stanisław
Marciniszyn zapisał swoją piękną kartę.
Tomasz Kapłon

Popowiccy harcerze
Co słychać u popowickich
harcerzy? Chcąc odpowiedzieć
na to pytanie, przedstawiamy
dotychczasowe i najbliższe
działania 49. Drużyny ZHR
„Leśni – Szare Wilki”.

Drużyna będzie rozwijać swoją służbę
na terenie Popowic, dlatego też wpisała się
na listę wolontariatu w filii MBP mieszczącej się w budynku Gimnazjum nr 1.
Oczekuje na informacje o osobach, którym harcerze mogą dostarczać książki.
Po wakacjach wznowiony był kurs gitarowy. Kolejne edycje kursu organizowane są w marca br. W minionym roku har-

cerze uczestniczyli w uroczystościach
związanych ze Świętem Niepodległości
– 11 listopada. Pojawili się wtedy z flagami w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny na Popowicach.
Podstawowym elementem działalności harcerzy są zbiórki. Od wakacji letnich
odbywały się one praktycznie co tydzień
w harcówce przy ul. Popowickiej 49. Jest
ona ciągle przez drużynę wyposażana.
Dzięki sąsiedztwu parku, harcerze podczas zbiórek wieczornych brali udział
w grach terenowych. W przyszłości planowane są gry wieczorne z elementami topografii i łączności. Przewiduje się także
udział osób spoza drużyny.

Harcerze nawiązali już kontakt z Klubem
Wędkarskim Certa, z którym niebawem
rozpoczną współpracę. W planach mają również nawiązanie współpracy z Klubem Seniora i kombatantami. Drużyna będzie organizowała kolejne akcje naboru do swoich szeregów. Na uwadze ma przede wszystkim Szkołę
Podstawową nr 65 przy ul. Kłodnickiej.
W czasie ferii zimowych drużyna była na biwaku zimowym w Polanicy-Zdroju,
w Harcerskiej Bazie Noclegowej „Sokołówka”. W przyszłości harcerze planują zorganizować biwak w Polanicy dla osób spoza drużyny. O zamierzeniach i działaniach harcerzy
będziemy informować na naszych łamach.
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Z naszej przeszłości
W cyklu tekstów przybliżyć
chcemy Czytelnikom
przeszłość naszej Spółdzielni.
Warto sięgnąć do przeszłości,
aby mieć wiedzę,
w jakich okolicznościach
powstała SMLW „Popowice”.
Będziemy wówczas w stanie
odróżnić prawdę od demagogii,
wyrobić sobie własne zdanie.
W 1990 roku, w działającej wówczas
Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”, osiedla Park i Polana (dzisiejsze Popowice) podejmowały próby wydzielenia się ze spółdzielni. Spowodowane było to faktem, iż środki finansowe, m.in.
z przekształceń mieszkań i wynajmu lokali użytkowych, płynęły na osiedla Kozanów I i IV. Ówczesny Zarząd „Energetyka” blokował dążenia mieszkańców
Popowic, nie chcąc dopuścić do podziału spółdzielni.
Przed wydzieleniem się konieczne było zapoznanie się z przepływami finansowymi między osiedlami Park i Polana
a osiedlami Kozanów I i IV. Wcześniej,
w latach 90., Rada Nadzorcza „Energetyka” podjęła uchwałę o sprzedaży mieszkań na Polanie w celu spłaty kredytu na
budowę pawilonu handlowego na Kozanowie – słynna tzw. Dziura. Zarząd
„Energetyka” chciał w ten sposób dofinansować tę inwestycję.
W 1995 roku ma miejsce orzeczenie sądu, zastępujące uchwałę podziałową. Procedura ta działa wówczas, kiedy nie ma innej możliwości uzyskania 2/3 głosów potrzebnych do wydzielenia. Decyzja sądu
nie została wykonana, bo nie było opracowanych zasad podziału majątku i środków
finansowych. Opracowanie takich zasad
Rady Osiedli zleciły biegłemu sądowemu.
Ponieważ Zarząd „Energetyka” nie godził się na podział według zasad opracowanych przez biegłego, nie doszło do tego podziału.
Od 1998 roku trwają rozmowy Rad
Osiedli Polana, Park i Kozanów IV, dążących do wydzielenia się wg opracowanych
zasad. Wspólne ustalenia skutkowały przyjęciem w 1999 roku uchwały podziałowej.
Z ramienia RO Park w rozmowach brali udział m.in.: Bolesław Proga, Andrzej
Kubicki, Urszula Masłowska. Z ramienia Polany – m.in. Maria Bodnar, Anna
Sławińska, Władysław Jaśkowiak, Jan
Cieszkowski. Po złożeniu dokumentów

w Sądzie Rejestrowym uchwała została zaskarżona przez pięciu członków Spółdzielni, w tym trzech członków Rady Nadzorczej. Rejestracja przeciągała się w związku z rozpatrzeniem zaskarżenia.
W 2000 roku Zarząd i niektórzy
przedstawiciele Rady Nadzorczej „Energetyka”, przeciwni podziałowi, wycofali pełnomocnictwo adwokatowi występującemu w sprawie podziału jako pełnomocnik osiedli. Rady Osiedli Popowic
i Kozanowa IV zebrały podpisy przedstawicieli o zwołanie ZP i umieszczenie w porządku zebrania sprawy odwołania Zarządu i członków Rady Nadzorczej. Nim doszło do ZP, Zarząd zorganizował grupy członkowskie na osiedlach
popowickich i Kozanowie IV. 3 marca 2000 roku na zebraniu grupy członkowskiej Polana, Zarząd i Rada Nadzorcza „Energetyka” zmieniają regulamin,
umożliwiający wprowadzenie dodatkowych punktów obrad.
Padają dwa wnioski: o odwołanie Rady Osiedla Polana, dążącej do podziału,
i wniosek o odwołanie przedstawicieli Rady Nadzorczej i Rady Osiedla blokujących
podział. Z Rady Osiedla Polana odwołano cztery osoby, a z Rady Nadzorczej trzy
osoby. Nazwiska tych osób dostępne są w
protokołach z tamtego okresu.
W rezultacie nowych wyborów, do Rady Nadzorczej „Energetyka” zostają wybrani: Józef Borejko, Danuta Połubińska-Adamowicz i Jan Cieszkowski. Do
Rady Osiedla Polana – Józef Borejko, Andrzej Czycz, Jan Hajłasz i Michał Kaczkowski. W marcu 2000 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej zostaje odwołanych
dwóch członków Zarządu. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się, wybrany został
nowy przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, a także nowi przewodniczący komisji.
Nareszcie zaczyna się przełom w sprawie podziału SM „Energetyk”. Nabierają
rozpędu przygotowania do podziału Spółdzielni „Energetyk”. W tym też czasie okazuje się, że osiedle Polana nie otrzymało kwoty 900.720 zł z tytułu sprzedanych
mieszkań przy ul. Popowickiej 51-53-55-57.
Podjęte zostały działania w celu realizacji tej sprawy, zgodnie z uchwałą gwarantującą przyznanie wymienionej rekompensaty. W rezultacie rozliczono ją
poprzez konto wkładów ze Spółdzielni
„Energetyk” pracami remontowymi na
Polanie na kwotę 834.892,38 zł. W tej

sprawie prokuratura prowadziła dochodzenie. W 2007 roku SMLW „Energetyk” podała do sądu SMLW „Popowice”
o zwrot tej kwoty. Po decydujących w tej
sprawie zeznaniach Jana Cieszkowskiego i Władysława Jaśkowiaka sąd oddalił powództwo.
W lutym 2001 roku zostaje zarejestrowana SMLW „Popowice”, a od kwietnia
2001 roku faktycznie zaczyna swoją działalność.
Tomasz Kapłon

ICE ułatwi
pracę
ratownikom
Ratownicy medyczni, policjanci,
strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, gdy muszą
kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Wymienione służby zaproponowały, abyśmy w specjalny
sposób oznakowali w swojej komórce
numer służący w nagłych wypadkach
do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który
można przy takiej osobie znaleźć.
Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa
krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie itp. Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie
komórkowym umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy skontaktować się w nagłych wypadkach. Numer
takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (In Case of
Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1,
ICE2, ICE3 itd.
Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby pracę wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic
nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja
ma zasięg europejski.
Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki, bo potem zapomnicie,
i przekażcie tekst prośby dalej. Dzięki temu możemy ocalić komuś życie.
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Nasi radni w JPMW
Przedstawiamy informację o tym,
czym zajmują się nasi radni
w Jednostce Pomocniczej Miasta
Wrocławia – Radzie Osiedla
Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

W ciągu minionego roku było wiele
spraw związanych z zakresem działalności
Rady Osiedla. Jednym ze stałych punktów
jest opiniowanie wniosków dotyczących
koncesji alkoholowych. Rada, po zasięgnięciu opinii mieszkańców, opiniowała (pozytywnie lub nie) takie wnioski. W tej kwestii podejmowane były stosowne uchwały.
Rozpatrywano też skargi mieszkańców. Przykładem może być skarga mieszkańców z ul. Dokerskiej 3-7, dotycząca uciążliwości punktów handlowo-gastronomicznych sprzedających alkohol
w tym rejonie. Rada współpracuje także z policją, toteż miały miejsce spotkania z dzielnicowymi Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna. Radni zapoznali się także z informacją o konkursie na
najlepszego dzielnicowego. Konkurs miał
za zadanie zwiększyć aktywność policji
na osiedlach.

Radni interesowali się także placówkami oświatowymi i kulturalnymi z terenu działalności Rady Osiedla. Na jednym
z posiedzeń zapoznali się z modelem
funkcjonowania Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast”. Zapoznali
się także ze sprawą wystąpienia do prezydenta Wrocławia o zabezpieczenie gruntów na terenie osiedla Kozanów pod budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego.
Również sfera finansowa stanowiła często przedmiot uwagi radnych. Konieczna
była np. korekta budżetu RO na rok 2009.
Wpłynęła na to zmiana uchwały budżetowej miasta, podjętej w lipcu ubiegłego roku przez Radę Miejską Wrocławia.
Zarząd Osiedla podejmował też uchwały w sprawie dofinansowania zadań w ramach posiadanych środków. Uchwały dotyczyły także uruchomienia finansów pochodzących z dochodu mienia przekazanego Radzie Osiedla. Poruszana była także na posiedzeniach Rady sprawa
złożonych wniosków na realizację dodatkowych zadań w roku 2010. Na jednym
z posiedzeń pojawiła się także informacja
na temat budżetu Wrocławia na rok 2010.

Bliżej końca roku poruszane były sprawy zabaw mikołajowych i świątecznych
oraz ich dofinansowania przez JPMW.
Dzięki niemu możliwe było zorganizowanie tych imprez dla najmłodszych z Pilczyc,
Kozanowa i Popowic.
Nie stroniono także od spraw trudnych:
jedną z nich była skarga mieszkańców na
właścicieli pojazdów, parkujących swoje samochody na zapleczu ul. Górniczej. Skarga
była rozpatrywana z udziałem policji. Nie
są to wszystkie sprawy, z którymi mają do
czynienia nasi radni. Życie przynosi wciąż
nowe. Przypomnijmy, że do JPMW Rady
Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
z Popowic zostali wybrani: Halina Czapnik, Wiesław Hormański, Andrzej Czycz,
Ewa Garncarek-Zarzycka, Tomasz Kapłon, Jerzy Zieliński, Joanna Zuber.
O pracy radnych będziemy informować naszych Czytelników.
Tomasz Kapłon

21 Oddział we Wrocławiu
ul. Legnicka 51-53
tel. 071 356 16 70 (74, 76, 77, 78)
Godziny otwarcia 8.00-18.00
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Klub dla dzieci „Nasz Świat”
Bardzo się cieszymy, że od stycznia
2010 roku ruszyły zajęcia przedpołudniowe. Spotkania dla maluchów odbywają
się codziennie od godziny 9.00 do 12.00
i mają na celu wprowadzenie ich w świat
przedszkolaka. Dzieci podczas spotkań:
• uczą się zasad panujących w grupie;
• budują wzajemne relacje;
• przez zabawę przygotowują się do nauki w przedszkolu;
• rozwijają swoje umiejętności, takie jak
malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny, masy solnej, modeliny podczas
zajęć plastycznych, śpiewają na zajęciach z muzyki, ćwiczą oraz rozwijają swoją miłość do Pana Boga w katechezie dla maluszków;
• poznają pory roku i zjawiska przyrodnicze;
• ćwiczą poprawne wypowiadanie się
podczas zajęć logopedycznych.

Zajęcia codzienne,
plastyczne i ruchowe,
prowadzi pani Aurelia
Stańczyk, która ma przygotowanie pedagogiczne
oraz opracowała autorski program dostosowany do potrzeb dzieci naszego klubu.
Zajęcia logopedyczne
prowadzi pani Joanna
Milczarska, a pani Aleksandra Sałańska wprowadza dzieci w świat
dźwięków i muzyki.
Jednocześnie informujemy, że można
jeszcze zapisać dzieci na zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne i logopedyczne.
Warunkiem jest do wyboru:
• uiszczenie opłaty w wysokości 15 zł
przed zajęciami;

• wykupienie karnetu za 50 zł na 4 wejścia;
• wykupienie karnetu za 100 zł na 8 zajęć.
Zajęcia trwają 45 minut.
Kontakt i zapisy pod numerem telefonu 609 028 393.
Joanna Borowska

Statut zarejestrowany
dokończenie na str. 1

Powstaje więc zasadnicze pytanie, dlaczego „nowy Statut” zarejestrowany został po upływie tak długiego okresu oczekiwania. Odpowiedź na to pytanie wydaje
się być tym bardziej istotna, że jak to zwykle w życiu spółdzielni mieszkaniowej bywa, pojawiło się wokół tej sprawy mnóstwo spekulacji, a czasem po prostu zwykłych plotek. W naszej ocenie będzie najlepiej, gdy przemówią obiektywne fakty.
Fakty zaś są następujące. W roku 2008
uchwalone zmiany statutowe zaskarżone zostały przez jednego z członków Rady Nadzorczej spółdzielni do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Wstrzymało to
z urzędu procedurę rejestracyjną Statutu. W dniu 29.04.2008 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo
w niniejszej sprawie, uznając za bezzasadne zarzuty sformułowane w pozwie
przez tegoż członka Rady Nadzorczej
spółdzielni. Pismem z dnia 22.01.2009
roku Sąd Rejestrowy zwrócił się do Sądu Okręgowego we Wrocławiu o przesłanie kopii wspomnianego wyroku. Pismem z dnia 26.01.2009 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu poinformował Sąd
Rejestrowy, że powództwo członka Rady Nadzorczej spółdzielni dotyczące zaskarżenia Statutu zostało oddalone, na
dowód czego Sąd Okręgowy przesłał ko-

pię wyroku w tej sprawie ze stwierdzeniem jego prawomocności. Pismo Sądu
Okręgowego wpłynęło do Sądu Rejestrowego 29.01.2009 roku. Dopiero więc po
tej dacie Sąd Rejestrowy mógł przystąpić
do analizy złożonych zmian statutowych.
W świetle tych faktów oczywistym
jest, że w roku 2008 zmiany w Statucie
nie mogły być zarejestrowane ze względu
na opisaną sprawę sądową. Sąd Rejestrowy, jak wspomniano, rozpoczął analizę
zmian statutowych dopiero po 29.01.2009
roku.
Następnie zarządzeniem z dnia
7.05.2009 roku Sąd Rejestrowy wezwał
spółdzielnię do skorygowania trzech zapisów w Statucie, uznając, że nie są one
zgodne z obowiązującymi przepisami.
W wyjaśnieniu przesłanym do Sądu dnia
10.06.2009 roku wskazano, iż do protokołu Zebrania Przedstawicieli, na którym
uchwalono zmiany do Statutu, dołączony
był załącznik ze wspomnianymi zmianami, przy czym przy przepisywaniu tego załącznika omyłkowo zawarte zostały zapisy z projektu zmian, a nie z dokumentu, który był przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli. Dotyczyło to tych
trzech drobnych spraw zakwestionowanych przez sąd. Wyjaśnienia w tej kwestii dodatkowo złożyli na piśmie: pracownik administracyjny spółdzielni Tadeusz

Sidor, a w formie zeznań przed sądem
– przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Władysław Jaśkowiak oraz sekretarz Anna Sławińska. Dzięki tym wyjaśnieniom Sąd Rejestrowy na swoim posiedzeniu w dniu 31.12.2009 roku mógł
zarejestrować „nowy Statut”.
Należy również przypomnieć, że do
czasu zarejestrowania zmian w Statucie spółdzielnia nasza działała w oparciu o Statut poprzedni, a podstawą prawną tego był przepis art. 9 ust. 2 Ustawy
z dnia 14.06.2007 roku o zmianie Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. nr 125 z 2007 roku, poz. 873),
zgodnie z którym do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie Zebrania Przedstawicieli
pozostają w mocy, a zatem ważne były
wszelkie uchwały podjęte przez Zebranie
Przedstawicieli w tym okresie.
Tytułem końcowej refleksji można pokusić się o smutne spostrzeżenie, iż zarzuty pod adresem Zarządu spółdzielni, jakoby ten celowo przedłużał procedurę rejestracyjną – choć przeczą temu obiektywne
fakty – formułują najczęściej osoby, które
wcześniej zrobiły wiele, aby zmiany w Statucie nie zostały szybko zarejestrowane.
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Nowości naszej biblioteki
Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7
we Wrocławiu proponuje
następujące nowości książkowe:
» Dorota Sumińska – „Zwierz w łóżku”
Z jednej strony LUDZIE, z drugiej
ZWIERZĘTA. Wydawałoby się – dwa
bieguny zwyczajów, nawyków, potrzeb.
Nic bardziej mylnego. Jak pokazuje autorka, świat zwierząt mówi o nas, ludziach,
tak zaskakująco wiele, że aż trudno uwierzyć. Dorota Sumińska otwarcie i z humorem pisze o ludzkiej i zwierzęcej potrzebie bliskości, zdradach, ślepej miłości oraz wielu typowych i nietypowych
związkach…
» Dorota Katende – „Dom na Zanzibarze”
To prawdziwa historia Polki, która mimo przeciwności losu zbudowała dom na
rajskiej wyspie i ułożyła swoje życie na
nowo. Opowieść kobiety, która po długich
poszukiwaniach znalazła swoje miejsce
na ziemi i… miłość. Autorka odkrywa,
że Afryka jest jej przeznaczeniem – że
ma ją w duszy i w sercu, że jest odpowiedzią na dręczące ją wątpliwości i niespełnione nadzieje.
» Dennis Bock – „Córka komunisty”
Znakomita opowieść o losach znanego lekarza, Normana Bethune’a, bohatera

Nasi w operze...

dwóch narodów: kanadyjskiego i chińskiego, człowieka miotanego bezlitosną zawieruchą dziejów. W 1939 r. przybywa do Chin,
aby u boku Mao Zedonga walczyć z japońskim agresorem. W wolnych chwilach pisze
listy do córki, o której istnieniu dowiedział
się tuż przed wyjazdem do Chin. Opowiada w nich o swoim życiu, a także o tym, co
sprawiło, że został komunistą.
» Alicja Ungeheuer-Gołąb – „O Taju,
Jasiu i rowerku”
Każdy ma jakieś marzenia. A gdyby
tak dziecięce pragnienia narysowane na
kartce papieru spełniały się…? Poznajcie niezwykłego Jasia, który choć bardzo
kocha swoich rodziców, czuje się jednak
trochę samotny. Pewnego razu poznaje tajemniczego czarodzieja Taja, dzięki któremu w życiu chłopca i jego rodziców zaczną się dziać niezwykłe rzeczy.

Nasze zwierzaki

Kara pani Ani
Przybywa chętnych do naszej
rubryki. Trudno się dziwić, wszak
pies czy kot jest często jedynym
przyjacielem jakiego posiadamy.

Tym razem gości w niej Kara. Jest
dwuletnią suką rasy amstaf. Jest to rasa
groźna, ale – o dziwo! – psy tej rasy muszą mieć kontakt z człowiekiem. Często
określa się te psy jako mające psychikę
dziecka, bowiem lubią się bawić, zachwycają się wszystkim, łatwo się rozpraszają.
Kiedy rozmawiam z właścicielką Kary,
panią Anną Jaszczyszyn, suka przygląda
się nam, jakby rozumiała o czym mówimy. Na ostrzej zwróconą przez panią Anię
reprymendę zawstydza się i spuszcza łeb.

•••
W 2010 roku Filia nr 10 MBP realizuje
projekt skierowany do seniorów „Biblioteka – najbliżej kultury”. W ramach tego
projektu razem z seniorami byliśmy już w
Pałacu Królewskim na wystawie „1000 lat
Wrocławia” oraz w operze na „Cyruliku
sewilskim” i „Kobiecie bez cienia”.
Głównym celem projektu są wyjścia do
różnych instytucji kultury w ramach dużo tańszych biletów dla grup zorganizo-

...i w Pałacu Królewskim

wanych. Aktualnie trwają zapisy dla chętnych seniorów na drugą wycieczkę do Pałacu Królewskiego na wystawę „1000 lat
Wrocławia”.
Zapraszamy serdecznie do biblioteki, gdyż w przyszłości planujemy kolejne
atrakcje dla naszych seniorów.
Anna Tomaszewicz

swojego pana. Kara respektuje tę zależność, bowiem mężczyzna jest dla niej
istotą dominującą. Co oczywiście nie
przeszkadza jej chwilami błagalnie wpatrywać się w siedzącego przed nią gościa.
Zresztą oceńcie Państwo sami...

Kara cichym skomleniem cały czas próbuje zwrócić na siebie uwagę, ale powstrzymywana przez swoją panią, nie rusza się z miejsca. Wie dobrze, że musi słuchać i nie może sobie
pozwolić na niesubordynację. Znakomicie wyczuwa
człowieka o miękkim sercu. Jak twierdzi pani Ania,
w przypadku jej babci
Kara wie, że może sobie
pozwolić na więcej.
Myli się ten, kto sądzi,
że pies nie rozumie, nie
wyczuwa nastroju czy intonacji głosu, zwłaszcza
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Sezon CERTY podsumowany
Minął kolejny rok działalności Klubu PZW CERTA.
Na dorocznym zebraniu 26 stycznia podsumowany
został miniony rok.

Sprawozdanie z działalności klubu za rok 2009 przedstawił
przewodniczący Andrzej Czycz. Zachęcał on do liczniejszego
udziału w spotkaniach klubowych. Klub ma 25 członków, w tym
jednego juniora. Cały ciężar prac i obowiązków niósł na swoich
barkach zarząd i garstka klubowiczów regularnie klub odwiedzających. Andrzej Czycz zachęcał też do odwiedzenia siedziby klubu, która znajduje się nadal przy ul. Starogranicznej 32, a otwarta jest w czwartki w godz. 16-17.
Tradycją klubu stało się rozpoczynanie sezonu od czynu społecznego, który odbywa się na odcinku od mostu kolejowego do pierwszego przesypu na Odrze. Ma on na celu oczyszczenie terenu z zalegających śmieci – po niechlujnych wędkarzach i osobach licznie
Harmonogram imprez wędkarskich
organizowanych w 2010 roku przez Klub PZW CERTA
Lp.

Nazwa imprezy

Data
imprezy

Czas zawodów

Zbiórka
na łowisku

1.

DZIEŃ WĘDKARZA
(w klubie)

18.03

nieograniczony

15.00 (klub)

2.

CZYN SPOŁECZNY
(porządkowanie brzegu
Odry na odcinku od mostu
kolejowego do pierwszego
przesypu)

10.04

8.00-11.00

8.00

3.

OTWARCIE SEZONU
WĘDKARSKIEGO
(impreza dla członków klubu)
Staw komercyjny – Skoroszów

24.04

7.00-10.00

6.00

4.

ZAWODY WĘDKARSKIE
O TYTUŁ MISTRZA POPOWIC 2010
(spławikowo-gruntowe) – I tura

22.05

7.00-11.00

6.00

5.

ZAWODY DLA DZIECI
– DZIEŃ DZIECKA
(impreza dla dzieci z SP 3
przy ul. Bobrzej) Wiosna 2010,
staw przy ul. Połbina

29.05

9.00-12.00

8.00

6.

ZAWODY WĘDKARSKIE
O TYTUŁ MISTRZA POPOWIC 2010
(spławikowo-gruntowe) – II tura

26.06

7.00-11.00

6.00

7.

ZAWODY NOCNE
(dla członków klubu)
Od portu na Popowicach do
mostu kolejowego

9.07

18.00-9.00

17.00

8.

ZAWODY WĘDKARSKIE
O TYTUŁ MISTRZA POPOWIC 2010
(spławikowo-gruntowe) – III tura

28.08

7.00-11.00

6.00

9.

ZAKOŃCZENIE SEZONU
+ BIESIADA + ZAWODY
TOWARZYSKIE
(dla członków klubu CERTA
i gości, godz. 12.00)

25.09

7.00-10.00

6.00

ZAWODY SPINNINGOWE
(od portu Popowice
do mostu kolejowego za zatoką
harcerską)

16.10

6.00-12.00

6.00

10.

odwiedzających to miejsce. Drugą ideą
tego czynu jest odnowienie stanowisk
wędkarskich, ułatwiających udział
w zawodach klubowych. Przewodniczący zwrócił uwagę, iż duża degradacja
tego urokliwego niegdyś miejsca jest czyniona przez dorastającą młodzież. Swoim nagannym i aroganckim zachowaniem
często zakłóca ona spokój przebywającym
tam wędkarzom.
Dużym powodzeniem cieszyły się organizowane po raz drugi zawody dla dzieci z SP nr 3 przy ul. Bobrzej z okazji Dnia
Dziecka. W miarę możliwości finansowych będą one kontynuowane. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik
klubu Andrzej Musielak.
Po trzech turach zawodów o tytuł Mistrza Popowic w 2009 roku tytuł ten przypadł Andrzejowi Musielakowi. I wicemistrzem został Piotr Tuszyński, II wicemistrzem – Czesław Tuszyński. Największą rybę w Grand Prix Popowic złowił Piotr Tuszyński. Był to leszcz o wadze 1,58 kg. Konkurs o największą rybę
spokojnego żeru i największego drapieżnika wygrali: Jan Sawicki – jego leszcz
złapany w Odrze mierzył 60 cm i ważył
3,145 kg – oraz Andrzej Czycz, którego szczupak złowiony w Odrze mierzył
68 cm i ważył 1,8 kg!
Przewodniczący podziękował też
sponsorom wspomagającym klub. Są to:
Rady Osiedli Popowice Polana i Popowice Park, Rada Nadzorcza SMLW „Popowice”, Rada Miejska Wrocławia, sklep
INTER-MIX, firma Donako S.A.
W trakcie spotkania przewodniczący zachęcał do agitowania młodych ludzi do uczestnictwa w Klubie PZW CERTA – poprzez dobry wzór spędzania czasu nad wodą, zapraszanie do klubu i rozmowy o wędkowaniu.
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Z policją na ty

Tam, gdzie mieszkańcy
Rozmowa z insp. Mirosławem
Jarmakowiczem,
komendantem Komisariatu
Policji Wrocław-Fabryczna
– Jak przedstawiłby Pan Komendant Komisariat Policji Wrocław-Fabryczna?
– Obok wrocławskich Krzyków, Fabryczna jest jedną z największych dzielnic
Wrocławia. Zarówno pod względem terytorialnym, jak i liczby mieszkańców. To
także trzeci pod względem wielkości komisariat w naszym mieście.
Do największych należą Stare Miasto, Krzyki
i właśnie Fabryczna.
– Jaka jest specyfika
terenu działania waszego komisariatu?
– Specyfiką tego terenu jest duża liczba zakładów przemysłowych, ale
też wiele osiedli mieszkaniowych, często zwanych „sypialniami” Wrocławia. Są to osiedla trudne pod względem pracy
prewencyjnej, typowo patrolowej. Gęsta zabudowa, mnóstwo parkingów, znaczny obszar
– zatem potrzeba dużej liczby patroli.
– Jak radzicie sobie z tak dużym obszarem?
– Staramy się, aby te patrole były widoczne na terenie Fabrycznej. Mam tu na
myśli zwłaszcza osiedla Kozanów, Po-

powice, Gądów, Muchobór, Nowy Dwór
Kuźniki, Maślice. Te dwa elementy – obszar i liczba funkcjonariuszy – sugerują
nam odpowiedni system pracy patrolowej. Planujemy działania tak, aby zabezpieczyć cały teren i odpowiednio rozłożyć liczbę patroli.
– Jakie formy działalności stosujecie, biorąc pod uwagę ten specyficzny teren?
– To przede wszystkim patrole piesze
oraz zmotoryzowane. Rzecz jasna, waż-

ne jest, aby policjanci byli obecni, rozpoznawani na osiedlach. Widok radiowozu w pewien sposób wpływa na bezpieczeństwo. Uważam, że policjant powinien być widoczny na osiedlu, parkingu koło bloku – tam, gdzie przebywają mieszkańcy.

– Jakie codzienne działania realizują wasi funkcjonariusze?
– Głównym zadaniem w pracy prewencyjnej są patrole zarówno mundurowe, jak i te operacyjne. To także praca dzielnicowych w wyznaczonych rejonach. To oni są tym najważniejszym
ogniwem w kontaktach mieszkańców
z policją. Ich wiedza o terenie i mieszkańcach jest bardzo ważna i pomocna.
Teren Popowic wyróżnia się, jeśli chodzi o pracę dzielnicowych.
– Panie Komendancie, o co chciałby Pan
zaapelować do mieszkańców?
– Przede wszystkim
o szeroko pojętą współpracę. Zarówno samych
mieszkańców, jak i organów samorządowych.
C h c i e l i by ś my, a by
mieszkańcy reagowali
i przekazywali nam sygnały o wszelkich zachowaniach naruszających prawo. Może to
jest slogan, ale wciąż
aktualny: „Nie bądźmy
obojętni”. Reagujmy na
wszelkie objawy naruszeń prawa i zgłaszajmy je policji.
– Czego należałoby życzyć wam – policjantom z Fabrycznej?
– Przede wszystkim spokojnej i owocnej pracy w zwalczaniu przestępczości.
– Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Kapłon

Najpopularniejszy dzielnicowy
Młodszy aspirant Jarosław
Borowski z Komisariatu Policji
Wrocław-Fabryczna został
najpopularniejszym dzielnicowym.
30 grudnia 2009 r. rozstrzygnięto plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego.
Zorganizowany on został po raz pierwszy
przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, we współpracy z Radami Osiedli. Na
potrzeby plebiscytu wykonano 70 urn wyborczych. Zostały one umieszczone wraz

z wykazem imiennym dzielnicowych danej jednostki oraz kuponami do głosowania w siedzibach Rad Osiedli, urzędach
oraz siedzibach komisariatów. Po podliczeniu głosów z urn zorganizowano również
test wiedzy.
W plebiscycie uczestniczyło ponad 100
dzielnicowych z trzynastu komisariatów
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Charakterystyki dzielnicowych były dostępne również w internecie na stronie Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Oso-

by biorące udział w konkursie mogły swoje głosy oddawać za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Wśród dzielnicowych KP Wrocław-Fabryczna najwięcej głosów otrzymał dzielnicowy osiedla Popowice mł. asp. Jarosław
Borowski. Funkcjonariusz ten reprezentował swój komisariat w finałowej rozgrywce,
która wyłoniła najpopularniejszego dzielnicowego Wrocławia.
Źródło: strona internetowa KMP Wrocław – www.wroclaw.policja.gov.pl.
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Notatnik kulturalny
W naszych propozycjach
teatralnych przypominamy
premiery, które miały
miejsce w ostatnich
miesiącach ubiegłego roku
we wrocławskich teatrach.
Zaanonsujemy Państwu także,
co nas czeka w najbliższym
czasie.
Do Teatru Polskiego warto wybrać
się na dwa spektakle. Jeden z nich miał
już swoją premierę w lutym. To „Berek
Joselewicz”. Czasem warto sięgnąć do
naszej historii, ale też do wypieranego
mitu o wspólnej przeszłości Polaków
i Żydów. Nieprzypadkowe też było miejsce premiery. Na scenie Teatru Kameralnego w latach 1949-68 działał Dolnośląski Teatr Żydowski. Spektakl wyreżyserował Remigiusz Brzyk. W roli
głównej Wiesław Cichy.
Również w Teatrze Polskim polecamy klasykę. W marcu czeka nas premiera „Snu nocy letniej” Szekspira w reżyserii Moniki Pęcikiewicz.
W Teatrze Współczesnym miała
w grudniu miejsce interesująca premiera. Spektakl „Akropolis. Rekonstrukcja” przygotował grecki reżyser Michael Marmarinos. Oparł swój spektakl na
tekście Stanisława Wyspiańskiego, sięgnął też do teatru Jerzego Grotowskiego. Powstał z tego dyskurs o współczesności, będący kreacją zbiorową. Siła
teatru i jego historii widoczna jest gołym okiem.
Natomiast w marcu czeka nas premiera „Pułapki” Tadeusza Różewicza.
Będzie to powrót do świata Franza Kafki, jego życia, jego obaw i lęków. Spektakl przygotował Gabriel Gietzky, twórca znany wrocławianom. Szykuje się
wydarzenie!
W Teatrze Lalek także możemy spotkać się z twórczością Tadeusza Różewicza. „Śmieszny staruszek” w reżyserii Wiesława Hejno to legendarny
niemal spektakl. Grywany jako monodram, tu rozpisany na kilka postaci, zyskuje niecodzienną perspektywę.
Do Teatru Capitol radzimy wybrać
się zwolennikom tańca. „Imponderabilia” przygotowali tancerze Capitolu.
To ich pierwsza wspólna praca, a jej re-

zultat jest zaskakujący. Polecamy ten
spektakl, bowiem ruch i taniec to coś,
co towarzyszy nam od zawsze. Reżyseria ruchu – Leszek Bzdyl i Jacek Gębura oraz zespół.
W Operze Wrocławskiej warto odnotować dwie premiery. W grudniu ubiegłego roku obejrzeliśmy „Czarodziejski
flet” W.A. Mozarta. Nie był to szczyt
możliwości wrocławskich artystów, którzy są znani z mistrzowskich wykonań. Powodzenie – lub nie – spektaklu
w większości jest jednak „zasługą” reżysera, bo przecież to on realizuje swoją
wizję sceniczną. Tak też było tym razem:
zabrakło w tym spektaklu magii, tak
charakterystycznej dla dzieła Mozarta.
W styczniu miała miejsce kolejna
premiera. Bliska nam, Polakom, bo
mówiąca o naszym genialnym rodaku.
„Chopin” Giacomo Orfice w reżyserii
Laco Adamika to spektakl, którego nie
można pominąć.
W marcowym repertuarze polecamy
także „Raj utracony” Krzysztofa Pendereckiego wg Johna Miltona. Inscenizacja, reżyseria i dekoracje Waldemara Zawodzińskiego. To monumentalne
dzieło, ze znakomitą scenografią i solistami. Piękne wizualnie i wokalnie,
choć trudne w odbiorze.
Polecamy również „Króla Rogera”
Karola Szymanowskiego. To opera niezwykła, w której splata się chrześcijaństwo z kulturą arabsko-bizantyjską. Inscenizacja i reżyseria Mariusz Treliński.
Radzimy także zobaczyć „Kobietę
bez cienia” Ryszarda Straussa. Wystawienie spektaklu to spore wyzwanie
dla wykonawców i orkiestry. Dodajmy,
iż jest to pierwsza polska inscenizacja tego utworu. Reżyseria Hans-Peter
Lehmann.
Zapraszamy też do Wrocławskiego
Teatru Komedia na spektakl Erica
Chappella „Życie szkodzi zdrowiu”.
Reżyseria Wojciech Dąbrowski i Paweł
Okoński. To historia mężczyzn poznających się na oddziale małego szpitala.
Zostają pacjentami, powoli pozbywają
się kompleksów, odnajdują wiarę w siebie, dostrzegają sens życia.
Jeżeli zechcą Państwo odwiedzić
Teatr Piosenki, warto tam obejrzeć w marcu dwa spektakle. Pierwszy z nich to „Obiekt

seksualny” w wykonaniu Artura Gotza. Być
może usłyszymy tam odpowiedź na pytanie,
jak znaleźć drugą połowę...
Również w marcu na scenie Teatru
Piosenki polecamy spektakl Teatru Rozrywki w Chorzowie „Lady Day – Billie
Holiday”. Monodram Laniego Robertsona opowiada o jednym z ostatnich występów Billie Holiday, wielkiej czarnoskórej wokalistki XX wieku. Jest swojego rodzaju spowiedzią artystki. „Człowiek jest sumą tego, co przeżył” – mówi
Billie Holiday, przeplatając wspomnienia pięknymi piosenkami. Ta opowieść
jest zabawna, wzruszająca, a czasem też
porażająca. Reżyseria Natalia Babińska.
Przypominamy Państwu o spektaklach Teatru PWST, dodajmy – bardzo
aktywnego. Mogliśmy tam zobaczyć
w grudniu premierę spektaklu Michała Walczaka „Ostatni tatuś”. Spektakl
ten dedykować można wiecznie zaganianym, zapracowanym ojcom, niemającym czasu dla swoich dzieci. Widowisko, nie tylko dla najmłodszych widzów,
przygotował Tomasz Man. Warto obejrzeć i zastanowić się nad jego przesłaniem. Polecamy ten spektakl.
Natomiast w styczniu pojawił się premierowy spektakl „Za chwilę”, inspirowany poezją Agnieszki Osieckiej w reżyserii i choreografii Bożeny Klimczak.
To przedstawienie dyplomowe studentów IV roku Wydziału Aktorskiego,
specjalności pantomimiczno-ruchowej.
Najnowsza, czekająca nas w marcu
premiera tego teatru to „Cubus” na podstawie „Ubu król”, „Ubu skowany”, „Ubu
rogacz” Alfreda Jarry. Wyreżyserował
go Michał Derlatka z IV roku reżyserii
teatru lalek. Oto jak projekt ten opisują
realizatorzy: „To trzyczęściowe studium
na zadany temat. Słowacy wspominali
coś o feministycznej interpretacji, Czesi
o apokalipsie i antychryście. My, Polacy,
jesteśmy bliżej Niemca Freuda. Proponujemy lekturę współczesną, cywilizacyjno-zwierzęcą, lalkową”.
Polecamy Państwu przedstawione
spektakle. Z premierowych przedstawień zdamy relacje w następnym numerze „Naszych Popowic”, a tymczasem życzymy wielu artystycznych wrażeń i dobrej zabawy.
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Zabawa
Wielką frajdę miały dzieci z Popowic.
12 grudnia spotkały się z Mikołajem.
Spotkanie miało nieco odmienny charakter,
bowiem tym razem dzieci przywitały go
w towarzystwie Jolanty i Henryka Macałów,
którzy zabawiali dzieci przed wizytą Mikołaja.

Zabawę otworzył prezes SMLW „Popowice” Mirosław
Miciak. Powitał on wszystkich małych i dużych gości, życząc
im dobrej zabawy. Na dzieci czekały stoły pełne ciastek, cukierków i napojów. Sygnał do startu dała pani Jolanta Macała,
która szybko porwała dzieci do wspólnej zabawy. Pomagała jej
w tym Śnieżynka – czyli Jolanta Szymczak z naszej Spółdzielni. Na klawiszach znakomicie grał pan Henryk Macała. Widać było, że robią to z wyczuciem młodej publiczności – był odpowiednio dobrany repertuar muzyczny z „Małym Księciem”
włącznie. Na pierwszy ogień poszły tańce „rozgrzewające”, a potem przyszedł czas na konkursy. Odnotujmy tu „strzelający soczek” i „obieram mandarynkę”. Wymagały one od dzieci zręcz-
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ności i umiejętności. Śmiechu było co niemiara! Znakomicie też
sprawił się Mikołaj – Wiesław Hormański. Sprawiał wrażenie,
jakby był nim od zawsze. Zwłaszcza jego zawołanie „ho, ho, ho”
zagrzewało dzieci do zabawy.
Maluchy i starsze dzieci czuły się w swoim żywiole, co widać
było po ich uśmiechniętych buziach. Nieźle bawili się też rodzice, przyglądający się zmaganiom swoich pociech. Organizatorzy przygotowujący tę mikołajową zabawę na pewno mogą mieć
sporo satysfakcji. Uśmiechy na buziach dzieci były dla nich największą zapłatą za trud. Odnotujmy zatem ich nazwiska. Były
to panie: Halina Czapnik, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, Małgorzata Gutekunst z RO Park i Wiesława Idzikowska
z RO Polana.
Gwoździem programu było oczywiście wręczanie prezentów.
Mikołaj osobiście wręczał paczki każdemu z dzieci. Dodajmy
– paczki pokaźnych rozmiarów. Było wiele radości i sprawdzania od razu, co jest w środku. Patrząc na roześmiane buzie dzieci, można powiedzieć wprost: warto organizować takie zabawy.
Niosą one tyle radości...
Tomasz Kapłon
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Ferie w szkole

Bogaty wybór miały
dzieci spędzające ferie
na Popowicach. Na zajęciach
w Szkole Podstawowej nr 3 mogły
doskonalić i pogłębiać swoje
zainteresowania plastyczne,
informatyczne, artystyczne,
czytelnicze i sportowe.
Nawet najmłodsi mogli tu znaleźć
coś dla siebie.
Dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach
sportowych na basenie, zajęciach informatycznych, w tym z wykorzystania komputera w nauce matematyki.
Te o zacięciu artystycznym miały zajęcia plastyczne, gry i zabawy stolikowe, zajęcia ruchowe, „kino w szkole”. Uczniom
młodszych klas oraz klas 4-6 przybliżano
różne techniki malowania. Były także gry
i zabawy matematyczno-logiczne, czyli tabliczka mnożenia, dodawanie i odejmowanie, bączek matematyczny.
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 zaproponowała zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów klas 0-6 pod hasłem „Tydzień głośnego czytania. Baśnie zimową
porą”. Było tam słuchanie baśni Tove Jansson „Opowiadania z Doliny Muminków”
i „Zima w Dolinie Muminków”. Zorganizowane zostały też zajęcia plastyczne, połączone z wykonaniem różnymi technikami ilustracji do czytanych utworów, tworzeniem rekwizytów dla głównych bohaterów baśni i elementów ich ubioru, rozwiązywaniem rysunkowych zagadek.
Dzieci uczyły się, jak korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Opanowały także tajniki udostępniania księgozbioru i czasopism. Zajęcia
poprowadziła pani Irena Banasik.
Warto też wspomnieć o projekcie filmowo-plastycznym połączonym z grami stolikowymi. Zajęcia prowadzone były przez
panią Grażynę Sztanderę, a uczestniczyli w nich uczniowie z klas 1-5. Dzieci oglądały film, potem mogły dyskutować, wyrażać swoje opinie, a następnie wykonywały prace plastyczne związane nie tylko
z obejrzanymi filmami.
Dzięki grom i zabawom stolikowym
dzieci przyjemnie spędzały wolny czas.
Nabywały przy tym umiejętności wspólnej zabawy, uczyły się reguł gry. Wszystkie wykonane przez nie prace były umieszczane każdego dnia na specjalnej wystawie. Mogli ją oglądać rodzice przychodzący po swoje pociechy. Z prac tych powstała w szkole na pierwszym piętrze galeria,
wraz z pamiątkowymi zdjęciami. To były
ciekawe ferie!
Tomasz Kapłon
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