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„ Po p ow i ce”

Zmiana w parafii

Dobrze
mnie przyjęto
W popowickiej parafii NMP
Królowej Pokoju nastąpiła
zmiana – w lipcu br.
obowiązki proboszcza objął
o. Jerzy Ditrich OMI.
Chcąc przybliżyć
popowiczanom jego postać,
wybraliśmy się do niego z wizytą.
O. Jerzy Ditrich jest postacią znaną
na Popowicach. Osiem lat temu pełnił
posługę duszpasterską jako wikary. Te-

Mamy pozwolenie
na budowę
O. Jerzy Ditrich OMI

raz do Wrocławia przybył z Poznania,
gdzie także pełnił obowiązki proboszcza. Zgodnie z zaleceniem Dyrektorium
Misjonarzy Oblatów M.N., zmiana na
stanowisku proboszcza powinna dokonać się co 12 lat. Być może w przypadku
o. Ditricha wzięto pod uwagę znajomość
parafii i jej mieszkańców.
dokończenie na str. 2
R E K LAMA

Na ten moment długo
oczekiwaliśmy. Ta decyzja
– pozwolenie na budowę –
otwiera kolejny etap w naszej
inwestycji przy ul. Legnickiej,
w miejscu „Kwadratu”.

Po dokonaniu wszystkich stosownych
uzgodnień i uzyskaniu odpowiednich dokumentów oczekiwaliśmy na decyzję
Wydziału Architektury i Budownictwa
Urzędu Miejskiego Wrocławia o wydaniu

pozwolenia na budowę. Procedury regulujące wydawanie takich zezwoleń mają
swoje terminy, przewidziane prawem budowlanym i administracyjnym. Ponadto
nie tylko my składamy wnioski o takie pozwolenie, a widać to doskonale we Wrocławiu po liczbie budów, które trwają i tych,
które się rozpoczynają.
Wniosek o pozwolenie na budowę wraz
z projektem budowlanym i wszystkimi
uzgodnieniami został złożony 18.05.2011 r.
dokończenie na str. 2
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Administracja czynna:
pon., śr., pt.: 700 – 1500
wt., czw.: 900 – 1700

Mamy pozwolenie
na budowę

dokończenie ze str. 1

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
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

Procedura weryfikacyjna złożonych
dokumentów trwała do 28.09.2011 r.,
kiedy to uzyskaliśmy pozwolenie na
budowę, nadaną Decyzją nr 2397/2011
UM. Decyzja ta stała się prawomocna
i ostateczna wydaniem przez Departament Architektury i Rozwoju Urzędu
Miejskiego Wrocławia zaświadczenia nr
6032/2011 z dnia 26.10.2011 r.
Uzyskanie pozwolenia na budowę to
kolejny ważny krok w kierunku realizacji zespołu mieszkalno-usługowego przy
ul. Legnickiej. Przypominamy też, że realizujemy tę inwestycję w ramach spół-

ki celowej. Dementujemy tym samym
informację, jakoby nasza Spółdzielnia
sama realizowała to zadanie!
Kolejnymi krokami po uzyskaniu pozwolenia na budowę są negocjacje z bankami kredytującymi finansowanie inwestycji
budowlanych, wraz ze złożeniem wniosku
o kredyt inwestycyjny, oraz prace związane
z projektami wykonawczymi. Prace typowo
budowlane planuje się rozpocząć na wiosnę
2012 r. Oczywiście prowadzenie procesu
budowlanego i samej inwestycji opieramy
o ciągły monitoring i szeroką analizą rynku
nieruchomości – jego zagrożeń i szans oraz
słabych i mocnych stron.
Mirosław Miciak

Dobrze mnie przyjęto

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

dokończenie ze str. 1

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

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
Skład, łamanie, fotoedycja:
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Proboszcz odpowiada za rozwój duchowy
parafian, ale też za kościół jako obiekt. Jest on
przede wszystkim animatorem życia wspólnotowego. Mój rozmówca
zdaje sobie sprawę, że do
ludzi zabieganych, mających dużo trosk, trudniej
dotrzeć. Pogoń za sukcesem bez nakładu pracy,
bez stopniowego dochodzenia do wielu dóbr nie sprzyja duchowości.
Kiedy pytam o. Ditricha, jak przyjęto go
w naszej parafii, z uśmiechem odpowiada:
„Dobrze mnie przyjęto, dużo osób okazało
mi życzliwość. To dobrze, bo mam nieco łatwiejszą sytuację, pewien kredyt zaufania”.
W najbliższych miesiącach czeka go
systematyczna praca duszpasterska, bliższe dotarcie do młodzieży, ale też zajęcie się nieco starszą częścią naszej społeczności.
W naszej rozmowie o. Jerzy Ditrich jest
uśmiechnięty, emanuje z niego spokój. Potrafi uważnie słuchać. Szybko wyczuwa się
w nim otwartą postawę i pozytywne nastawienie do rozmówcy. Nic więc dziwnego,
że nasza rozmowa schodzi na nieco lżejsze
tematy. Dowiaduję się, że oprócz czytania książek teologicznych robi codziennie

przegląd prasy. Lubi słuchać Programu I
Polskiego Radia. Gra w piłkę nożną na sali
oraz w tenisa. Przepada za zupą jarzynową, barszczem czerwonym, także rosołem,
ale koniecznie w wykonaniu pani Marysi,
gotującej w klasztorze. Naleśniki i placki
to też jego ulubione potrawy.
Myślę, że ta otwartość w kontaktach
zjedna mu wiele sympatii i pomoże w
duszpasterskiej pracy na Popowicach.
Kończąc rozmowę, o. Ditrich wspomniał
o spotkaniu z prezesem SMLW „Popowice”. Można mieć więc nadzieję, że
współpraca parafii i Spółdzielni ułoży
się jeszcze lepiej. Wszak dotyczy tego
samego terenu: Popowic. Na pewno duży udział będzie mieć w tym o. Jerzy
Ditrich. Zatem witamy – ponownie – na
Popowicach!
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Gospodarze naszych domów
MARIA BIELICKA
Jej rejon to ul. Niedźwiedzia 35-45, 47-61. Nie jest to rejon
łatwy, bo jest w nim dużo zieleni. Jak wiadomo, zieleń
ładnie wygląda latem, ale jesienią, gdy spada mnóstwo
liści, jest przy niej dużo pracy. Dlatego też pani Maria z
wszystkich pór roku najbardziej lubi właśnie lato. Lubi
swoją prace, którą wykonuje od 20 lat. Kiedy pytam ,
jak układają się kontakty z mieszkańcami, odpowiada:
„Lubię ludzi i oni mnie pewnie też.”
Pani Maria, ma wątpliwości, czy dać się sfotografować,
ale przekonuję ją tym, że mieszkańcy będą ją lepiej
rozpoznawać.

Audyt DEKRY
W maju 2004 roku nasza
Spółdzielnia uzyskała certyfikat
Systemu Zarządzania Jakością ISO
9001: 2000, zwany potocznie ISO.
Posiadanie certyfikatu jest bardzo
ważne i wyróżniające.
Nie zwalnia to jednak pracowników z
dalszych starań o doskonalenie systemu zarządzania jakością, a tym samym lepszego
funkcjonowania naszej Spółdzielni. Okresowo przeprowadzane są audyty, mające na
celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia
wymagań określonych w ISO 9001:2008.
Taki audyt był przeprowadzony w dniach
20-21 kwietnia br. W jego rezultacie 11 maja
2011 roku sporządzony został raport.
Zapadła też decyzja o przedłużeniu ważności certyfikatu. Certyfikat został zarejestrowany pod numerem 90405410/3 w
zakresie zarządzania, obsługi technicznologistycznej, kupna, sprzedaży i wynajmu
nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych. Ważność certyfikatu została ustalona
do dnia 24 kwietnia 2014 roku, przy założeniu pozytywnego wyniku audytu nadzorującego. Podstawą wydania tej decyzji było
sprawozdanie z audytu nr W-A 466811/B3/
U9001, dokonanego przez dwóch audytorów
z firmy DEKRA Certification.
Tomasz Kapłon
R E K LAMA

Macie Państwo problem prawny?

Radca prawny
Ewa Jagodzińska-Antczak
zaprasza do kancelarii we Wrocławiu
przy ul. Włodkowica 16.
tel. 606 949 430
www.kancelaria-antczak.pl

Moim zdaniem

Walne za nami
Udział w corocznym
Walnym Zgromadzeniu
to możliwość lepszej orientacji
w tym, co dzieje się w naszej
Spółdzielni.

Chcąc mieć wiedzę na ten temat, warto wziąć udział w obradach tego najwyższego organu samorządowego. Istnieje
wówczas możliwość zadania pytania,
uzyskania na nie odpowiedzi, zweryfikowania plotek, pogłosek, często zniekształcających prawdziwy obraz. Dobrze
jest też zapoznać się przed obradami z
najważniejszymi dokumentami: sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej, Rad
Zespołów Nieruchomości, sprawozdaniem finansowym. Pozwoli to na rzeczową dyskusję, skupienie się na konkretach

i uzyskanie wiedzy potrzebnej do wyrobienia sobie opinii.
Obrady wydzielonych czterech części
Walnego Zgromadzenia odbyły się kolejno 27, 28 maja oraz 3 i 4 czerwca br.
Oprócz sprawozdań poszczególnych organów, spraw członkowskich (odwołania od
uchwał RN, sprawy wniesione do WZ),
w większości dotyczyły one zmian zapisów w statucie Spółdzielni.
Często uważamy, że nasza obecność na
Walnym Zgromadzeniu nie jest konieczna, bo wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeżeli tak jest, potwierdźmy to naszą
obecnością, chociaż raz w roku. Będziemy wówczas mieć przekonanie, że wiemy
o dobrej kondycji Spółdzielni z pierwszej
ręki, bezpośrednio. To jest najlepszy sposób, aby wiedzieć. 
Tomasz Kapłon

Co ze zsypami?
Sprawa funkcjonowania zsypów
wraca na nasze łamy. Być może
zwolenników ich likwidacji jest
tyle samo co przeciwników.
Warto zatem zważyć argumenty
obu stron.

Z jednej więc strony funkcjonowanie
zsypów wiąże się z problemami w utrzymaniu porządku. Nie wszyscy korzystają
z nich właściwie, co powoduje zatykanie się przelotu zsypu. Coraz większym
problemem jest znalezienie firmy konserwującej, naprawiającej rury zsypowe.
Zsypy są źródłem niemiłych zapachów,

insektów itp. Decyzja wydaje się prosta:
zlikwidować.
Jednak taką decyzję poprzedzić trzeba
pytaniem: gdzie ustawić śmietniki z kubłami? Bo przecież trzeba najpierw przygotować na nie lokalizację. To też wymaga starannego przemyślenia. Z miejscem
– jak wszyscy wiemy – nie jest najlepiej.
Warto te argumenty rozważyć wcześniej, tak aby decyzja, jaką podejmie Zarząd i Rada Nadzorcza, uwzględniała racje obu stron. Nie będzie to łatwe, ale
problem prędzej czy później trzeba będzie rozwiązać.
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Mammobus zajechał
Dbałości o zdrowie nigdy za dużo.
Z tego też powodu 16 i 19 września
na Popowicach gościł mammobus.
Organizatorem bezpłatnych badań mammograficznych było Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych Mammo-Med z Gdańska. Na kartkach wywieszonych na klatkach schodowych podany był numer
telefonu, pod którym można było zarejestrować się
na te badania. Bezpłatnymi badaniami objęto kobiety, które nie miały wykonywanych badań w ciągu
ostatnich dwóch lat.
Wizyta mammobusu możliwa była na Popowicach
dzięki udostępnieniu przez Zarząd SMLW „Popowice” nieodpłatnie terenu Spółdzielni (boisko sportowe).
Ta pożyteczna inicjatywa spotkała się z uznaniem naszych mieszkańców. 
Tomasz Kapłon

Zmiany
taryf
ciepła
i gazu

Bezpieczniej żyć

Oczekują
naszej
pomocy

ENERGIA CIEPLNA
Zespół Elektrowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. wprowadził z dniem 1 października 2011 r. nową taryfę dla ciepła na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-30 /2011/ 1276/XII-A/AŁ z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zgodnie z ww. decyzją wzrosła opłata (netto) za:
− zamówioną moc
z 3052,50 zł/MW
na 3 519,69 zł/MW
tj. o 15%
− ciepło
z 24,51 zł/GJ
na 25,44 zł/GJ
tj. o 4%
− nośnik ciepła
z 8,44 zł/m3
na 8,91 zł/m3
tj. o 6%
GAZ
Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-421212(11)/2011/652/IV/AG z dnia 30.06.2011 r. uległa zmianie cena paliwa gazowego
z dniem 15 lipca 2011 r.
Dla odbiorców gazu wysokometanowego grupy taryfowej W-3:
− cena paliwa gazowego (od stycznia 2011 r.)
z 0,9982 zł/m3 na 1,1207 zł/m3
wzrost o 12%
− opłata sieciowa zmienna
z 0,4148 zł/m3
na 0,4077 zł/m3
obniżenie o 2%
− opłata sieciowa stała
z 44,80 zł
na 43,80 zł
obniżenie o 2%
Stawka opłaty abonamentowej nie uległa zmianie.
Przygotowała Krystyna Paściak

Nasze osiedle zamieszkuje
sporo osób starszych. Im też
dedykujemy w naszej gazecie
cykl „Bezpieczniej żyć”.
Postaramy się też zwrócić
uwagę naszej społeczności na
warunki życia seniorów.
Często nie mamy świadomości, że
osobom starszym trzeba pomóc. To być
może stwierdzenie banalne, ale prawdziwe. Przechodzimy nieraz obojętnie
obok starszej osoby dźwigającej ciężkie zakupy albo mocującej się ze zbyt
dużym bagażem. Przy wsiadaniu do
autobusu nie ustępujemy pierwszeństwa osobom starszym. Wszak jesteśmy sprawni i w pełni sił. Tylko czy
tak będzie zawsze…?
Pomyślmy więc o tym, że te starsze
osoby oczekują naszej pomocy. Nieraz
nie poproszą o nią same, nie upomną
się. Nie czekajmy, aż to zrobią, spróbujmy sami im pomóc. Jeżeli każdy z
nas pomoże chociaż jednej osobie, to
krąg ludzi dobrych powiększy się. Zacznijmy zatem od dziś. To tak niewiele kosztuje.
Tomasz Kapłon
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Droga zieleń
Użyty w tytule przymiotnik
„droga” ma dwa znaczenia.
Pierwsze znaczenie to: ważna,
cenna, ulubiona. Drugie to: dużo
kosztująca.

Rozwinięcie pierwszego znaczenia na
terenach SMLW „Popowice” widoczne
jest zwłaszcza przez osoby niemieszkają-

ce na Popowicach. Zazdroszczą mieszkańcom Popowic ilości i różnorodności zieleni.
„Jak tu zielono” – to jedno z najczęściej słyszanych stwierdzeń o Popowicach.
W dużej mierze to wspólna zasługa
mieszkańców i Spółdzielni. Nikt nie chce
mieszkać na betonowej pustyni. Jednak w
pewnych przypadkach znaczenia nabiera
drugi aspekt – wysokie koszty. Aktualne

przepisy ustawy o ochronie przyrody nakładają obowiązek poniesienia znacznych
kosztów przy likwidacji zieleni. Tak jest
na przykład przy realizacji pomysłu budowy dodatkowych miejsc parkingowych czy
chodników kosztem trawników, czy też konieczności wycięcia fragmentów żywopłotów. Usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej
krzewami to wydatek około 230 zł, a 1 m2
kwietnika – około 460 zł.
Warto czasami przemyśleć
lokalizację i zasadność nasadzeń, aby niepotrzebnie nie ponosić tak wysokich kosztów. I
tu apel do mieszkańców Popowic o uzgadnianie z administracją Spółdzielni pomysłów
obsadzenia trawników nowymi sadzonkami. Nie do zlekceważenia jest tu również dostępność trawników dla kosiarek
samojezdnych.
Przy okazji wspomnieć należy, że w ubiegłym roku zmieniły się przepisy dotyczące cięć drzew. Według aktualnych przepisów, przycinanie
drzew możliwe jest: gdy drzewo ma mniej
niż 10 lat, gałęzie kolidują z obiektami
budowlanymi oraz gdy utrzymujemy już
ukształtowaną koronę. Czasami Spółdzielnia zmuszona jest odmawiać prośbom w
sprawie cięć, gdyż wykraczają one poza dopuszczalny zakres.
Marek Piekarek
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Pieskie
życie
Nasi czworonożni
przyjaciele byliby
powszechniej lubiani,
gdyby nie pewien
– niezbyt przyjemny – fakt.
Muszą załatwiać
swoje naturalne potrzeby.
często czynią to byle gdzie.

Sposobów na rozwiązanie problemu jest zapewne wiele. Jeden z nich to
pobieranie od posiadaczy psów opłaty, która umożliwiłaby sfinansowanie
sprzątania, a tym samym zapewniłaby
większą schludność i czystość naszego
osiedla. Nieraz bowiem bywa tak, że w
budynku „mieszka” kilkanaście psów,
a taką opłatę uiszczają jedna, dwie osoby. Najlepiej, gdyby rozwiązanie problemu zaproponowali właściciele psów.
Uwzględniłoby to ich opinie i sugestie,
a pozostali mieszkańcy uniknęliby posądzenia, że chcą gnębić właścicieli
czworonogów.
Czekamy na Państwa opinie. Wspólne rozwiązanie, a przynajmniej złagodzenie problemu przyniesie ulgę i właścicielom psów, i tym, którzy ich nie
posiadają.
Tomasz Kapłon

To była potrzebna inwestycja. Nie tylko
mieszkańcy budynku przy Popowickiej 30-58
są zadowoleni z nowego chodnika. Służy on
wszystkim mieszkańcom naszego osiedla.

Nowy
chodnik

Jest to rezultat działań Rady Zespołu Nieruchomości nr
1, która postulowała wykonanie takiego chodnika. Ta inicjatywa spotkała się z pozytywną reakcją Zarządu i Rady
Nadzorczej SMLW „Popowice”.
Dotychczasowy ciąg jezdny pełnił także funkcję chodnika. Powodowało to sytuacje, w których często ruch
pieszy krzyżował się z samochodowym. Nie wszyscy
kierowcy zachowywali bezpieczną prędkość, więc pokonywanie pieszo tego ciągu nie zawsze było bezpieczne bez nieustannego oglądania się do tyłu. W przypadku
osób mniej sprawnych czy wolnej idących powodowało to
irytację kierowców.
Ta sytuacja zmieniła się. Piesi mogą spokojnie iść chodnikiem, a zmotoryzowani jechać. Oczywiście nie zwalnia
to jednych i drugich z uważania na siebie nawzajem. Teraz
mniej jest sytuacji kolizyjnych, prawie je wyeliminowano.
A wystarczył tylko chodnik…
Tomasz Kapłon
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Zadowolone twarze mieszkańców
Popowic podczas czerwcowego festynu
z okazji 10-lecia SMLW „Popowice”
świadczyły o tym, że był on potrzebny.
Na co dzień nie zawsze mamy czas
zabawić się, spotkać się ze znajomymi,
nawet z sąsiadami.

Bawiliśmy

Powrót do organizowania festynu – po czteroletniej przerwie – jest powrotem do integrowania
mieszkańców, w dużej części młodych, którzy to
miejsce wybrali do życia, pracy i odpoczynku. Festyn był okazją do przyjrzenia się sobie nawzajem, a
zarazem do stwierdzenia, że dobrze zorganizowana
zabawa to świetna zabawa.
Na festynie można było wybierać atrakcje, bowiem szeroką ofertę mieli i dorośli, i dzieci. Można
było cofnąć się w czasie i spotkać z rycerzami, potrzymać w ręce prawdziwy miecz, a niesforni mogli
zostać zakuci w dyby. Wiele atrakcji dostarczył dmuchany tor przeszkód. Odważniejsi próbowali swoich
sił na ścianie wspinaczkowej.
Konferansjerzy Tomasz Chrąchol i Janusz Benesz zabawiali publiczność, jednak temperatura zabawy wzrosła, kiedy na scenę wkroczyły Wędrowne Gitary. Piosenki z repertuaru Czerwonych Gitar
porwały niejednego słuchacza. Zespół Sumptuastic,
gwiazda wieczoru, zaprezentował – w dobrym wykonaniu – muzykę mogącą przypaść do gustu każdemu.
Kiedy na niebie zabłysły sztuczne ognie, kończące
święto Popowic, zrobiło się trochę żal. Niestety, zabawa zbliżała się do końca…
Tegoroczny festyn był zwieńczeniem obchodów
10-lecia naszej Spółdzielni. Być może warto byłoby
rozważyć organizację festynu co roku. Mamy przecież w tym względzie małą tradycję – wszak festyny
były organizowane w latach 2001, 2002, 2003, 2006,
2007. Zatem święto Popowic wrosło już w nasze
osiedle. Świadczą o tym wypowiedzi popowiczan.
Festyn podobał się i nie będą mieć nic przeciwko temu, aby spotykać się na nim co roku.
Dodajmy, że koszt festynu, wynosił w całości
97 713,03 zł. Sponsorzy i darczyńcy wnieśli 47 920
zł. Pozostała więc do pokrycia kwota 49 799,03 zł.
Jeżeli podzielić ją na 5527 mieszkań, to obciążenie
na jedno mieszkanie wyniesie 9,01 zł rocznie, czyli 0,75 zł miesięcznie (Podane kwoty są kwotami
brutto). Wśród sponsorów były firmy: ABC Service,
Alpin Dach, Altex, Dialog, Energosystem, Fortum,
Grad, Kon-Rem, PKO BP, Popowice Kruszer Development, Promotion, Silesia, Termic, Termo, TransFormers, Wobex oraz JPMW Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice.
Powyższe rozliczenie publikujemy zgodnie z
wnioskiem Rady Nadzorczej nr 43/IX/2011 o przygotowanie, przedstawienie i upublicznienie rozliczenia finansowego festynu. Autorem wniosku jest
przewodniczący Rady Nadzorczej Bolesław Proga,
on też zadeklarował, że osobiście podpisze się pod
wnioskiem o publikację rozliczenia festynu w „Naszych Popowicach”. Co niniejszym czynimy.
Tomasz Kapłon
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Dzien
patrona

Uroczysty charakter ma obchodzony co
roku w Szkole Podstawowej nr 3 dzień jej
patrona – generała Mariusza Zaruskiego.
Zazwyczaj zbiega się on z Dniem Edukacji
Narodowej.
Z tej okazji zorganizowany został w szkole uroczysty apel, podczas którego przypomniano postać
legionisty, taternika, ratownika, żeglarza, literata,
malarza, fotografika i instruktora harcerskiego w
jednej osobie. To właśnie on jest twórcą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Młodzież Szkoły Podstawowej nr 3 ma więc piękny wzór
do naśladowania.
Na początku uroczystego apelu dyrektor Irena
Sienkiewicz-Szyperska przywitała przybyłych gości. Byli to m.in. Maria Zawartko – radna RM Wrocławia, o. Jerzy Ditrich – proboszcz parafii NMP
Królowej Pokoju z Popowic, Andrzej Czycz z RZN
Polana, Alicja Szymańska z RZN Park. Halina
Czapnik i niżej podpisany reprezentowali JPMW
Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice.
Po powitaniu gości padło zaproszenie do uczty
duchowej, jaką niewątpliwie był apel. Na początek
uczennica Karolina Karczmarczyk wykonała bardzo ekspresyjną piosenkę Piotra Rubika „Niech mówią, że to nie jest miłość”. Następnie nauczycielka
plastyki Emilia Łagiewska zaprosiła do obejrzenia wystawy prac plastycznych poświęconych patronowi szkoły, a także wystawy pt. „Mistrz i jego
uczniowie”, na której prezentowane były prace absolwentów SP nr 3: Marty Witkowskiej, Katarzyny
Nowakowskiej, Weroniki Dajdok, Jakuba GochyDobrzyckiego. Nauczycielka przedstawiła też krótko działalności klubu plastycznego KARTA (Klub
Artystycznych Talentów).
W dalszej części apelu poszczególne klasy przedstawiały scenki z życia Mariusza Zaruskiego. Młodzi wykonawcy w sposób bardzo naturalny i bezpretensjonalny zaprezentowali życie i działalność
patrona szkoły. Największą jednak furorę i aplauz
zdobył pokaz mody dla pracowników szkoły w wykonaniu uczniów VIa. Ta część apelu nawiązywała
do popularnego Dnia Nauczyciela. Zebrani nagradzali oklaskami poszczególne kreacje. Znakomicie
uchwycono w nich cechy nauczycieli konkretnych
przedmiotów.
Święto patrona w SP nr 3 było zarazem przeglądem tego, co dzieje się w szkole. A dzieje się dużo.
Oznacza to, że uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i
rodzice robią wszystko, aby szkoła była przyjaznym miejscem. Co najważniejsze, robią to z dobrym skutkiem.
Tomasz Kapłon
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W gościnie
u seniorów
Spotkania w popowickim
Klubie Seniora mają swoją
specyficzną atmosferę.
Jest pełna ciepła, prawdziwego
humoru i nawet zabawy.
Przedstawiamy relacje
z dwóch tegorocznych spotkań.

Pierwsze z nich miało miejsce 25 maja z okazji Dnia Matki. Przybyłych gości zabawiał, jak
zawsze niezawodny, kabaret MIMOZA. Występ
zaczął się od poważniejszego repertuaru („O matce pieśń”), aby przejść później do nieco lżejszego. Bardzo optymistycznie zabrzmiała piosenka
„Uśmiechem powitaj dzień”, wykonana przez Zosię i Kazia. Znalazła się też piosenka „Białe łabędzie”, pełna zadumy nad przemijaniem, ale z wielką dozą optymizmu w słowach „…nasze marzenia
nie przeminą”. Do łez rozbawił skecz Stasia o rozwodniku romansującym ze swoja… byłą żoną. Zachwycającym i uroczym punktem programu było
wykonanie „O sole mio”, przez Janusza Springera, który przygrywał sobie na akordeonie. Jego
głęboki i mocny głos wywiera wrażenie za każdym razem, gdy się go słucha. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem piosenki „Szła
dzieweczka do laseczka” . Śpiewać każdy umie,
więc nie było z tym problemu.
Natomiast 22 października odbył się wieczorek przyjaźni. Zapewne jego nazwa wzięła się
stąd, iż gościły na nim osoby przyjazne, życzliwe, pomagające Klubowi Seniora. Był więc Wincenty Wolak – ojciec chrzestny popowickiego
Klubu Seniora, Halina Czapnik – członek Rady
Nadzorczej SMLW „Popowice”, a zarazem radna
JPMW. Obecni byli także: Wiesława Idzikowska
z RZN Polana oraz Krystyna Dąbrowska i Marian Jakubowski z RZN Park. Nie zabrakło też
przyjaciół klubu: radnego Rady Miejskiej Henryka Macały i jego małżonki Jolanty, która jest
matką chrzestną klubu.
W trakcie wieczoru przewodnicząca Klubu Seniora Zofia Adamiec wręczyła Halinie Czapnik
Złotą Honorową Odznakę, nadaną jej przez Zarząd Główny Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów. „Jestem bardzo zaskoczona,
ale też szczęśliwa” – powiedziała Halina Czapnik, przyjmując odznaczenie. Seniorzy docenili jej wielkie serce i pomoc, jaką niesie klubowi.
Wspólnie śpiewanym piosenkom, anegdotom nie
było końca.
Jeżeli jest więc Państwu smutno, jeżeli czują
się Państwo samotni – wizyta w naszym Klubie
Seniora z pewnością może pomóc. Gorąco zachęcam!
Tomasz Kapłon
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Wpisani do KRS
W przypadku zmiany składów
osobowych organów
samorządowych, obowiązuje
procedura, polegająca na wpisie
tych zmian do Krajowego Rejestru
Sądowego.

Na wniosek naszej Spółdzielni o zmianę danych po wyborach członków Rady
Nadzorczej, Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lutego
2011 roku dokonał zmiany tych danych w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisani

zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej,
wybrani w 2010 roku: Aleksander Czarny, Władysław Jaśkowiak, Alicja Kliber, Łukasz Koralewski, Bolesław Proga, Grażyna Przychodzińska, Andrzej
Surówka, Stanisław Walaś, Krzysztof
Włoch.
Pozostawiono wpisane w KRS osoby,
które w poprzedniej były i bieżącej kadencji
są w Radzie Nadzorczej: Halinę Czapnik,
Tomasza Kapłona, Danutę PołubińskąAdamowicz. Wykreśleni zostali natmiast
z KRS członkowie poprzedniej Rady, którzy w kadencji 2010-2013 nie weszli do jej

składu: Maria Krajcer, Eugeniusz Dąbrowski, Jan Kaźmierczak, Józef Cencora, Ryszard Siewak, Waldemar Parkitny.
Niniejszą informację podajemy do wiadomości członków Spółdzielni, bowiem
8 czerwca 2011 r. jeden z członków Spółdzielni z osiedla Park wniósł do Sądu Rejonowego pismo, które kwestionowało wpis
i liczbę wybranych członków Rady Nadzorczej w 2010 r. W związku z zaistniałym
faktem Sąd Rejonowy wszczął postępowanie wyjaśniające. Jego efektem jest wydane w dniu 25.10.2011 r. postanowienie,
które podtrzymuje zapisy postanowienia z
dnia 8.02.2011 r. i przyznaje rację SMLW
„Popowice”.
Zarząd SMLW „Popowice”

Zmiany statutu są w KRS
Zmiany w statutach
spółdzielczych są zgłaszane
do wpisania przez sąd do
Krajowego Rejestru Sądowego.

Tak właśnie rzecz się miała ze zmianami w statucie naszej Spółdzielni. Nastąpiły one na czterech częściach Walnego Zgromadzenia – 27 i 28 maja oraz
3 i 4 czerwca 2011 roku. Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego po rozpoznaniu spra-

wy wydał postanowienie w dniu 29 lipca
2011 roku i wpisał te zmiany do KRS.
Zmieniono: §6; §9 ust. 1; §15; §17
pkt 9 odnośnik 9; §31 ust. 2; §60(1); §68
pkt 2, 2(1), 3 i 7; §69 ust. 7; §70(1); §71
ust. 2; §72 ust. 1; §76 ust. 4(1); §77 ust.
1 pkt 7; §78 ust. 6; §81 pkt 6; §88 ust.
1(1) i 7; §89 pkt 4; §91 ust. 1 i 3, §92(1)
ust. 1 statutu.
Dodano: ust. 4 w §5; §67(1); ust. 5 w
§92 statutu.
Jednocześnie postanowieniem z dnia
3.11.2011 r. sąd dokonał zmiany zapisu

w §81 statutu poprzez dodanie ustępu
8. Wszystkie powyższe zmiany są wynikiem powziętych uchwał przez cztery
części Walnego Zgromadzenia w 2011
roku.
Tym samym, zgodnie z obowiązującą procedurą, zmiany te po wpisie do
KRS mają charakter trwały i obowiązujący. W najbliższym czasie wszystkie
powyższe zmiany w naszym statucie
zostaną dostarczone każdemu członkowi Spółdzielni.
Zarząd SMLW „Popowice”

Nowości naszej biblioteki
Na długie, jesienno-zimowe wieczory
Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7
proponuje poniższe tytuły.
» Frederique Deghelt – „Babunia”
Trzydziestoletnia Jade, dziennikarka, nie
zgadza się, by jej babcię Jeanne oddano do
domu starców i wywozi starszą panią do
siebie, do Paryża. Ku jej zdumieniu babcia,
prosta i dobra dla wszystkich osiemdziesięciolatka ze wsi, ma niezwykłą osobowość:
przez całe życie potajemnie czytała książki,
chowając arcydzieła za okładkę Biblii!
Urocza opowieść o poznawaniu się, związkach przeszłości z dniem dzisiejszym, o miłości i radości, jaką niesie czytanie książek.
» Sarah-Kate Lynch – „Za oknem cukierni”
Gdy gwiazda korporacji Lily Turner przypadkiem dowiaduje się, że jej „idealny”

mąż, Daniel, ukrywa drugą rodzinę wśród
wzgórz Toskanii, porzuca sale konferencyjne na Manhattanie dla stromych uliczek
Montevedovy. Kiedy się tam pojawia, jej
historię koniecznie chce poznać Tajna Liga
Owdowiałych Cerowaczek. Wkrótce założycielki Ligi obmyślają plan, by uleczyć
złamane serce Lily…
» Tatiana Polakowa – „Niezidentyfikowany obiekt chodzący”
Przedsiębiorczy duet „urodzonych detektywów” – energiczna i zwariowana Żeńka oraz
rozsądna Anfisa – znów stoi u progu nowej
przygody, a raczej wplątuje się w kolejną aferę. Wydawałoby się, że w takiej głuszy, do
której właśnie je zaniosło, na pewno nic się
nie dzieje – a tu niespodzianka! Trzy morderstwa z rzędu w zagadkowych okolicznościach,
czarne msze w porzuconym młynie, mrożące

krew w żyłach wycie na bagnach i cała masa
podejrzanych. Brak tylko dowodów…
» Vanessa Diffenbaugh – „Sekretny
język kwiatów”
Victoria spędziła młodość w trzydziestu
dwóch miejscach: kolejnych rodzinach zastępczych i domach dziecka. Aspołeczna,
porywcza, małomówna, bezczelna – oto, co
zapisywano w raportach. Ale ma też rzadki
talent do komponowania wyjątkowych bukietów zmieniających ludzkie losy. Gdy na
jej drodze staje Grant, który również zna ten
„sekretny język”, w dziewczynie rozkwitają
wcześniej nieznane uczucia...
Serdecznie zapraszamy po te i wiele innych ciekawych tytułów. Każdy czytelnik
znajdzie coś interesującego dla siebie.
Anna Tomaszewicz

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”

LISTOPAD

11

Notatnik kulturalny
Rozpoczął się nowy sezon
we wrocławskich teatrach.
Postaramy się doradzić
Państwu, co ciekawego
warto obejrzeć.
Zastrzegamy się co do
jednego: nasze propozycje nie
muszą być zgodne
z upodobaniami Państwa.
Każdy z widzów sam oceni,
co mu się podoba.
W Teatrze Polskim zapowiadana jest w grudniu premiera spektaklu
„Blanche i Marie”. Autorem jest Per
Olof Enquist, reżyseruje Cezary Iber.
Jest to opowieść o dwóch kobietach –
Blanche Wittman i Marii Curie-Skłodowskiej. O wielkiej uczonej i jej przyjaciółce i asystentce.
Natomiast jeszcze w listopadzie
można obejrzeć sztukę Heinera Müllera „Szosa Wołokołamska”. Na historii można się uczyć, ale i ona, tak jak
władza, wywiera na nas presję. O tym
nas przekonuje reżyser przedstawienia Barbara Wysocka. Grający w tym
spektaklu Rafał Kronenberger, Adam
Szczyszczaj i Adam Cywka są znakomici. Każdy z nich pokazuje kunszt
aktorski.
Do Teatru Współczesnego radzimy wybrać się na spektakl „Kupiec
wenecki”. Wyreżyserował go Gabriel
Gietzky. Ten tekst – o ponadczasowej
władzy i sile pieniądza – w realizacji scenicznej może wzbudzać kontrowersje, ale jest głosem w dyskursie o
współczesności.
Do Teatru Lalek radzimy wybrać
się na „Śmiesznego staruszka”. Monodram Tadeusza Różewicza w reżyserii
Wiesława Hejno, rozpisany na głosy z
udziałem kilku lalek, uświadamia nam
w jak zmiennej rzeczywistości żyjemy.
Występują: Jolanta Góralczyk, Józef
Frymet, Krzysztof Grębski, Sławomir
Przepiórka, Marek Tatko, Jacek Radomski.
Młodszym widzom polecamy spektakl „Och, Emil” Astrid Lindgren, która potrafi ciepło pisać o dzieciach. Figlarnego psotliwego Emila zobaczymy
w spektaklu Lecha Chojnackiego.

W Teatrze Capitol jeszcze w listopadzie premiera „Frankensteina”. Scenariusz na podstawie powieści Mary
Shelley, reżyseria Wojciech Kościelniak, którego poznaliśmy jako świetnego realizatora widowisk muzycznych.
Można mieć nadzieję, że i tym razem
spod ręki Kościelniaka wyjdzie interesująco zrealizowany musical.
Opera Wrocławska przygotowała
premierę megawidowiska „Kniaź Igor”
Aleksandra Borodina. Znajdziemy tam
barwny obraz Rusi z XII wieku, z przepiękną muzyką. Reżyseruje Laco Adamik, znany z operowych realizacji,
także we Wrocławiu. Ponadto do opery
radzimy wybrać się na dwa spektakle:
„Król Roger” Karola Szymanowskiego w reżyserii Mariusza Trelińskiego
oraz „La liberta chiama la liberta” Eugeniusza Kanpika w reżyserii Michała
Zadary. Każde z tych przedstawień odwołuje się do świata marzeń, zmysłów,
oddziałując na widza librettem i piękną muzyką.
Jeżeli zechcą Państwo odwiedzić
Teatr Komedia, to warto obejrzeć tam
przedstawienie „Z rączki do rączki”
Michaela Cooneya – o dżentelmenie,
który do perfekcji opanował sztukę
wyłudzania świadczeń z biura opieki
społecznej. Spektakl wyreżyserował
Wojciech Dąbrowski, nam pozostaje
życzyć dobrej zabawy.
Teatr PWST tym razem przygotował premierowe przedstawienie „Testament psa, czyli historia o miłosiernej”,
którego autorem jest Ariano Suassuna.
Reżyseria Remigiusz Brzyk.
We Wrocławskim Teatrze Pantominy obejrzeć można swobodną interpretację baśni Andersena o Calineczce,
zatytułowaną „Mikrokosmos”. Konrad
Dworakowski, reżyser spektaklu, przekazuje nam w postaci Calineczki pragnienie szczęścia i wolności, które jako
dorośli stopniowo zatracamy.
Po raz pierwszy do naszego przeglądu włączamy Teatr Ad Spectatores, który swoje pierwsze przedstawienie zrealizował w marcu 1997 roku we
Wrocławiu, ale zarejestrowany został

dopiero 27 października 2000 roku –
i to jest dzień narodzin teatru. Zespół
tworzyli studenci I i II roku wrocławskiej szkoły teatralnej. Teatr został założony, by stać się alternatywą dla teatrów
państwowych oraz miejscem wszelkich
możliwych eksperymentów na polu dramaturgicznym, aktorskim i inscenizacyjnym. Obecnie Ad Spectatores jest
największym teatrem prywatnym we
Wrocławiu. Rocznie gra 150 przedstawień, w tym od 5-6 premier. Teatr prezentował swoje spektakle w Moskwie,
Berlinie i Bratysławie. Dyrektorem artystycznym jest Maciej Masztalski, nominowany w 2005 roku w plebiscycie
„Dolnośląski Brylant Roku” w kategorii
„osobowość twórcza roku”. Do dnia dzisiejszego Teatr Ad Spectatores dał przeszło 35 premier. Wśród nich są spektakle grane w kursującym pociągu czy
na płynącym statku, w jeżdżących po
mieście samochodach oraz na klasycznej scenie.
W listopadzie polecamy spektakl
Macieja Masztalskiego „Hiszpanka”,
którego akcja dzieje się podczas wielkiej pandemii ospy na początku XX
wieku. W maju 1919 roku z Zagrzebia
wyjechał ekspres w kierunku Lozanny. Jedną z salonek oraz dwa wagony
sypialne wykupiły cztery miłośniczki
brydża…
Spektakl inspirowany jest prawdziwym zdarzeniem z końca 1918 roku.
W jednym z niemieckich miast do rozgrywki brydża zasiadły cztery młode
kobiety. Było to wczesnym wieczorem.
Świtu dożyła tylko jedna. Po informacje o repertuarze odsyłamy na stronę
internetową naszej Spółdzielni (www.
smpopowice.pl).
W CS Impart wydarzeniem będzie
na pewno recital Michała Bajora „Od
Piaf do Garou”. Jest to kolejny recital
Michała Bajora, promujący jednocześnie nowy podwójny album z piosenkami francuskimi. To siedemnasta płyta
w karierze fonograficznej artysty.
Zapraszamy do wybrania czegoś dla
siebie z bogatej – jak widać – oferty
wrocławskich teatrów. Życzymy wielu
artystycznych wrażeń i wzruszeń.
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Wędkowanie z CERTĄ
Przedstawiamy informacje
z tegorocznych zawodów
wędkarskich, które zostały
zorganizowane przez Koło
PZW CERTA w ciągu minionych
miesięcy.

Z myślą o młodych adeptach wędkarstwa,
4 czerwca br., z okazji Dnia Dziecka,
Certa zorganizowała zawody wędkarskie na stawie przy ul. Połbina na
Kozanowie. W zawodach uczestniczyło
trzynaścioro dzieci. Oto ich miejsca w
zawodach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laura Zdobylak – 91 ryb
Darek Marek – 82 ryb
Maciej Osękowski – 79 ryb
Kornelia Tuszyńska – 62 ryby
Karolina Kocik – 52 ryby
Krzysztof Szczukiecki – 51 ryb
Damian Nowak – 41 ryb
Jakub Nowakowski – 40 ryb
Piotr Kąsiel – 39 ryb
Wiktor Nowakowski
i Oskar Kozłowski ex aequo
– po 37 ryb
11. Weronika Kocik – 27 ryb
12. Korneliusz Marek – 25 ryb

Telefon do właściciela
Szanowni Państwo! SMLW „Popowice” prosi o przekazanie aktualnych numerów telefonów, które umożliwią kontakt z lokatorem w sytuacjach awaryjnych. Niestety, czasami zdarza się, że pęknięty wężyk przy spłuczce powoduje
nie tylko straty z powodu zalania mieszkań. Zmusza też Spółdzielnię do zamknięcia całego pionu i odcięcia dostawy wody.
Telefoniczne powiadomienie Spółdzielni o awarii, zmniejszy straty oraz
uciążliwości nią spowodowane. Zapewniamy, że podany przez Państwa numer
telefonu posłuży wyłącznie Spółdzielni. Mamy wdrożoną procedurę ochrony
danych osobowych.
Prosimy o wypełnienie poniższych rubryk i przekazanie kwestionariusza
pocztą lub bezpośrednio do Spółdzielni, na stanowisko dyspozytora. Możliwe
jest też przekazanie go dozorczyni.

Młodzi wędkarze zachowali się bardzo
ekologicznie, bowiem wszystkie rybki zostały wpuszczone z powrotem do stawu.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni pucharami, medalami oraz
upominkami.
Sponsorem zawodów była Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia – Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice.
Kolejne zawody zostały rozegrane z okazji
święta Popowic, 11 czerwca 2011 roku.
Startowało trzynastu zawodników. Na
pierwszych miejscach uplasowali się: Paweł Kąsiel – 1715 g złowionych ryb, Piotr
Tuszyński – 1665 g i Czesław Zenka
– 558 g.
Znamy już punktację po trzech turach zawodów o tytuł Mistrza Popowic za 2011
rok. Obok nazwisk podajemy tzw. małe
punkty liczone z poszczególnych tur:
1. Rafał Marek – mistrz Popowic – 8 pkt
2. Piotr Tuszyński – I wicemistrz Popowic – 9 pkt
3. Rafał Fedków – II wicemistrz Popowic
– 9 pkt (mniejsza waga złowionych ryb)
4. Andrzej Musielak – 11 pkt
5. Pawel Kąsiel – 22 pkt
6. Czesław Zenka – 23 pkt
7. Czesław Tuszyński – 24 pkt
8. Lesław Pukacz – 26 pkt
9. Jan Kopeć – 30 pkt
Zawody spinningowe zostały rozegrane
1 października 2011 roku. Wzięło w nich
udział ośmiu zawodników. Najwięcej punktów uzyskali: Lesław Pukacz – 370 pkt i
Andrzej Musielak – 120 pkt.

Adres …………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy …………………………………………………...
Zarząd SMLW „Popowice”
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