
NASZE
GRUDZIEŃ 2007 nakład 5.600

G a z e t a  S p ó ł d z i e l n i  M i e s z k a n i o w e j  L o k a t o r s k o - W ł a s n o ś c i o w e j  „ P o p o w i c e ”

GRUDZIEŃ 2007

W dniach 9 i 10 listopada br. 
odbyły się ostatnie w historii 
SMLW „Popowice” zebrania 
grup członkowskich członków 
zamieszkałych na osiedlach 
Polana i Park. 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 
14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw, Walne Zgroma-
dzenie spółdzielni nie może być zastąpio-
ne przez Zebranie Przedstawicieli. Kon-
sekwencją takiego zapisu jest likwidacja 
funkcji przedstawiciela, a także likwidacja 
zebrań grup członkowskich, do uprawnień 
których należał m.in. wybór przedstawi-
cieli na Zebranie Przedstawicieli. 

Zgodnie z nową, aktualną regulacją 
prawną, każdy członek ma prawo uczest-
niczyć osobiście w obradach najwyższe-
go organu spółdzielni, jakim jest Walne 
Zgromadzenie i w głosowaniu decydować 

o najistotniejszych sprawach związanych 
z funkcjonowaniem spółdzielni, jej gospo-
darką oraz składem osobowym organów 
statutowych. 

Z uwagi na znaczną liczbę członków 
SMLW „Popowice”, Walne Zgromadze-
nie zostało podzielone na części zgodnie 
z cytowanym wyżej przepisem, ale sze-
rzej na ten temat napiszemy w kolejnych 
numerach „Naszych Popowic”. 

Wracając do zebrań grup członkow-
skich, które miały miejsce, należy się 
naszym czytelnikom wyjaśnienie, iż je-
dynym tematem obrad tych zebrań była 
kwestia zmian statutowych. Do dokona-
nia takich zmian zobligowała wszystkie 
spółdzielnie ustawa z 14.06.2007 r. i wy-
znaczyła termin na ich dokonanie nie 
później niż do 30.11.2007 r. 

Zanim jednak ostatnie w SMLW „Popo-
wice” Zebranie Przedstawicieli uchwaliło 
zmiany statutowe, należało je poddać ocenie 
i opinii członków – i tak się stało. Zebrania 

w  d n i a ch  
9-10 listopada  
pozytywnie 
odniosły się do 
projektu noweli-
zacji przygotowa-
nego przez komisję 
czasową, którą do tego celu powołała Rada 
Nadzorcza. Niezależnie od tego członko-
wie przedstawili szereg własnych propozycji 
zmian, które w formie wniosków zebrania 
przyjęły i które skierowano pod ostateczny 
osąd Zebraniu Przedstawicieli. 

Jakie stanowisko odnośnie statutu za-
jęło Zebranie Przedstawicieli i jaki osta-
teczny kształt przyjął Aneks nr 4, poinfor-
mujemy naszych mieszkańców wówczas, 
gdy zostanie dokonana rejestracja zmian 
statutowych w Krajowym Rejestrze Są-
dowym. Od tego bowiem czasu nowe 
zapisy zaczną obowiązywać wszystkich 
członków naszej Spółdzielni. 

Tadeusz Sidor

Trzeba przyznać, że organizatorzy 
koncertu, który odbył się  
29 września w Sali św. Eugeniusza 
w kościele Matki Bożej Królowej 
Pokoju zapewnili moc atrakcji, 
nie tylko muzycznych. Był 
także ówczesny minister kultury 
i dziedzictwa narodowego 
Kazimierz Michał Ujazdowski.

Mieszkańców Popowic, którzy przybyli na 
koncert, zaskoczyła pomysłowa scenografia, 
profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. 

dokończenie na str. 4

Zebrania grup członkowskich
przechodzą do historii!

Niezwykły 
koncert 

Życzymy Państwu, 
członkom naszej Spółdzielni, 
wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, 
pełnych rodzinnego nastroju.
Niech spokój i nadzieja 
zagości w naszych sercach, 
a Nowy 2008 Rok 
niech spełni Państwa życzenia, 
przynosząc dni piękne i szczęśliwe. 

Prezes i Zarząd SMLW „Popowice”
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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

Zarząd Spółdzielni:
tel. 071 350 66 30
tel. 071 355 63 73
fax 071 355 76 99

Dział Techniczny:
tel. 071 350 10 92

Dział Administracyjny:
tel. 071 355 40 05

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

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

Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 0601 760 011

Pogotowie Dźwigowe:
tel. 071 351 39 66
tel. 0606 971 768

Policja: tel. 997
Straż Pożarna: tel. 998
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejska: tel. 986
Straż Miejska (SMS dla niesłyszących): 
0608 302 302
Pogotowie Energetyczne: tel. 991
Pogotowie Fortum (d. MPEC): tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

WAŻNIEJSZE TELEFONY

Nasze Popowice – kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa „POPOWICE”, 
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław, 
tel. 071 350 66 30, fax 071 355 76 99.
Redakcja:
Usługi Dziennikarskie i Wydawnicze
– Maciej Woźny, 
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław,
tel. 071 791 13 62, 0501 086 588.
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kapłon, tel. 0503 692 708.
Zdjęcia:
Tomasz Kapłon, Tadeusz Sidor. 
Skład, łamanie i  druk: 
Wydawnictwo  Palmapress, pl. Hirszfelda 16/17,  
53-413 Wrocław, tel. 071 338 14 12.

Zarząd Koła PZW CERTA
życzy członkom Koła, sympatykom
i wszystkim mieszkańcom Popowic
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
i wiele pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku

We wrześniu br.,  
po przeprowadzeniu drugiego 
przeglądu kontrolnego, 
rozstrzygnięty został  
tegoroczny konkurs 
„Najpiękniejszy balkon 2007”. 

Komisja konkursowa uwzględniła wy-
niki przeglądu z czerwca i z września te-
go roku, tzn. oceniła wygląd i kondycję 
kwiatów oraz roślin przez całe lato. Zde-
cydowała, że nagrodzeni zostali następu-
jący uczestnicy konkursu:

 Kategoria – balkony duże
I miejsce: 
osiedle Polana – I. Bednarczyk
osiedle Park – H. Sawicka
II miejsce: 
osiedle Polana – I. Wojdat
osiedle Park – B. i A. Wystygło

 Kategoria – balkony małe (loggie)
I miejsce: 
osiedle Polana – H. Widerska
osiedle Park – J. i A. Bartkowscy

Komisja wyróżniła – poza konkursem 
– panią Józefę Świątek z ul. Żubrzej. 
Wyróżnienie dotyczy nie tylko balkonu, 
ale również zagospodarowanego i prezen-
tującego się wyjątkowo atrakcyjnie terenu 
przed balkonem. Pomimo braku zgłosze-
nia do konkursu, nie sposób tego balko-
nu pominąć. 

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy. Pozostałych uczestników za-
pewniamy, że nie ma powodów do zmar-
twienia, bowiem już wkrótce przed nimi 
kolejna szansa na sukces. W konkursie 
„Najpiękniejszy balkon 2008” będzie moż-
na startować i przygotować się zawczasu. 

Tadeusz Sidor

Znamy najpiękniejsze 
balkony Popowic
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Przedstawiamy ostatni już 
odcinek „abc” wspólnot 
mieszkaniowych w pigułce, 
czyli pytania i odpowiedzi, które 
mogą wzbudzać kontrowersje, 
ale i ogromne zainteresowanie 
naszych spółdzielców.  
Tym odcinkiem kończymy  
cykl, mając nadzieję,  
że nasze artykuły dały Państwu, 
jako członkom spółdzielni, 
rzeczywisty obraz polskiej 
wspólnoty mieszkaniowej. 
Poniżej przedstawiamy pytania 
i odpowiedzi, które stanowią 
kwintesencję naszego cyklu. 

 Gdy powstanie wspólnota miesz-
kaniowa, to według jakich zasad 
i norm prawnych odbywa się zarzą-
dzanie całym budynkiem stanowią-
cym współwłasność wielu właścicieli?

Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o wła-
sności lokali, która weszła w życie  
1 stycznia 1995 r., jest prawnie obo-
wiązującym zestawem norm należnych 
współwłaścicielom budynku. W tym 
momencie należy się Państwu trochę 
szczegółów związanych z przywoła-
ną ustawą. Otóż ustawa ta jest bardzo 
ogólnikowym zbiorem przepisów, za-
wierającym szereg luk i błędów oraz 
takim, w którym niestety brak jasnych 
definicji podstawowych pojęć. Brak jest 
ponadto tzw. delegacji ustawowych, 
czyli wskazania organów upoważnio-

nych do interpretacji ustawy i do wy-
dawania rozporządzeń szczegółowych. 
Przy tak ogólnikowej ustawie wspólno-
ty mieszkaniowe same dla siebie mo-
gą tworzyć przepisy szczegółowe, mo-
gą też dowolnie interpretować ustawę, 
a stąd już krok do niestosowania prawa. 
W rzeczywistości oznacza to, że pol-
skie wspólnoty mieszkaniowe, mimo 
upływu 12 lat od wprowadzenia ustawy 
o własności lokali, na ogół mają bardzo 
małą wiedzę i doświadczenie w zarzą-
dzaniu budynkami. W obecnym stanie 
prawnym tylko interpretacja tej ustawy 
przez Sąd Najwyższy jest obowiązująca 
dla wszystkich właściciel lokali. 

 Na czym polega zarządzanie we 
wspólnotach mieszkaniowych?

Od razu na początku należy podkre-
ślić, że we wspólnotach mieszkanio-
wych mamy do czynienia z zarządza-
niem tylko i wyłącznie nieruchomością 
wspólną. Podstawowym dokumentem 
we wspólnocie mieszkaniowej jest wy-
kaz urządzeń i części budynku należą-
cych do nieruchomości wspólnej. Dru-
gim dokumentem jest zakres i sposób 
ewidencji pozaksięgowej kosztów za-
rządu nieruchomością wspólną. W tym 
momencie należy zwrócić szczegól-
ną Państwa uwagę na to, że wspólno-
ty mieszkaniowe są zwolnione z pro-
wadzenia księgowości i sporządzania 
sprawozdania finansowego w rozumie-
niu ustawy z 29 września 1994 r. oraz 

zapisów Rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z 15 listopada 2001 r. w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości. 
Wspólnota mieszkaniowa sama sobie 
określa zakres i sposób prowadzenia 
ewidencji pozaksięgowej. Czy to roz-
wiązanie jest dobre? Pozostawiam to 
pod ocenę naszych spółdzielców.

 A co z kosztami utrzymania lo-
kali mieszkalnych?

Otóż kosz ty ut rzymania loka l i 
mieszkalnych określa art. 13 ust. 1 usta-
wy o własności lokali, który mówi, że 
„właściciel ponosi wydatki związane 
z utrzymaniem jego lokalu, jest obowią-
zany utrzymywać lokal w należytym 
stanie” – i nic więcej. Koszty mediów 
w lokalu nie są kosztami wspólnoty. 
Zatem wspólnota jest jedynie pośredni-
kiem pomiędzy dostawcami świadczeń 
a właścicielami lokali. Usługa wykony-
wana przez wspólnotę polega jedynie na 
rozliczeniu tych kosztów, zbieraniu pie-
niędzy (zaliczek) i przekazywaniu ich 
dostawcom świadczeń. Jak odbywa się 
to w rzeczywistości, wszyscy Państwo 
słyszeli z mediów. Otóż w tym roku około 
80 wspólnotom mieszkaniowym MPWiK 
we Wrocławiu chciało odciąć dopływ wo-
dy z powodu niezapłaconych rachunków 
wspólnoty za wodę. Wystarczy, że kil-
ka osób nie zapłaci za usługi dotyczące 
mediów we wspólnocie i wspólnota ma 
ogromny problem finansowy. 

Mirosław Miciak

Wspólnota – i co dalej?

W związku z brakiem odze-
wu na nasz apel o uaktualnienie 
telefonów kontaktowych prosimy 
ponownie o dostarczenie danych 
celem umożliwienia kontaktowa-
nia się z Państwem w sytuacjach 
awaryjnych. 

Kar tę informacyjną znaj-
dą Państwo wraz z biuletynem  
„Nasze Popowice”. 

Kartę można dostarczyć na 
trzy sposoby:
1. osobiście – do sekretariatu,
2. listownie – na adres: SMLW 

„Popowice”, ul. Popowicka 28,  
Wrocław,

3. poprzez dozorczynie – karta 
w zaklejonej kopercie.
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dokończenie ze str. 1
Prawdziwe atrakcje nadeszły jednak 

później. Niewątpliwie gwiazdą wie-
czoru była Maria Zawartko. Wszy-
scy znamy ją jako radną Rady Miej-
skiej Wrocławia, ale tym razem pani  
Maria okazała się sprawnym i dow-
cipnym konferansjerem oraz artystką 
z wdziękiem wykonującą solo i w duecie  
z Jarosławem Zawartko (prywatnie  
– mężem) znane i lubiane utwory z ope-
retek. W koncercie tym wzięło udział 
gościnnie, jeśli tak można powiedzieć, 
dwoje ar tystów Teatru Muzycznego  
–  Ewa Szydło i jej mąż Marek. Oni 
również wykonali solo i w duecie zna-
ne arie operetkowe. 

W trakcie tego koncertu mieliśmy 
okazję poznać również drugie śpie-
wające pokolenie rodziny Zawartków 

– Magdalenę i Joannę, wykonują-
ce bardziej współczesny repertuar. 
Wniosły one do koncertu mnóstwo 
naturalnego wdzięku i uroku, który 
ujął publiczność. Rzęsiste oklaski dla 
wszystkich wykonawców były najlep-
szym dowodem, że koncert bardzo się 
podobał. 

Niewątpliwym hitem wieczoru była 
wizyta dostojnego gościa, którym był 
ówczesny minister kultury i dziedzic-
twa narodowego Kazimierz Michał 
Ujazdowski. 

Minister czuł się bardzo dobrze na 
scenie, zaś pani Maria, wspominając 
o krzesłach pożyczonych na ten kon-
cert, otrzymała następującą deklara-
cję ministra Ujazdowskiego: „Nawet 

jeśli nie będę ministrem kultury, to 
będę pamiętał o tych krzesłach”. Kon-
cert zakończył się wspólnym śpiewem 
piosenki „Powróćmy jak za dawnych 
lat”.

Koncer t z pewnością można za-
liczyć do niezwykłych, dzięki zna-
komitej atmosferze, pełnej humoru 
i wdzięku pani Marii Zawartko i jej 
rodzinie. Jak to dobrze, że mamy taką 
radną! W trakcie koncertu wspomnia-
ła ona o zanikającej, klasycznej ope-
retce, o którą we Wrocławiu należy 
się upomnieć. Wszak niejeden z nas 
chętnie powróciłby – jak za dawnych 
lat – do pięknych przedstawień. War-
to wesprzeć naszą radną w tych dzia-
łaniach.

Tomasz Kapłon 

Niezwykły koncert 

Drugie śpiewające pokolenie rodziny Zawartków – Magdalena i Joanna

Maria i Jarosław Zawartko

Publiczność dopisała
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W wydaniu „Naszych Popowic” z czerwca br. 
rozpoczęliśmy cykl o zmianach, jakie niesie za sobą 
nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
z dnia 14.06.2007 r. Oto trzeci i ostatni już artykuł 
dotyczący przedmiotowej ustawy i jej skutków 
w stosunku do niezależnego podmiotu gospodarczego, 
jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa.

Ustawodawca narzucił tylko i wyłącznie spółdzielniom mieszkanio-
wym, że przyznaje zarówno każdemu członkowi spółdzielni, jak i osobie 
niebędącej członkiem prawo zaskarżania do sądu dokonywanych przez 
spółdzielnię zmian w wysokości opłat za użytkowanie lokali, przy czym 
do czasu prawomocnego wyroku sądowego opłaty muszą być wnoszone 
w dotychczasowej wysokości. 

Według Zarządu SMLW „Popowice”, nie jest i nie może być podwa-
żane prawo użytkowników do bezpośredniego kwestionowania na drodze 
sądowej dokonywanych zmian w wysokości opłat za użytkowanie lokali, 
natomiast budzi – i to ogromne! – zastrzeżenie zasada, iż po zaskarżeniu do 
sądu zmiany opłat użytkownik ma wnosić opłaty w dotychczasowej wyso-
kości. O dziwo – zasada ta nie uwzględnia obowiązujących przepisów usta-
wy o ochronie praw lokatorów, które wyraźnie różnicują zasady postępo-
wania dla opłat pobieranych na pokrycie kosztów zależnych od właściciela 
(zarządcy) nieruchomości od zasad postępowania dla opłat pobieranych na 
pokrycie kosztów niezależnych od właściciela (zarządcy). 

Czyżby ustawodawca z premedytacją przyjmował zasady niezgodne 
z postanowieniami Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt S1/05 i sygn. 
akt K33/05), które wskazywały ustawodawcy obowiązek zachowania 
jednolitości zasad postępowania w sprawach zmian w wysokości opłat 
za użytkowanie mieszkań, kształtowanych przepisami ustawy o ochronie 
praw lokatorów oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Innym przepisem narzuconym tylko i wyłącznie spółdzielniom 
mieszkaniowym jest obowiązek udostępniania na stronach interneto-
wych np. protokołów obrad organów spółdzielni. Nie budzi zastrzeżeń 
Zarządu SMLW „Popowice” obowiązek umieszczenia na stronach in-
ternetowych statutu, regulaminów, protokołów lustracji, rocznych spra-
wozdań finansowych itp., jednak protokoły organów spółdzielni zawie-
rają szereg danych osobowych dotyczących konkretnych osób, których 
sprawy są rozpatrywane – a to jest już sprzeczne z prawem. 

Strona internetowa jest ogólnie dostępna i nakładanie obowiązku 
umieszczania pełnej treści dokumentów operujących danymi osobowy-
mi narusza ustawę o ochronie danych osobowych, a także art. 49 i art. 
51 ust. 1 Konstytucji RP. Obowiązek nałożony na spółdzielnie miesz-
kaniowe przez ustawodawcę do posiadania strony internetowej oraz 
umieszczania na niej szczegółów osobowych jest naruszeniem art. 32 
Konstytucji RP, albowiem stosowania takich przepisów nie wymaga 
się od żadnego innego podmiotu gospodarczego. Takie zróżnicowanie 
obowiązków jest równoznaczne z dyskryminacją spółdzielni mieszka-
niowych jako niezależnych podmiotów gospodarczych. 

Cykl ten kończymy, mając nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny roz-
patrzy szereg niekonstytucyjnych zmian, które zostały wprowadzone 
nowelą z dnia 14.06.2007 r., a które w trzech kolejnych wydaniach „Na-
szych Popowic” staraliśmy się przedstawić naszym mieszkańcom. 

Mirosław Miciak

Rewolucyjne zmiany w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych!!!

Zgodnie 
z prawem?

Co zrobiliśmy
w 2007 roku

Nowa nawierzchnia parkingu przy ul. Jeleniej

W licznych budynkach Spółdzielni wymieniono stolarkę okienną 

Zmodernizowana część ul. Starogranicznej

Na podsumowanie 2007 roku w naszej 
spółdzielni przyjdzie czas po jego zakończeniu. 
Obszerniejszy bilans przedstawimy w kolejnym 
wydaniu gazety „Nasze Popowice”. 
Tymczasem warto sobie uświadomić, że 
w ostatnich miesiącach przybyło nam miejsc 
parkingowych i zdecydowanie poprawiła 
się jakość wielu z nich, odnowiono liczne 
osiedlowe nawierzchnie, nasadzono sporo 
krzewów. Z ważniejszych dokonań trzeba też 
wspomnieć o zakrojonej szeroko wymianie 
stolarki okiennej w licznych budynkach 
Popowic. Nasze osiedla systematycznie 
ładnieją, poprawia się jakość życia 
mieszkańców.
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Sprawie naszych kocich przyjaciół 
poświęciliśmy tekst „Koci problem” 
w ostatnim numerze „Naszych 
Popowic”. Spowodował on reakcję 
naszych Czytelników, za co  
– niezależnie od poziomu polemiki 
– serdecznie dziękuję.

Jedno wszakże chciałbym zaznaczyć: ten 
tekst nie miał na celu wywołania fali niechę-
ci do kotów. A już na pewno nie miał być  
„...wodą na młyn kocich przeciwników” (to 
cytat z listu, który otrzymałem). W liście 
tym zawarta była również sugestia: „Sugeru-
je Pan, że my, kociarze, w tej naszej miłości 
do zwierząt posuwamy się zbyt daleko”. 

Odpowiadam: nie, nie uważam tak. Być 
może jednostkowy przypadek pani Jolanty B.,  
zajmującej się kotami, a przy tym nieliczącej 
się z opinią współlokatorów, spowodował, że 
innych miłośników kotów zaczęto postrze-
gać w nie najlepszym świetle. Nawet miłość 
do zwierząt nie może być powodem lekce-
ważenia zasad współżycia w zbiorowości 
naszej Spółdzielni. Aż strach pomyśleć, co 
by było, gdyby inni lokatorzy, nie licząc się 
z otoczeniem, jak pani B., zaczęli hodować 
psy, koty i inne zwierzęta. 

Trudno nie dostrzegać tu aspektu ekono-
micznego – zniszczonej otuliny rur, za napra-
wę której przecież ktoś zapłaci. Nawet jeżeli 
opieka nad kotami żyjącymi wolno, zgodnie 
z ustawą o ochronie zwierząt, należy do wła-
ściciela terenu, to są zapewne sposoby, aby 
odbywało się to w sposób zorganizowany. 
Opieka nad zwierzętami nie może usprawie-
dliwiać braku kultury i aroganckiego trakto-
wania osób niepopierających tej opieki. Skoro 
każdy ma prawo do wyrażania zdania, to nie-
chaj ta tolerancja dotyczy obu stron. 

Oczywiście, przyznaję rację moim roz-
mówcom i korespondentom, że kot nie umrze 
z przejedzenia czy nie straci instynktu łow-
nego. Prostuję tę informację. Pozwoliłem so-
bie na taką nieścisłość po to, by zorientować 
się, czy problem wywoła jakąkolwiek reak-
cję Czytelników. Wywołał, w większości 
rzeczową i konkretną dyskusję, za co jesz-
cze raz dziękuję.

Sądzę, że jest możliwa wspólna egzy-
stencja ludzi i kotów, na czym z pewnością 
zyskają jedni i drudzy, a poszkodowane bę-
dą jedynie myszy i szczury. Chodzi jedynie 
o to, aby nazwać rzecz po imieniu: opieka 
niech będzie opieką, a nadużywanie praw 
lokatora – nadużywaniem.

Tomasz Kapłon

W sprawie 
kotów 

Przeznaczenie placów zabaw 
na terenie Popowic jest dla 
wszystkich jasne – dzieci bawią 
się tam pod opieką dorosłych. 
Dla naszych najmłodszych są to 
bezpieczne i przyjazne miejsca, 
gdzie mama lub babcia jest 
w pobliżu. 

Niestety, gorzej bywa, gdy „bawią 
się” tam znacznie starsze dzieci. Po ich 
zabawie huśtawki są naderwane, pomo-
sty uszkodzone, łańcuchy mocno nad-
wątlone.

Pracownicy Działu Technicznego 
naszej Spółdzielni dokonują stałych 
przeglądów placów zabaw. Z ich rela-
cji wyłania się smutny obraz: urządze-
nia na placach są dewastowane, uszka-
dzane, a często – niszczone. Te szkody 

są naprawiane na bieżąco, bo bezpie-
czeństwo dzieci jest najważniejsze. Nie 
można kusić losu i czekać na wypadek. 
Widocznie jednak ci, którzy dewastują 
urządzenia na placach zabaw, nie mają 
wystarczająco dużo wyobraźni. Prze-
cież niesprawna huśtawka czy pochyl-
nia mogą spowodować uszkodzenia cia-
ła lub kalectwo. 

Pamiętajmy więc, że porządek na pla-
cach zabaw zależy w dużym stopniu od 
nas samych. Reagujmy na przypadki de-
wastacji, przynajmniej powiadamiając 
o nich Dział Techniczny Spółdzielni. Jest 
szansa, że pilnując wspólnie stanu urzą-
dzeń na tych placach, będziemy mogli 
spokojnie patrzeć, jak nasze pociechy 
bawią się. Przecież wszystkim nam na 
tym zależy.

Tomasz Kapłon

Place zabaw
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Większość naszych 
mieszkańców drogą 
telefoniczną zgłasza do 
Spółdzielni awarie, usterki, 
naprawy. Jest to wygodny 
i szybki sposób przekazania 
informacji. 

Niestety, nie każdy robi to w spo-
sób kulturalny. Czasem padają obraź-
liwe epitety i niewybredne słowa pod 
adresem przyjmujących zgłoszenie. 
Dlatego też w naszej Spółdzielni od 
1 stycznia 2008 roku zostanie wpro-
wadzone nagrywanie rozmów – zgło-
szeń na stanowisku dyspozytorskim.

Dodajmy, że nie jest to wcale rzecz 
nadzwyczajna. Nagrywanie takie sto-
sowane jest w dużych firmach, np. 
Fortum, Pogotowie Ratunkowe, Tele-
komunikacja Polska itp. Oczywiście, 
dzwoniący jest o tym fakcie informo-
wany, bowiem nagrywanie jest po-
przedzone stosowną zapowiedzią.

Dodajmy, że takie nagrywanie 
działa dwukierunkowo. Ma bowiem 
za cel zdyscyplinowanie pracow-
ników Spółdzielni; wszak świado-
mość rejestracji rozmowy wymu-
sza konieczność mówienia prawdy. 
Dzwoniącemu zaś daje pewność, że 
zgłoszenie zostanie zarejestrowane. 
Ponadto w przypadkach spornych ist-
nieje możliwość sprawdzenia przeka-
zanej informacji. 

Miejmy nadzieję, że wpłynie to 
także na podniesienie poziomu kul-
tury wypowiedzi niektórych rozmów-
ców. Dodajmy, że nagrane rozmowy są 
przechowywane w formie elektronicz-
nej i zabezpieczone przed osobami po-
stronnymi i nieupoważnionymi.

Nawet jeżeli takie działanie wy-
wołuje u niektórych zdziwienie, moż-
na sądzić, że usprawni pracę dyspo-
zytorów i podniesie jej skuteczność, 
a nam da przekonanie, że zgłoszenie 
nie „zniknie”. Ponadto tych zapalczy-
wych powstrzyma przed używaniem 
mniej parlamentarnego języka. Ko-
rzyść będzie więc obustronna. 

Tomasz Kapłon

System 
nagrywa

Nagrywanie rozmów  
do dyspozytorów

Zarząd Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Wrocław- 
-Popowice zorganizował  
3 października br. kolejne 
spotkanie z kombatantami 
w wieku 86-90 lat. Wzięły w nim 
udział także podopieczne Koła 
– wdowy po kombatantach. 

W trakcie spotkania zabrał głos, wi-
tając przybyłych, prezes Koła Wrocław- 
-Popowice Antoni Wiśniowski. Wie-
le ciepłych słów padło także ze strony  
Mirosława Miciaka, prezesa Zarządu 
SMLW „Popowice” oraz przewodniczą-
cej Rady Nadzorczej Spółdzielni Danuty  
Połubińskiej-Adamowicz. Radę Osie-
dla Popowice-Polana reprezentował  

Władysław Jaśkiewicz. W spotka-
niu wziął udział przedstawiciel Za-
rządu Okręgu Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych  
Kryspin Szymański. Kombatantom wrę-
czono jubileuszowe dyplomy i skromne 
upominki. 

Spotkanie było możliwe także dzię-
ki materialnej pomocy, jakiej udzieliły 
Rady Osiedli Popowice-Polana i Popo-
wice-Park. 

Kombatanci serdecznie dziękują wła-
ścicielowi delikatesów INTERMIX przy 
ul. Popowickiej 28 za wielkie serce i po-
moc w zorganizowaniu tego spotkania. 
Przekonani są, że ta życzliwość płynie 
z potrzeby serca. My dołączamy się do 
tych podziękowań. 

Tomasz Kapłon

Spotkanie 
kombatantów
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Dwa ostatnie spotkania 
Wszechnicy Popowickiej 
związane były z przyrodą. 

Wrześniowe spotkanie poświęcone by-
ło grzybom. Dr Włodzimierz Kita z Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
mówił o różnych rodzajach grzybów. Za-
równo tych przyjaznych, leśnych i jadal-
nych, ale również o tych pasożytujących na 
innych organizmach. Spotkanie z nim było 
pasjonujące, wszyscy z zainteresowaniem 
słuchali jego prelekcji. Po jej zakończeniu 
padały pytania dotyczące poruszanego te-
matu. Dr Kita swoją prelekcję zilustrował 
slajdami, co niewątpliwie podniosło atrak-
cyjność spotkania. Jak się okazało, nasza 
wiedza na temat grzybów jest nie za duża 
i warto było ją pogłębić. Zapewne teraz 
inaczej będziemy myśleć, otwierając sło-
ik z ogórkami i patrząc na zalegającą tam 
pleśń. Podobnie ma się rzecz z owocami, 
które psują się pod wpływem pleśni, czy-
li też grzyba.

Październikowe spotkanie Wszechnicy 
dotyczyło natomiast ciekawostek przyrod-
niczych. Tadeusz Domański, przewod-
niczący Sekcji Przyrodniczej Uniwersyte-

tu Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie 
Wrocławskim, mó-
wił o ciekawych 
i mniej znanych ga-
tunkach roślin. Ko-
rzenica dębica, lesz-
czyna turecka czy 
żółtnica pomarań-
czowa – to nazwy, 
które nie są często 
spotykane. Podob-
nie jak bodiak – ro-
ślina, która potra-
fi zgromadzić wodę 
nawet na tydzień. 

Z kolei omawiając ciekawostki ze świa-
ta ptaków mówił o mysikróliku, jednym 
z najmniejszych ptaków, ważącym zale-
dwie 5 gramów! Opowiadał też o pustuł-
ce, która ma oko zbudowane na kształt 
teleskopu i widzi z dużej wysokości. Naj-
bardziej interesująca była chyba jednak 
opowieść o ustrzelonym w 1905 roku  
przez Władysława Burzyńskiego  
niedźwiedziu-olbrzymie, który miał  
2,40 m wysokości i ważył 400 kg!

Oba spotkania potwierdziły duże zain-
teresowanie przyrodą mieszkańców Popo-
wic. Zwłaszcza że na polanie popowickiej 
możemy sami zaobserwować różne gatunki 
drzew, ptaków, a nawet spotkać wiewiórkę. 
Ta wiedza, którą przybliżyła Wszechnica 
Popowicka, z pewnością przyda się podczas 
spacerów i wypraw do lasu. Wszak do wio-
sny już nie tak daleko. Tomasz Kapłon

Wszechnica Popowicka

Z przyrodą za pan brat

Tadeusz Domański prezentuje mało znane roślinki Przyroda okazała się ciekawym tematem

Dr Włodzimierz Kita o grzybach wie wszystko

Eksponaty wzbudziły spore zainteresowanie
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Zmotoryzowani mieszkańcy 
Popowic i przyjezdni zauważyli, 
że na naszych osiedlach 
przybywa parkngów, a istniejące 
są modernizowane. 

Wysta rczy wym ien ić  powsta łe 
już parkingi przy Biedronce, na rogu  
ul. Rysiej i ul. Popowickiej, odnowiony 
parking na ul. Jeleniej. Ponieważ miejsc 
parkingowych nigdy za wiele, podję-
to decyzję o budowie parkingu przy  
ul. Starogranicznej. Niestety, nie posu-
wa się ona tak, jak wiele osób oczekuje. 
Stąd pojawiające się sygnały i zapyta-
nia do Spółdzielni, dlaczego ta inwe-
stycja tak długo trwa. 

Chcąc przybliżyć Państwu tę sprawę, 
poprosiliśmy o informację na ten temat 
inż. Bogdana Słowika z Działu Inwe-
stycji i Przetargów naszej Spółdzielni. 
Wynika z niej, że istniejące procedury 
administracyjne spowalniają nieco tem-
po budowy. Otóż w związku z brakiem 
szczegółowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Popowic, Urząd 
Miejski każdorazowo musiał przepro-
wadzić postępowanie dotyczące wyda-
nia warunków zabudowy; trwało to oko-
ło sześciu miesięcy. Projektant wystąpił 
o nie w grudniu 2006 roku, a decyzję 
otrzymaliśmy w maju 2007 roku. 

Długi czas oczekiwania na decyzję 
o warunkach zabudowy wynika z ko-

nieczności dokonania analizy wpływu 
inwestycji na środowisko, możliwości 
podłączenia do istniejącej infrastruk-
tury technicznej i komunikacyjnej oraz 
konieczności zabezpieczenia ochrony 
interesów osób trzecich. 

Po uprawomocnieniu się decyzji 
o warunkach zabudowy (po 14 dniach 
od daty jej wydania) projektant może 
przystąpić do projektowania i uzgad-
niania warunków podłączenia instala-

cji parkingu do sieci (kanalizacyjnej, 
deszczowej, elektrycznej). Konieczne 
jest też uzgodnienie przez projektanta 
warunków zabezpieczenia istniejącej 
sieci ciepłowniczej, elektrycznej i wo-
dociągowej pod planowaną powierzch-
nią parkingu. 

Trzeba też uzyskać decyzję środo-
wiskową Wydziału Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miejskiego, dotyczącą 
ochrony zieleni. Te procedury trwa-
ją i są od nas niezależne. Projektant 
w połowie listopada złożył w Wydzia-
le Architektury Urzędu Miejskiego 
dokumentację na uzyskanie pozwole-
nia na budowę parkingu. Teraz Urząd 
Miejski rozpocznie procedurę doty-
czącą wydania pozwolenia na budo-
wę i sprawdzi złożoną dokumenta-
cję pod względem formalnoprawnym 
– czy jest zgodna z wydanymi wa-
runkami zabudowy i czy zawiera nie-
zbędne uzgodnienia. Jeśli nie będzie 
żadnych uchybień formalnych, powin-
niśmy otrzymać tę decyzję w termi-
nie 3-4 tygodni. Wykonawca został 
wybrany, czekamy zatem na decyzję 
o pozwoleniu na budowę. 

Miejmy nadzieję, że niebawem bę-
dziemy mogli Państwa poinformować 
o postępie prac na nowym parkingu, na 
który z pewnością czekają wszyscy za-
interesowani. 

Tomasz Kapłon

Czekamy na parking

Na ul. Starogranicznej nadal sporo jest do zrobienia

Administracyjne procedury spowalniają tempo inwestycji
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 Przejście przez ulicę Popowicką 
– na wysokości budynku naszej 
Spółdzielni – nie należy do 
najbezpieczniejszych. Samochody 
ruszające na światłach w kierunku 
Kozanowa od razu nabierają 
prędkości. Często za chwilę 
hamują z piskiem opon przed 
samym przejściem. 

Niejeden z nas był świad-
kiem potrącenia pieszych na 
tym przejściu. Nagminne są 
przypadki, kiedy kierowcy nie 
zachowują zasady, by nie wy-
przedzać przed przejściem dla 
pieszych. Równie często pasa-
żerowie wysiadający z autobu-
su muszą dłuższą chwilę „cza-
tować” na sposobny moment, 
aby przejść przez jezdnię.

Warto więc podjąć działania, 
aby w tym miejscu lub nieco 
dalej (na skrzyżowaniu Popo-
wicka/Białowieska) zainstalo-
wać światła sygnalizacji ulicz-
nej. Ułatwi to przejście przez 

jezdnię osobom udającym się do garaży, 
na parking czy do parku. Nie warto dłu-
żej z tym czekać, bo jedynie inicjatywa 
mieszkańców, połączona z działaniem 
Spółdzielni, może spowodować zmianę 
sytuacji. Nie można z góry zakładać, że 
nic nie da się zrobić w tej sprawie. Nie 
należy czekać, aż zdarzy się kolejny wy-
padek.

Mając na względzie te przesłanki, Ko-
misja Kultury i Rekreacji Rady Nadzorczej 
SMLW „Popowice” podjęła ten temat. Za-
częła od przyjęcia wniosku do Rady Nadzor-
czej o zwrócenie się do Zarządu, by podjął 
działania w tej sprawie. Oczywiście nie nale-
ży spodziewać się tu błyskawicznego tempa, 
ale najważniejsze to zacząć ten temat drążyć. 
Wystąpienie do Zarządu Dróg i Komunika-

cji o zbadanie możliwości za-
instalowania sygnalizacji, mo-
nity do Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miejskiego – to tylko 
niektóre z możliwości. 

Pamiętajmy, że w Radzie 
Miejskiej mamy swoją rad-
ną – panią Marię Zawartko,  
która może wesprzeć na-
sze działania. Wszak chodzi 
tu o bezpieczeństwo nasze 
i naszych najbliższych. War-
to więc połączyć siły i dzia-
łania, by spokojnie przecho-
dzić na drugą stronę ulicy 
Popowickiej. Wszyscy może-
my mieć w tym udział.

Tomasz Kapłon

Niebezpieczne przejście

Przydomowe ogródki 
poprawiają estetykę naszego 
otoczenia, pod jednym 
wszakże warunkiem: że są 
pielęgnowane i zadbane. 

Stanowisko Zarządu SMLW „Popowice” 
jest w tej kwestii jednoznaczne: takie ogród-
ki mogą istnieć, ale należy ustalić osoby 
troszczące się o ich stan. Sam niejednokrot-
nie widziałem naszych mieszkańców, jak nie 
szczędząc czasu i sił, doprowadzali te małe 
skrawki ziemi do kwitnącego (dosłownie i w 
przenośni) stanu. Zatem warto spożytkować 
dobre chęci i umiejętności mieszkańców, 
aby nasze otoczenie było jeszcze piękniejsze. 
Być może z czasem – tak jak z balkonami 
– zorganizujemy konkurs na najpiękniejszy 
przydomowy ogródek. 

Powyższa decyzja nie jest admini-
stracyjnym załatwieniem sprawy. Dzi-
kie, zarośnięte i zapuszczone miejsca 
nie zdobią, a wręcz przeciwnie. Jeżeli 
więc ogródki funkcjonują, to niech bę-
dą pielęgnowane. Na pewno poprawi to 

wygląd naszych osiedli, a mieszkańcom 
umożliwi realizację zamiłowań, chę-
ci i umiejętności. Dać to może bardzo 

ciekawy rezultat – na pewno bardzo wi-
doczny i miły dla oka. 

Tomasz Kapłon 

Ogródki – ale jakie?

Ogródki – tak, ale naprawdę zadbane

W tym miejscu ul. Popowickiej przydałaby się sygnalizacja świetlna
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Jeżeli są ludzie, którzy swoje życie 
związali z jedną pasją, to WIKTOR 
LITAROWICZ z pewnością do nich 
należy. Muzyka była dla niego 
okazją poznania świata, ludzi 
i realizacji swoich marzeń. Gdyby 
ktoś wcześniej powiedział mu, że 
będzie grać szejkowi z Bahrajnu 
„Szła dzieweczka do laseczka”, 
uznałby to za kiepski żart.

Zamiłowanie do muzyki Wiktor odzie-
dziczył zapewne po ojcu, który znany 
jest z pięknego głosu. Pierwsze kontakty  
6-letniego Wiktora z muzyką były skrom-
ne. Najpierw śpiewał w chórze parafialnym 
przy katedrze wrocławskiej, potem uczęsz-
czał do podstawowej szkoły muzycznej  
prof. Kajdasza, a po ukończeniu liceum roz-
począł w 1968 roku służbę wojskową. 

Tutaj przyszły pierwsze muzyczne suk-
cesy: na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 
w Kołobrzegu w 1969 roku wyśpiewał Zło-
ty Pierścień. Także będąc w wojsku, wystę-
pował z orkiestrą reprezentacyjną Śląskiego 
Okręgu Wojskowego. Często występował 
w programie „Poligon”, przygotowywanym 
przez Stanisława Sado w TV Wrocław. Po 
ukończeniu służby wojskowej Wiktor pra-

cował w biurze projektów ZREMB-u i w 
Miastoprojekcie. Niezbyt długo, bo bardziej 
pociągała go muzyka. 

Zawodowa kariera Wiktora Litarowicza 
zaczęła się, można rzec, banalnie. Będąc 
w Kudowie-Zdroju, wybrał 
się z dziewczyną do kawiarni 
na lody. Na zaproszenie kie-
rownika wyszedł na estradę 
i zaśpiewał. Od razu zapropo-
nowano mu kontrakt, atrak-
cyjniejszy od dotychczasowej 
pracy. Był rok 1972. 

Od tego czasu kariera Wik-
tora nabiera rozpędu. Rozpo-
czynają się wyjazdy do Cze-
chosłowacji, Jugosławii i do 
Finlandii, gdzie przebywał  
8 lat. Grał sylwestra poza kołem 
polarnym, poznał przy tym obyczaje i men-
talność Finów i Lapończyków. Potem był 
kontrakt w Niemczech, a w 1991 r. wyjazd 
do Bahrajnu wraz z zespołem. Był to chyba 
najbardziej egzotyczny wyjazd w karierze 
muzycznej Wiktora Litarowicza. Mieszkań-
cy Bahrajnu lubią być z muzyką na bieżąco, 
więc chętnie słuchali najnowszych hitów. 
Największym zaskoczeniem był dla nich wy-
konany przez zespół wraz z Wiktorem kon-

cert kolęd, największą zaś frajdą dla Wiktora 
– jak wspomina – pobyt na prywatnej plaży 
szejka i rejs jego jachtem. 

Po pobycie w Bahrajnie były jeszcze 
kontrakty w Norwegii i w Niemczech. Od 

1995 r. Wiktor Litarowicz  
osiadł na stałe we Wro-
cławiu, zmniejszyło się 
pewnie też zapotrzebo-
wanie na muzykę wyko-
nywaną na żywo. Cho-
ciaż nie do końca, bo teraz  
Wiktor wraz z zespołem 
gra muzykę taneczną oraz 
standardy i muzyka ta ma 
swoich zwolenników.

Dzięki muzyce Wiktor 
Litarowicz poznał wiele 

krajów i wielu ludzi, bywał 
w różnych strefach klimatycznych. O swo-
ich wrażeniach mógłby opowiadać godzi-
nami. Niejeden może pozazdrościć mu ty-
lu wspomnień i widoków. Zawsze jednak 
towarzyszyło mu przekonanie, że muzyka 
jest dla niego wszystkim. Może właśnie 
dlatego jego przygoda z muzyką w mło-
dości przerodziła się w ciekawy zawód, 
a nawet w życiową pasję. 

Tomasz Kapłon

Ludzie Popowic 

Muzyka jest wszystkim

Wojenne losy prowadziły naszych 
kombatantów podczas II wojny 
światowej czasem przez całą 
Europę. Tak właśnie było z panem 
PAWŁEM ŻEBROWSKIM. 

Kiedy wybuchła wojna, miał 24 lata. Mo-
bilizacja zastała go w Bydgoszczy, gdzie 
mieszkał i pracował. Dostał przydział do 
VIII Batalionu Pancernego. Wraz z nim udał 
się na Pomorze, nad granicę polsko-niemiec-
ką. Przewaga wroga była ogromna, więc for-
macja pana Pawła wycofywała się. W wyni-
ku tego manewru znalazł się on w okolicach 
Stanisławowa, Kołomyi i Równego. 

Po wkroczeniu wojsk rosyjskich do 
Polski 17 września, pan Paweł z resztą 
oddziału dotarł do Zaleszczyk. Polaków 
znajdujących się w tych okolicach inter-
nowano i wywożono pociągami do Rumu-
nii. Znalezionym samochodem pan Paweł 

sam próbował uciec do Rumunii, wiele 
razy sposobem wymykając się kontrolom. 
Wspomina, jak jednego z żandarmów, któ-
rzy go zatrzymali, przekupił porcją wód-
ki i w ten sposób uniknął 
aresztowania. 

W Rumunii nie ominęło 
go zamknięcie w obozie dla 
internowanych, ale nie był 
tam długo – w 1940 roku 
uciekł do Francji. W czasie 
ofensywy niemieckiej we 
Francji znalazł się aż pod 
granicą szwajcarską. Stam-
tąd, już w 1941 roku, prze-
dostał się do Anglii. Szybko 
znalazł się w Polskich Si-
łach Zbrojnych pod dowódz-
twem generała Władysława Sikorskiego. 
Lądował razem z aliantami w Normandii, 
oswobadzał w 1944 roku Holandię i Belgię. 

Wojna dobiegała końca, więc wró-
cił do Polski, do rodzinnej Bydgoszczy. 
Ponieważ żona dostała przydział z wy-
działu oświaty do Wrocławia, w naszym 

mieście znalazł się w 1953 
roku. Na Popowicach za-
mieszkał w roku 1976. 
Pamięta, jak bardzo tam-
te Popowice różniły się od 
dzisiejszych... 

Mimo swoich 92 lat jest 
bardzo pogodnym i we-
sołym człowiekiem. Kie-
dy wychodzimy od nasze-
go kombatanta z panem  
Antonim Wiśniowskim, 
pan Paweł zaprasza, aby-

śmy odwiedzili go z tym nu-
merem „Naszych Popowic”. Jego prośbę 
na pewno spełnimy. 

Tomasz Kapłon

Nasi seniorzy 

Na frontach Europy

Paweł Żebrowski

Wiktor Litarowicz
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W edukacji młodego 
pokolenia dużą rolę odgrywa 
kontakt z komputerem, który 
staje się narzędziem coraz 
bardziej pomocnym w nauce. 
Wspieranie rozwoju edukacji 
komputerowej w szkołach to 
jeden z celów przyświecających 
działalności Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Bo-
brzej 27 posiada – od czerwca 2007 
roku – dobrze wyposażoną pracownię 
komputerową, sfinansowaną właśnie 
przez EFS. Tak się stało dzięki dzia-
łaniom dyrektora szkoły – mgr Ireny 
Sienkiewicz-Szyperskiej. Nie było to 
jednak proste. Konieczne było przej-
ście szkoleń przez dyrektora i nauczy-
cieli oraz przygotowanie odpowiednie-
go pomieszczenia wraz z oddzielnym 
zasilaniem serwera. Warto było spełnić 
te warunki, bo dzięki temu szkoła po-
siada nowoczesny sprzęt. Pani Justy-
na Siestrzeńcewicz-Bohusz, nauczy-
cielka informatyki, która pokazała mi 
pracownię, jest zadowolona z wyposa-
żenia: dziesięć nowych komputerów, 
serwer, drukarka, laptop, rzutnik, mo-
nitory LCD. Wyposażenie kosztowało 
około 40 tysięcy złotych. 

W pracowni mają zajęcia uczniowie 
piątych i szóstych klas. Uczą się kontak-
tu z komputerem, podstawowych spraw 
związanych z obsługą i zastosowaniem 
ich w praktyce. Ich wiek jest optymal-
ny do pracy z komputerem; wiedzą jed-
nak również, że przy komputerze nie 
można spędzać zbyt dużo czasu. Pani  
Siestrzeńcewicz-Bohusz zwraca uwagę, 
że musi się to odbywać pod nadzorem 
nauczyciela lub rodzica. Na pytanie, ja-
kie znaczenie będzie mieć informatyka 
w życiu jej uczniów, odpowiada: – Sta-
ram się uświadamiać im pewne rzeczy. 
Piszą wypracowania na tematy zwią-
zane z zagrożeniem zdrowotnym i psy-
chicznym. Mam nadzieję, że kiedyś bę-
dą w stanie korzystać z komputera jako 
narzędzia pracy. 

Można pogratulować szkole tak 
dobrze wyposażonej pracowni kom-
puterowej, która z pewnością pomo-
że w kształceniu, uatrakcyjni zajęcia 
szkolne, ale także dostarczy sprawnego 
narzędzia do nauki, rozrywki, a w przy-
szłości do pracy.

Tomasz Kapłon

Nowa pracownia komputerowa
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Nasze grudniowe propozycje rozpo-
czynamy od zaproszenia do Teatru Pol-
skiego. Na widzów czekają dwie premie-
ry. Pierwsza z nich to spektakl Pawła 
Demirskiego „Śmierć podatnika” w re-
żyserii Monika Strzępki. Występują: Mi-
chał Chorosiński, Adam Cywka, Marcin 
Czarnik, Marian Czerski, Jakub Giel, 
Rafał Kronenberger, Michał Kusztal, Mi-
chał Opaliński. Dodajmy, że jest to polska 
prapremiera sztuki Demirskiego. 

Teatr Polski proponuje nam też klasy-
kę. W grudniu obejrzeć tam można drugą 
premierę tego teatru – „Juliusza Cezara” 
Williama Szekspira. W tym spektaklu 
występują znani i lubiani aktorzy Teatru 
Polskiego. Napiszemy o nim w następ-
nym numerze „Naszych Popowic”. 

W Teatrze Współczesnym również 
premiera. Jest nią „Na wsi” Martina 
Crimpa. Spektakl opowiada o małżeń-
stwie czterdziestolatków, które postana-
wia przeprowadzić się z Londynu na wieś. 
Bardziej jednak niż od wielkomiejskiego 
zgiełku uciekają od wydarzeń z przeszło-
ści. Jakich? Proponujemy odwiedzić Te-
atr Współczesny. Reżyseria i opracowanie 
muzyczne: Adam Guziński. Występu-
ją: Maria Czykwin, Ewelina Paszke-Lo-
witzsch, Krzysztof Kuliński. Oto co mó-
wi sam reżyser o spektaklu: – Uderzyła 
mnie subtelna siła tekstu Crimpa. Ukrył 
w nim głęboką i bolesną prawdę o osobi-
stym piekle, w jakim żyją postacie tego 
dramatu. Pod powierzchnią wypowia-
danych słów czai się uczuciowa pustka 
i przejmująca samotność. 

W Teatrze Lalek – Scena dla Doro-
słych proponuje dwa spektakle. „W oko-
licach mojej zmarszczki mimicznej znaj-
duje się centrum samego centrum” to 

farsa opowiadająca w nietuzinkowy spo-
sób o problemach egzystencjalnych trój-
ki bohaterów. Borykające się z własnymi 
fobiami postacie ukazują nam w żartobli-
wy sposób absurdalność naszej rzeczywi-
stości. Scenariusz i reżyseria: Radosław 
Kasiukiewicz. Występują: Radosław Ka-
siukiewicz, Patrycja Łacina, Tomasz Ma-
śląkowski. 

Na Scenie dla Dorosłych warto też 
obejrzeć spektakl „Medea” Eurypidesa 
w adaptacji i reżyserii Tomasza Mana, 
z muzyką Karbido, czyli Marka Otwinow-

skiego i Igora Gawlikowskiego. W spek-
taklu występuje Jolanta Góralczyk.  
Losem jej Medei władają nieokiełznane 
pasje: druzgocąca miłość, która wskutek 
odrzucenia przemienia się w straceńczą 
i krwawą nienawiść. Aktorka wciela się 
tu w kilka postaci. Jej kwestie są bardzo 
przekonywające – swoją wysoką tempe-
raturą emocjonalną skutecznie tłumią 
chłód tekstu. Scenicznym partnerem ak-
torki jest muzyka grupy Karbido, a także 
precyzyjnie skomponowane sekwencje 
świetlne i ascetyczna scenografia. Dodaj-
my, że jest to 250. przedstawienie Wro-
cławskiego Teatru Lalek.

Do Teatru Muzycznego CAPITOL 
warto wybrać się na cztery spektakle. 
Pierwszy z nich to „Ciało” z muzyką gru-
py Osjan. Realizacja: Bajka Tworek, Mał-
gorzata Fijałkowska-Studniak, Maciej 
Cierzniak. Jest to rzecz o miłości, opo-
wiedziana bez słów. Etniczna, transowa 
muzyka zespołu Osjan nadaje rytm tej 
zmysłowej, tanecznej opowieści. Choreo- 
grafia dwojga tancerzy CAPITOLU  
– Małgorzaty Fijałkowskiej-Studniak 

i Macieja Cierzniaka – jest połączeniem 
tańca współczesnego i pantomimy z in-
tuicyjnym ruchem artystów. Równie 
ważnym elementem spektaklu są piękne, 
efektowne kostiumy i scenografia Bajki 
Tworek. 

Natomiast „Swing!” – sylwestrowa 
premiera w CAPITOLU – to show z pio-
senkami Duke’a Ellingtona. Reżyseria 
i choreografia: Jarosław Staniek. Noc 
w towarzystwie bohaterów piosenek kró-
la jazzu, prawdziwy big-band, efektow-
ne kostiumy, światła i kolory, precyzyjne 
układy taneczne ze stepowaniem. 

Młodzi widzowie z pewnością obejrzą 
spektakl „Kaj i Gerda – baśń o Królowej 
Śniegu”, w reżyserii Wojciecha Kościel-
niaka. Baśniowa sceneria, porywająca 
muzyka Piotra Dziubka w wykonaniu 
orkiestry symfonicznej, dynamiczna cho-
reografia, piękny tekst i songi Agaty Mi-
klaszewskiej (autorki libretta słynnego 
„Metra”). 

Godna polecenia jest również „Ope-
retka” Witolda Gombrowicza w reżyse-
rii Michała Zadary, z muzyką Leszka 
Możdżera. 

Warto także wiedzieć, że w Teatrze 
Muzycznym CAPITOL powstała nowa 
scena klubowa – OŚRODEK. Na koncer-
ty, przynajmniej dwa razy w tygodniu, za-
praszani są artyści znakomici, znani i lu-
biani. Niezależnie od gatunku, w jakim 
tworzą – jazzmani, piosenkarze, kabare-
ciarze, aktorzy, przyjaciele CAPITOLU 
z Wrocławia i z całej Polski. Wszystko na 
tej scenie będzie wydarzeniem artystycz-
nym wysokiej próby. 

Mam nadzieję, że nie będą Państwo 
mieli kłopotów z wyborem. Zresztą nad-
miar w tym względzie nie szkodzi, a wra-
żenia na pewno pozostaną niezapomnia-
ne. Takich wrażeń i Państwu, i sobie 
życzę w nadchodzącym roku.

Tomasz Kapłon

Notatnik kulturalny

Od lewej: Radosław Kasiukiewicz, Patrycja 
Łacina, Tomasz Maśląkowski

Jolanta Góralczyk w roli Medei
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Biblioteczne spotkania
Oprócz podstawowej działalności, jaką jest gromadzenie 

i wypożyczanie książek oraz multimediów, a także udzielanie 
informacji i pomoc w jej wyszukiwaniu, w Filii nr 10 MBP od-
bywają się:

– spotkania autorskie, np. z ilustratorką Joanną Zagner-Kołat,
– zajęcia z przedszkolakami i uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 3,
– warsztaty komputerowe dla seniorów,
– wystawy w bibliotecznej Galerii Dwie Listwy.

Wystawy plastyczne w Galerii Dwie Listwy ujawniają liczne talenty bywalców biblioteki

Lekcja w bibliotece to jest to!
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Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ul. Jeleniej 7  
z ostatnio zakupionych 
nowości książkowych dla 
dzieci i młodzieży proponuje:
Lemony Snicket 
 „Koniec końców”
Oto ostatni tom Serii Niefortunnych 
Zdarzeń, ale nawet jeśli przebrnąłeś 
dzielnie przez poprzednie dwanaście 
tomów, nie zniesiesz prawdopodobnie 
takich nieprzyjemności jak gwałtowny 
sztorm, podejrzany napój, stado dzikich 
owiec, wielka klatka na ptaki i upiorny 
sekret rodziców sierot Baudelaire. 

Eoin Colfer 
„Artemis Fowl – zaginiona kolonia”
Dziesięć tysięcy lat temu ludzie toczy-
li z wróżkami wielki bój o magiczną 
wyspę – Irlandię. Kiedy wróżki zda-
ły sobie sprawę, że nigdy nie wygrają, 
przeniosły swoje królestwo pod ziemię 
i od tamtej pory żyją w ukryciu. Tego 
układu nie chcą uznać przepełnione 
nienawiścią demony, które planują ko-
lejną wojnę z rodzajem ludzkim. Tyl-
ko jedna osoba może zapobiec tragedii 
– nastoletni Artemis Fowl...

Kalina Jerzykowska
„W moim ogrodzie mieszka czarodziej”
Tam, gdzie mieszka czarodziej, gumo-
we węże mówią, krokodyle fruwają, 
a ropuchy zaczytują się w bajkowych 
romansach. Taki ogród nie kończy się 
płotem, tylko resztą świata – łąką, rzeką, 
lasem, a jak trzeba, to nawet dżunglą.

Izabella Klebańska
„Kaprys, żart i inne muzyczne 
fanaberie”
Legenda, fantazja, żart? Wszyscy zna-
my te słowa, ale nie wszyscy wiemy, 
że są one również utworami muzycz-
nymi. Zatem... czy moment trwa tylko 
moment, a kaprys zwyczajnie kaprysi? 
Barkarolę wymyślił dziadek Karola, 
a romans stworzył Roman S.? Te eg-
zotycznie brzmiące nazwy rozszyfru-
jesz, poznając dowcipne i zaskakujące 
skojarzeniami wiersze.

Nowości
naszej
biblioteki

Nie tylko młodzież wkracza w świat komputerów

Takimi zajęciami placówka zapewnia sobie przyszłych czytelników

Niekoniecznie trzeba umieć czytać, żeby bywać w bibliotece
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Na łamach naszej gazety 
gości często – również w tym 
wydaniu – RYSZARD PELCZAR 
i jego poezja. Ponadto mogli 
Państwo spotkać się z autorem 
i jego twórczością w ramach 
Wszechnicy Popowickiej. 
Przyszła pora na mały jubileusz, 
bowiem autor wydał właśnie 
swój piąty już tomik poezji, 
zatytułowany „Na Prostej”. 

Poezja Ryszarda Pelczara w spo-
sób bezpośredni odwołuje się do na-
szej wrażliwości, do naszego poczucia 
piękna. Robi to w sposób nienatrętny, 
bowiem jest poezją zwyczajną, wysnutą 
z codziennego życia. Nie dziwi to na-
sycenie codziennością, czasami nawet 
okrutną, bo autor pracuje w szpitalu. 
Z tamtej perspektywy życie wygląda 
nieco inaczej. 

Jednak poezja Ryszarda Pelczara jest, 
mimo to, poezją radości, smakowania 
chwili, ale też zadumy nad życiem, miło-
ścią, kobietą, światem. Można mieć na-
dzieję, że jego utwory, zapadające prze-
cież w głąb serca, będą – używając słów 
autora – „jednym z tych wspomnień 
i okruchów życia, do których wracamy 
z sentymentem albo rozczarowaniem”.

Cieszymy się, że możemy towarzy-
szyć jego poezji, przybliżać ją Państwu. 
Ryszard Pelczar jest przy tym wszyst-
kim bardzo „popowicki”, bo czytając 
jego wiersze, mamy przeświadczenie, 

że napisał je ktoś, kto mieszka obok, 
w pobliżu. 

Tak jest w istocie, gdyż Popowice dla 
nas to miejsce, które jest nam wszyst-
kim bliskie. Używając znów słów au-
tora, to „...miejsce pełne barw, w które 
ubieramy nasze życie”. Polecam Pań-
stwa uwadze poezję Ryszarda Pelcza-
ra, pozwalając sobie wyrazić radość 
płynącą z lektury jego wierszy. Tymi 
barwami – jego poezją – warto ubrać 
sobie życie.

Tomasz Kapłon

Poezji czar

Swoje miejsce

Ryszard Pelczar, „Na Prostej”,  
Kwiatpress, Wrocław 2007

Wyprzedaż
dobro na kilogramy
kosz pełen dobra
dłonie
dotykają odwracają odkładają
dobro za pół ceny
ucho utrącone? to nic
będzie lepsze mniej usłyszy
twarz zniekształcona
brak? czego mu brakuje? policzka?
ależ skąd policzek jest
tylko trochę napuchnięty
a co pani chciała 
za tę cenę

Pomarańczowe zasłony
żegnaj samotna alejo
nie kocham cię jak kiedyś
zachód słońca już nie ten
i niebo jasne nie nad tobą 
przełam się błękitem
i szybą z bukowej ramy
zza pomarańczowej zasłony

Jaśminum
czujnik
wyczuwasz mnie
koło pełne gwiazd
rumiane jabłka
chociaż brak ciepła
i myśli jakby nie te
tuż obok

korytarz
nie patrz na mnie
już go posprzątałem
jak karmnik dla ptaków 
bez znaczenia
znasz każdy mój ruch

margines rama
ramiona
dla których warto żyć

Wiersze
Ryszarda 
Pelczara


