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Wyburzenie „Kwadratu” otworzyło 
kolejny etap realizacji naszej 
inwestycji przy ulicy Legnickiej. 
Coraz bliżej więc do momentu 
jej rozpoczęcia. Oto kolejne 
informacje na ten temat. 

Po zakończeniu koniecznych prac ziem-
nych, w tym rozebraniu fundamentów po 
pawilonie (uporządkowanie terenu, moder-
nizacja sieci energetycznej), przyjdzie pora 
na uzgodnienia z Fortum, MPWiK, Ener-
giąPro, Telekomunikacją. Są one koniecz-
ne, aby starać się o pozwolenie na budowę. 

Gotowe są pierwsze, wstępne plany 
dotyczące etapów realizacji inwestycji. 
Rozpisują one te etapy na poszczególne 
przedsięwzięcia realizacyjne. Dysponuje-
my także wstępnymi założeniami dotyczą-
cymi elementów składowych budynków. 
Przewidziana jest bowiem etapowa reali-
zacja budynku, który przedzielony będzie 
pasażami otwierającymi projektowany bu-
dynek do wnętrza osiedla. Zakładana eta-
pizacja procesu budowlanego pozwoli na 

większe bezpieczeństwo inwestycji i stop-
niowe jej realizowanie, tak aby proces bu-
dowy i komercjalizacji przebiegał w spo-
sób łagodny i całkowicie zaplanowany. 

Dysponujemy już wstępnymi – w for-
mie wizualizacji – projektami bryły bu-
dynku. Pokazują one kształt fasady bu-

dynku oraz rozplanowanie poszczególnych 
kondygnacji. 

Na parterze planowane są lokale handlo-
we, a na pierwszej kondygnacji lokale usłu-
gowe typu np. kancelarie prawnicze, gabi-
nety medyczne, stomatologiczne itp. 

dokończenie na str. 2 

Nasza inwestycja



Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ”POPOWICE”

GRUDZIEŃ2

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. 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

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

WAŻNIEJSZE TELEFONY

Nasze Popowice – kwartalnik
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Wszystkim naszym Klientom 
– mieszkańcom Popowic, Szczepina, Gądowa, Kozanowa i Pilczyc 
składamy serdeczne życzenia świąteczne. 
Życzymy spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, 
opromienionych blaskiem wigilijnego drzewka. 
Zapraszamy Państwa do nas na udane zakupy. 
W Nowym 2011 Roku życzymy Państwu 
samych sukcesów i szczęśliwych dni.

Kupcy z targowiska Legnicka-Niedźwiedzia

Problemem narastającym 
niemal lawinowo – nie tylko 
na Popowicach – jest kwestia 
parkowania samochodów. 
Konieczne jest więc podejmowanie 
prób złagodzenia problemu.

Jeden z naszych Czytelników telefo-
nicznie podzielił się swoimi spostrzeże-
niami. Widząc na naszym osiedlu dużo 
samochodów spoza Popowic, zgłosił su-
gestię, aby nasze miejsca parkingowe, np. 
na ul. Jeleniej, ogrodzić – tak, jak robią to 
inni właściciele nieruchomości. Oni za-

bezpieczają interesy swoich mieszkańców 
bądź pracowników, nie rozwiązują jednak 
naszego problemu… 

Nawet jeżeli ogradzanie się jest – zda-
niem niektórych – rozwiązaniem połowicz-
nym, to zapewnia naszym mieszkańcom 
pewne minimum miejsc na parkowanie. 
Szukajmy i stosujmy jakieś rozwiązania. 
Nie przyglądajmy się bezradnie! 

Kolejne samochody niszczą naszą zie-
leń i tarasują przejścia. Udawanie, że pro-
blemu nie ma i tak nic nie da. Znajdźmy 
rozwiązanie, które będzie korzystne dla 
mieszkańców. Tomasz Kapłon

Parkować,  
ale gdzie?

Rada Zespołu Nieruchomości Park zaprasza na swoje dyżury. Pełnimy je   
w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, w godz. 16-17 w budynku Spółdzielni  
przy ul. Popowickiej 28.
Prosimy o składanie wniosków i propozycji, jak poprawić warunki życia, 
bezpieczeństwa, wypoczynku dorosłych i dzieci.
Czekamy na Państwa!

dokończenie ze str. 1
Z sygnałów płynących z rynku już wi-

dać ogromne zainteresowanie tą lokaliza-
cją i naszą inwestycją. Kolejne kondygna-
cje to lokale mieszkalne. Najczęściej są to 
lokale dwupokojowe, poszukiwane na ryn-
ku mieszkaniowym, ale są również prze-
widziane obszerniejsze metrażowo miesz-
kania. Jako ciekawostkę można dodać, że 
przewidziane są kondygnacje o różnych 
wysokościach oraz zielone tarasy na dwóch 
ostatnich kondygnacjach. 

Nasza inwestycja będzie spełniała 
wszelkie, konieczne dla tego typu obiek-
tów, standardy. Jej realizacja z pewnością 

przyczyni się do umocnienia naszej do-
brej kondycji finansowej (dochody z lo-
kali użytkowych) – takie przynajmniej są 
założenia biznesplanu. Pozwoli też miesz-
kańcom Popowic – jest już wiele zapytań  
w tej sprawie – kupić lokale mieszkalne dla 
swoich najbliższych. 

O postępach prac przy naszej inwesty-
cji będziemy Państwa informować w kolej-
nych numerach „Naszych Popowic”. Jed-
nocześnie w niedługim czasie przekażemy 
pełną wizualizację inwestycji oraz będzie-
my tworzyć listę chętnych do zakupu lokali 
mieszkalnych i lokali usługowych.  

 Tomasz Kapłon

Nasza inwestycja
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Gospodarze naszych domów

ZOFIA JACEWICZ
Jej rejon obejmuje ul. Wejherowską 3-17. Zaczęła w nim pracę od 
1 grudnia br. Rejon różni się od innych tym, że nie ma tam parku. 
Praca pani Zosi jest zauważana, a jej zdaniem ważne jest podejście 
do ludzi: „Chwila rozmowy, czasem żart czy uśmiech bardzo po-
magają w kontaktach”. Kiedy my jesteśmy pogrążeni we śnie, ona 
rozpoczyna swoją pracę – w zimie już o 4.00, latem nieco później, 
bo o 5.30. 
Zofia Jacewicz mieszka na naszym osiedlu od początku. Jej zda-
niem, na Popowicach rzucają się w oczy bezładnie posadzone 
drzewa, ale mimo to uważa, że osiedle jest ładne.

Wysłuchał 
Tomasz Kapłon

BARBARA LONT
Sprawuje ona pieczę nad rejonem obejmującym ul. Jelenią 4-14. 
Nie jest to łatwy rejon, bo dużo tam zieleni. Okopywanie żywopło-
tów to bardzo pracochłonna czynność, zajmuje nawet do dwóch 
tygodni. 
Pani Basia zadowolona jest z tej pracy, tak jak lokatorzy, którzy doce-
niają jej starania. Do tego stopnia, że nieraz próbują jej pomagać! 
Nawet ją trochę rozpieszczają – lokator z Jeleniej 6 przyniósł jej cze-
koladę. To dowody sympatii i wdzięczności, bo jest czysto i wszyscy 
to widzą. Panią Basię cieszą te opinie: „Mam satysfakcję, że ludzie są 
zadowoleni”. Zaczynając tę pracę była pełna obaw, ale wciągnęła 
się i dwadzieścia lat przeleciało bardzo szybko. 

Redakcja „Naszych Popowic” 
chce zwrócić uwagę na 
problem, który ostatnio nasilił 
się na terenie naszej Spółdzielni 
– kradzieże i dewastacje mienia 
spółdzielczego.

Graffiti na elewacjach, wyrywane zam-
ki w drzwiach wejściowych, połama-
ne ławki, zniszczone przejścia strychowe, 
uszkodzone nowe okna na korytarzach 
– to lista najczęściej występujących dewa-
stacji. Elementy wind, kształtki i zawory
 z metali kolorowych instalacji tzw. su-
chych pionów, wkładki w zaporach drogo-
wych, klamki w drzwiach wejściowych – to 
z kolei wykaz części mienia spółdzielczego 
ukradzionych ostatnio na terenie Popowic.

Kradzieże i dewastacje uderzają w nas 
podwójnie. Po pierwsze – powodują 

utrudnienia i kłopoty w normalnym funk-
cjonowaniu budynków (np. zatrzymanie 
windy). Po drugie – zwiększają koszty 
eksploatacji nieruchomości. Receptą na 
te zjawiska jest brak przyzwolenia, po-
legający na osobistej reakcji w stosunku 
do sprawcy lub też powiadomienie policji 
czy straży miejskiej.

Nie namawiam Państwa do osobistej 
interwencji w każdym przypadku, bo 
to może źle się skończyć. Czasem jed-
nak zwrócenie uwagi sąsiadowi czy też 
rozbrykanym dzieciom nic nie kosztuje, 
a bywa skuteczne.

Częściej potrzebne jest z Państwa stro-
ny szybkie powiadomienie policji czy 
straży miejskiej, nawet anonimowe lub 
z zastrzeżeniem, żeby nie ujawniać da-
nych zgłaszającego. Jeżeli poprosicie 
Państwo oficera dyżurnego policji lub 

straży miejskiej o po-
danie nazwiska przyj-
mującego zgłoszenie, 
można mieć pewność 
reakcji ze strony tych 
organów.

Tomasz Kapłon

Przypominamy numery telefonów:
Straż Miejska (całą dobę) – 986
Policja – 997
Policja – Komenda Wrocław Fabryczna – 71 351 02 13
Policja – dzielnicowy – 601 817 287, 601 703 427
Strażnik miejski Popowice – 600 908 532

Kradzieże i dewastacje 

Dbajmy 
o windy
Jedna z tegorocznych inwestycji 
– odnowione windy
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Każdy miłośnik operetki  
we Wrocławiu wie, kim jest  
FELICJA JAGODZIŃSKA.  
To ona współtworzyła ostatnie 
czterdzieści lat Operetki 
Wrocławskiej, a potem  
Teatru Muzycznego.  
Pewnie jednak nie wszyscy 
wiedzą, że mieszka ona  
na Popowicach.

Do Wrocławia przyjechała z Lublina  
w 1970 roku. Początkowo mieszkała w Do-
mu Aktora przy pl. Zgody, a później przy 
ul. Inowrocławskiej. Na Popowicach po-
jawiła się w 1975 roku. Zamieszkała tu  
w pierwszych budynkach stawianych przy 
ul. Niedźwiedziej.

Był to okres apogeum kariery pani  
Felicji. Występując z koncertami i zespo-
łem Operetki, zjeździła całą Polskę, Europę, 
kraje byłego Związku Radzieckiego, a także 
Stany Zjednoczone. Występowała wówczas 
nie tylko w Operetce, ale także w Operze 
Wrocławskiej i wielu teatrach muzycznych 
całej Polski – m.in. w Krakowie, Szczeci-
nie, Poznaniu. Nieco później, zwolniwszy 
tempo i będąc na miejscu, we Wrocławiu, 
zajmowała się także pracą pedagogiczną  
w naszej Akademii Muzycznej. 

Kiedy rozmawiamy o dzisiejszej mło-
dzieży, stwierdza, że wielu młodym ludziom 
brakuje dziś wiedzy o muzyce, nie ma kon-
certów przygotowują-
cych do odbioru sztu-
ki: – Niedługo nie 
będą wiedzieli, kto to 
jest Chopin – wzdy-
cha pani Felicja. Pew-
nie dlatego, zajmując 
się swoimi kochany-
mi wnuczkami, wpaja 
im to, że sztuka zmie-
nia człowieka, zwięk-
sza jego wrażliwość. 
Otwiera go także na 
świat i na innych ludzi.

Moja rozmówczyni 
doskonale pamięta at-
mosferę w zespole Operetki Wrocławskiej, 
na deskach której występowała przez 30 lat. 
Było przyjaźnie, wręcz rodzinnie, wszyscy 
pomagali sobie nawzajem. Były czasami 
sytuacje przedziwne, wręcz humorystycz-
ne. Wspomina, jak podczas premiery „Orfe-
usza w piekle” od berła Junony oderwała się 
ozdoba w postaci ptaszka i wpadła do kana-
łu orkiestry. Innym razem, podczas premiery 
spektaklu „Hrabina Marica”, wykonawczyni 
głównej roli, koleżanka z zespołu, po pierw-

szym akcie straciła głos. Wówczas mąż pa-
ni Felicji, Leon Langer, znakomity artysta  
i dyrektor naszej Operetki, w ciągu kilkuna-

stu minut ściągnął ją, 
własną żonę, z domu 
do teatru. Spektakl 
został uratowany. 

Kiedy pytam panią 
Felicją Jagodzińską  
o Popowice, odpowia-
da, że uważa to osie-
dle za oazę spokoju. 
Twierdzi, że od razu 
jej się spodobało. Jej 
zdaniem, jest tu dużo 
zieleni i wszędzie bli-
sko. Chwali dobrego 
gospodarza, czyli za-
rząd Spółdzielni, dba-

jący o porządek. – Może gdzie indziej jest 
ładnie, ale mnie się tutaj podoba – mówi.  
– Jest mi tu dobrze. 

Dewizą życiową pani Felicji jest robić to, 
co się lubi, kocha, czym się pasjonuje. Jak 
twierdzi, zawsze pociągała ją magia teatru, 
choć zawód ten był związany z ciężką pra-
cą i wyrzeczeniami. Jednak nie żałuje tego 
dzisiaj, mówiąc: – Dobre było moje życie.

Oby każdy mógł tak powiedzieć…
Tomasz Kapłon

Ludzie Popowic

Jest mi tu dobrze

Co zrobiono w naszej Spółdzielni z funduszu 
remontowego w roku 2010?

Zespół Nieruchomości nr 1 Polana 
1. Wymiana podzielników kosztów c.o. (całość osiedla)
2. Wymiana zaworów gazowych w mieszkaniach  

i usprawnienie zaworów podpionowych (część osiedla)
3. Remont kominów i czap kominowych (część osiedla)
4. Częściowe malowanie klatek schodowych po wymianie  

instalacji elektrycznej (część osiedla)
5. Montaż turbowentów na wentylacji grawitacyjnej  

(część osiedla)
6. Opaski żwirowe wokół budynków (część osiedla)
7. Likwidacja zbiorczych anten telewizyjnych na dachach 

(całość osiedla)
8. Remont placów zabaw
9. Awaryjne roboty dekarskie (dachy, rynny, balkony,  

rury spustowe)
10. Remonty podestów lastrikowych przy wejściach  

do budynków (część osiedla)
11. Remont wind (Popowicka 22, Niedźwiedzia 16)

Zespół Nieruchomości nr 2 Park 
1. Wymiana instalacji elektrycznej (duża część osiedla)
2. Częściowe malowanie klatek schodowych  

po wymianie instalacji elektrycznej (duża część osiedla)
3. Montaż turbowentów na wentylacji grawitacyjnej  

(część osiedla)
4. Montaż zaworów podpionowych na instalacji c.o.  

(część osiedla)
5. Montaż zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach 

wspólnych (część osiedla)
6. Remont placów zabaw
7. Wymiana wodomierzy
8. Wymiana daszków pochyłych nad wejściami do budynków 

(część osiedla) 
9. Likwidacja zbiorczych anten telewizyjnych (całość osiedla)
10. Remont podestów lastrikowych przy wejściach  

do budynków (część osiedla)
11. Awaryjne roboty dekarskie (dachy, rynny, balkony,  

rury spustowe)
12. Remont wind (Bobrza 4, Popowicka 152, Wejherowska 39)

Marek Piekarek

Wykonane w 2010 roku
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Dużą popularnością cieszą się 
akcje charytatywne, mające 
pomóc chorym. Zwłaszcza jeśli 
sprawa dotyczy dzieci. Tak cel 
ma akcja zbierania plastikowych 
kapsli i nakrętek.

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Cho-
robą Nowotworową” funkcjonuje od 1991 
roku przy Klinice Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu. W 2004 
roku uzyskała status organizacji pożytku 
publicznego. Najważniejszą i najpilniejszą 
potrzebą kliniki jest budowa nowej jej sie-
dziby, nazwanej „Przylądek Nadziei”. 

Obecnie klinika 
mieści się w starym, 
jeszcze przedwojen-
nym budynku. Po-
nieważ od wielu lat 
nie była moderni-
zowana, nie spełnia 
już obowiązujących 
standardów leczni-
czych. Ta sytuacja 
grozi jej zamknię-
ciem. Fundacja 
zwraca się o pomoc 
do wszystkich ludzi 
dobrej woli, którym 
nie jest obojętny los małych pacjentów z cho-

robą nowotworową.
Jedną z form po-

mocy, jakiej może-
my fundacji udzielić, 
może być zbieranie 
plastikowych nakrę-
tek od butelek czy 
słoiczków (np. od 
kawy) itp. Pomysło-
dawczynią tej akcji 
jest pani Jadwiga 
Fidorska, emerytka 
z Wrocławia. Sama 
zbiera i mobilizuje 
innych. Później na-

krętki są zawożone do Myślenic. Tam znaj-
duje się punkt, który skupuje je po złotówce 
za kilogram, tylko dlatego, że pieniądze są 
przeznaczone na pomoc dla innych.

Mieszkańców Popowic do tej akcji 
włączył Henryk Dunaj, prezes Spółki 
Komandytowej „Niedźwiedzia”, zarzą-
dzającej targowiskiem Legnicka-Niedź-
wiedzia. Udostępnił on na targowisku 
kontener do zbiórki. Osobiście też odbiera 
z przedszkoli nakrętki.

Warto włączyć się w akcję zbierania 
nakrętek. Pomożemy w ten sposób i kli-
nice, i najmłodszym pacjentom. Oni bar-
dzo potrzebują tej pomocy.

Tomasz Kapłon

Pomóc potrzebującym

Bezinteresowna pomoc okazywana innym 
świadczy o naszym człowieczeństwie. 
Realizując tę prawdę w praktyce, mamy też 
satysfakcję, że wspieramy tych najbardziej 
potrzebujących. 

Takim darem serca jest na pewno skuter inwalidzki Mercurius 4. 
Pojazd ten jest bardzo funkcjonalny, posiada wiele udogodnień 
(obracany i przesuwany fotel, regulowany kąt nachylenia opar-
cia, nachylana kolumna kierownicy). Został przekazany gminie 
Zgorzelec przez Henryka Dunaja, prezesa Spółki Komandytowej 
„Niedźwiedzia”. 

Uroczyste przekazanie tego daru wójtowi Zgorzelca nastą-
piło 29 września na sesji w Urzędzie Miejskim Wrocławia, or-
ganizowanej przez Kongregację Przemysłowo-Handlową Ogól-
nopolskiej Izby Gospodarczej Miasta Wrocławia i Województwa 
Dolnośląskiego. Sesja poświęcona była małej i średniej przedsię-
biorczości.

Dar ten z pewnością ułatwił poruszanie się osobie niepełno-
sprawnej. 

Tomasz Kapłon

Dar serca
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ENERGIA CIEPLNA
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.  

wprowadziło od 1.01.2010 r. nową tary-
fę dla ciepła zatwierdzoną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr 
OWR-4210-523/2009/134/VIII-A/AMK  
z dnia 25.11.2009 r. (opłata stała za usługi 
przesyłowe 8,9%, opłata zmienna przesy-
łowa 7,1%).

Zespół Elektrowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. wprowadził  
z dniem 1.10.2010 r. nową taryfę dla cie-
pła na podstawie Decyzji Prezesa URE 
nr OWR-8/2010/1276/XI-A/AŁ z dnia 
26.08.2010 r. (za zamówioną moc ciepl-

Zmiany taryfy w 2010 roku

Media
ną 9,41%, za ciepło 2,59%, za nośnik cie-
pła 3,43%). 

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Na podstawie zmiany do Taryfy OSD, 

zatwierdzonej Decyzją Prezesa URE  
nr DTA-4211-109(5)/2009/2698/III/JC  
z dnia 17.12.2009 r., wprowadzono zwięk-
szone stawki opłaty dystrybucyjnej dla 
odbiorców z grup taryfowych G z dniem 
1.01.2010 r.

Z dniem 26.01.2010 r. weszła w ży-
cie nowa Taryfa OSD EnergiaPro S.A. 
zatwierdzona Decyzją Prezesa URE  
nr DTA-4211-109(11)/2009/2010/2698/
III/JC z dnia 11.01.2010 r., dotycząca opłat 
za usługi dystrybucyjne.

Od dnia 6.02.2010 r. weszła w życie 
Taryfa dla energii elektrycznej dla od-
biorców grup taryfowych G, zatwierdzo-
na Decyzją Prezesa URE nr DTA-4211-

77(20)/2009/2010/13855/III/JC z dnia 
22.01.2010 r. (wzrost 6,4%).

GAZ 
Taryfa dla paliw gazowych PGNiG S.A.  

w zakresie dostarczania paliwa gazo-
wego nr 3/2010 została zatwierdzona 
dnia 17.05.2010 r. Decyzją Prezesa URE  
nr DTA-4212-10(14)/2010/652/III/AG 
i weszła w życie z dniem 1.06.2010 r. 
(wzrost 9,5%). 

Decyzją Prezesa URE nr DTA-4212-
24(11)/2008/652/V/AG we wrześniu 2010 r.  
zatwierdzono kolejną zmianę Taryfy dla 
paliw gazowych w zakresie cen dla od-
biorców gazu wysokometanowego gru-
py W-3 w wysokości 1,031 zł/m3. Zmiana 
cen obowiązuje od 1.10.2010 r. (wzrost 
6,3%).

Zestawiła Krystyna Paściak

CENY ZAKUPU CIEPŁA (netto) 1.01.2009 1.08.2009 1.01.2010 1.10.2010
Opłata stała za moc zamówioną KOGENERACJA bez zmian 2789,79 zł/MW bez zmian 3052,50 zł/MW
Opłata stała za usługi przesyłowe FORTUM 3114,08 zł/MW bez zmian 3390,61 zł/MW bez zmian
Opłata za ciepło KOGENERACJA bez zmian 23,89 zł/GJ bez zmian 24,51 zł/GJ
Opłata zmienna za usługi przesyłowe FORTUM 10,17 zł/GJ bez zmian 10,89 zł/GJ bez zmian
Opłata za nośnik KOGENERACJA bez zmian 8,16 zł/m3 bez zmian 8,44 zł/m3

Do Spółdzielni wpływa  
coraz więcej wniosków  
o zlikwidowanie  
instalacji zasypów  
na odpady  
i nieczystości  
w wysokich budynkach.

Do zastanowienia się nad tym pomy-
słem zmusza problem złego stanu tech-
nicznego zsypów. Od kilku lat Spółdziel-
nia zleca mycie ciśnieniowe instalacji, 
ale w niektórych nieruchomościach dzia-
łania te są niewystarczające. W budyn-
kach konieczny jest remont kapitalny 

instalacji, co wiąże się z ogromnymi 
kosztami. Z eksploatacji zsypów zrezy-
gnowały niektóre spółdzielnie we Wro-
cławiu czy ogólniej – w Polsce. 

Taka decyzja wymaga zgody spół-
dzielców, gdyż rodzi ona pozytyw-
ne i negatywne skutki. Negatywne 
– to zmniejszenie wygody i koniecz-
ność remontu pomieszczeń na kubły 
przy wejściu do budynku. Pozytywne 
– to pozbycie się przykrych zapachów  
i oszczędności na myciu instalacji. To 
także możliwość zagospodarowania 
(zgodnego z prawem budowlanym) pół-
piętra na komórki, wynajmowane loka-
torom. Tym tekstem proponujemy roz-
począć dyskusję. 

Decyzja, podjęta w przyszłości,  
z pewnością uwzględni Państwa opinię.

Marek Piekarek

Zsypy do likwidacji
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Zarząd Spółdzielni obiecał, 
że artykuł o takiej tematyce 
ukaże się w „Naszych 
Popowicach”, aby wyjaśnić 
wątpliwości, które pojawiły 
się po ostatnich rozliczeniach 
centralnego ogrzewania.

Zwłaszcza rozliczenie w ZN nr 1 
(Polana) wzbudziło dużo emocji i skło-
niło lokatorów do zadania wielu pytań. 
Wybraliśmy pytania, które najczęściej 
się powtarzały i publikujemy je wraz 
z odpowiedziami.

» Dlaczego c.o. rozlicza się u nas za 
pomocą podzielników, a nie – tak jak 
w innych spółdzielniach – na podsta-
wie powierzchni mieszkania?

System rozliczania kosztów c.o. za 
pomocą podzielników w polskich re-
aliach powoduje oszczędności rzę-
du 30 proc. Takie dane publikowa-
ne są w prasie fachowej zajmującej 
się ciepłownictwem i budownictwem. 
W SM „Popowice” 10 lat temu posta-
nowiono, że c.o. będzie rozliczane za 
pomocą podzielników. średnia opłata 
c.o., przypadająca na 1 m kw. miesz-
kania, jest w SM „Popowice” jedną 
z najniższych we Wrocławiu. Można 
powiedzieć, że duży udział w dobrym 
wyniku ma system podzielnikowy.

» Dlaczego c.o. rozlicza się za pomo-
cą podzielników, a nie ciepłomierzy?

Układ c.o. w naszych budynkach 
nie jest przystosowany do rozliczania 
ciepła za pomocą ciepłomierzy. Cie-
płomierze stosowane są w systemie 
rozdzielaczowym z zasilaniem przebie-
gającym w podłodze. W tym systemie 
każde mieszkanie ma – można powie-
dzieć – miniwęzeł cieplny, gdzie mie-
rzone jest ciepło dopływające tylko do 
tego mieszkania. W SM „Popowice” 
ciepło dopływa pionami i montaż cie-
płomierza przed każdym grzejnikiem 
jest nieracjonalny. Dodatkowo powsta-
je problem, jak zmierzyć ciepło dostar-
czone przez same piony. 

» Czy można porównać ilość jedno-
stek odczytanych na podzielnikach 
w kolejnych sezonach i na tej podsta-
wie proporcjonalnie wyliczyć opłaty 
za c.o.?

Mówiąc krótko – NIE! System po-
dzielnikowy służy do ustalenia nasze-

go udziału w kosztach całego budynku. 
Poniższe przykłady pokażą, dlaczego 
nie można liczyć tak, jak to sugeruje 
pytający.

Przykład 1
W sezonie 2006/2007 lokator miał 

w sumie odczytane 200 jednostek. 
Budynek zużył ciepło, którego kosz-
ty zużycia (czyli 60 proc. kosztów 
zmiennych) wyniosły 80 000 zł. Su-
ma wszystkich jednostek odczytanych 
z podzielników w całym budynku wy-
niosła 20 000. Indywidualne koszty zu-
życia wyniosą: 

80 000 x (200 : 20 000) = 800 zł

Przykład 2 – wariant A
W sezonie 2007/2008 lokator miał 

w sumie odczytane 250 jednostek 
(wzrost o 25 proc.), a budynek zużył 
ciepło, którego koszty zużycia (czyli 
60 proc. kosztów zmiennych) wyniosły 
110 000 zł. Suma wszystkich jednostek 
odczytanych z podzielników w całym 
budynku wyniosła 30 000. Indywidu-
alne koszty zużycia wyniosą: 

110 000 x (250 : 30 000) = 916,67 zł
(wzrost o 14,5 proc. w stosunku do se-
zonu 2006/2007).

Przykład 2 – wariant B
W sezonie 2007/2008 lokator miał 

w sumie odczytane 250 jednostek 
(wzrost o 25 proc.). Budynek zużył 
ciepło, którego koszty zużycia (czyli 
60 proc. kosztów zmiennych) wyniosły 
110 000 zł. Suma wszystkich jednostek 
odczytanych z podzielników w całym 
budynku wyniosła 25 000. Indywidu-
alne koszty zużycia wyniosą: 

110 000 x (250 : 25 000) = 1100 zł
(wzrost o 37,5 proc. w stosunku do se-
zonu 2006/2007).

» Dlaczego w ostatnich rozliczeniach 
na osiedlu Park i Polana wzrosły 
koszty zużycia wspólne?

Wzrosły koszty dosta r-
czonego ciepła, a koszty 
zużycia i koszty wspól-
ne to podstawowy skład-
nik tych kosztów. Przypo-
mnijmy, że zima i początek 
wiosny w roku 2010 charak-
teryzowały się średnimi 
temperaturami poniżej 
przeciętnych. Central-
ne ogrzewanie jest po 

to, żeby z niego korzystać i mieszkańcy 
tak właśnie robili, ale niektórzy nie pa-
miętali, że trzeba za to zapłacić.

Zaliczki na c.o. były wyliczone na nor-
malną „wrocławską” zimę. „Arktyczna” 
zima spowodowała wzrost liczby roz-
liczeń z niedopłatami i zwiększenie 
kwot samych niedopłat.

» Dlaczego Spółdzielnia nie zlikwi-
duje grzejników na korytarzach? Nie 
będą grzały, to zaoszczędzimy!

Grzejniki na korytarzach są włą-
czane przez pracowników Spółdzielni 
przy znacznych spadkach temperatur. 
Przez większość sezonu nie grzeją. Są 
potrzebne, aby nie doprowadzać do 
wychłodzenia klatek schodowych przy 
dużych mrozach, bo ściany wewnętrz-
ne nie są izolowane termicznie.

» Co zrobić, żeby rozliczenie c.o. nie 
uderzało po kieszeni?

Oszczędzać ciepło! To znaczy racjo-
nalnie korzystać z centralnego ogrze-
wania. Można tu wymienić co najmniej 
pięć przykazań oszczędnego lokatora:
1. zamknij zawory grzejników, kiedy 

nie ma cię w domu,
2. wietrz mieszkanie krótko i inten-

sywnie przy wyłączonych grzejni-
kach,

3. odsłoń grzejniki – jeżeli grzeją, to 
niech ogrzeją całe pomieszczenie,

4. nie otwieraj niepotrzebnie okien na 
klatkach schodowych i w innych po-
mieszczeniach wspólnych,

5. zgłoś Spółdzielni przypadek ciepłe-
go grzejnika na korytarzu przy wy-
sokiej temperaturze zewnętrznej. 

Marek Piekarek

Indywidualne rozliczenie c.o.
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Art. 51 Kodeksu wykroczeń 
§ 1

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub 
innym wybrykiem zakłóca spokój, porzą-
dek publiczny, spoczynek nocny albo wy-
wołuje zgorszenie w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywny.

§ 2
Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter 

chuligański lub sprawca dopuszcza się go, 
będąc pod wpływem alkoholu, środka odu-
rzającego lub innej podobnie działającej 
substancji lub środka, podlega karze aresz-
tu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3
Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Przepis chroni spokój, porządek pu-
bliczny i spoczynek nocny przed ich za-
kłócaniem, a tym samym – chroni prawo 
ludzi do niezakłóconego spokoju, porząd-
ku i spoczynku nocnego. Wykroczenie 
jest umyślne.

Czynność sprawcza polega na wybry-
ku, którego skutkiem będzie zakłócenie 
spokoju, porządku lub spoczynku noc-
nego, bądź też wywołanie zgorszenia  
w miejscu publicznym. 

Samo dopuszczenie się wybryku nie 
stanowi jeszcze wykroczenia z Art. 51 
Kodeksu wykroczeń – warunek ka-
ralności stanowią skutki 
wybryku w postaci zakłó-
cenia spokoju publiczne-
go, porządku, spoczyn-
ku nocnego lub też 
wywołania zgorszenia  
w miejscu publicznym. 
Skutki te muszą do-
tknąć przynajmniej jed-
ną osobę, przy czym na-
leży pamiętać, że – z racji 
wykonywanego zawodu – wy-
konujący swoje obowiązki policjant nie 
może być jednocześnie pokrzywdzonym, 
ponieważ to nie jemu sprawca zakłóca 
spokój lub spoczynek nocny. 

W związku z powyższym podstawą do 
ukarania sprawcy omawianego wykro-
czenia jest tylko i wyłącznie skarga kon-
kretnego pokrzywdzonego, który będzie 
chciał wystąpić w sądzie w charakterze 
świadka. W przypadku braku takiej osoby 
interweniujący policjanci poprzestaną wy-
łącznie na poinformowaniu sprawcy, że je-
go zachowanie zawiera znamiona wykro-
czenia i musi on zachowywać się zgodnie 
z obowiązującym prawem. 

Z policją na ty

Kto hałasuje…
Wniosek do sądu, mandat karny czy 

pouczenie są to formy kary za ww. wy-
kroczenie. Należy pamiętać również, że 
ww. kary można zastosować wyłącznie do 
osoby, która zakłóca porządek. Nie może 
być to np. właściciel mieszkania, który 
wynajmuje lokal np. studentom.

Jeśli zgłaszający chciałby, aby uka-
rać osoby zakłócające spo-

kój, musi obligatoryjnie 
podać swoje dane (tylko 
dla policji, nigdy nie bę-

dą one udostępniane 
sprawcom zakłóceń). 
Policjant może nało-
żyć mandat karny w 

wysokości do 500 zł lub  
– w przypadku odmowy 
przyjęcia mandatu – spo-

rządzić wniosek o ukaranie do 
sądu grodzkiego.
W przypadku, gdy proceder się powta-

rza i zakłócenia – pomimo interwencji – 
nie cichną lub powtarzają się cyklicznie, 
wskazane jest, aby sporządzić wniosek o 
ukaranie do sądu grodzkiego. Jednakże 
–  tak jak i w ww. przypadku – musi być 
osoba zgłaszająca, która poda swoje 
dane. W przypadku braku takiej oso-
by policjant może jedynie poinformo-
wać zakłócającego, żeby zachowywał 
się zgodnie z prawem (ponieważ poli-
cjant nie może być osobą, której ten ha-
łas przeszkadza).

Komisariat Policji Wrocław Fabryczna

Zamieszkiwanie w dużych skupiskach, takich 
jak Popowice, pociąga za sobą konieczność 
współegzystowania z innymi ludźmi. Nie zawsze 
zwracamy uwagę na tych, którzy mieszkają obok. 

Tymczasem w naszych bardzo akustycznych mieszkaniach 
wykonujemy rozmaite, wywołujące hałas czynności. Pół biedy, 
jeśli jest to remont, który wreszcie kiedyś się skończy. Gorzej, 
gdy źródłem hałasu jest zbyt głośno słuchana muzyka, telewi-
zor czy radio. Nie bierze się pod uwagę, że obok może mieszkać 
ktoś, komu potrzeba spokoju, kto może jest chory. Być może 
my również kiedyś będziemy potrzebować chwili spokoju, a zza 
ściany będziemy słyszeć ostrą, „czadową” muzykę . I co wtedy? 

Pewna osoba z naszego osiedla zwróciła się do naszej redak-
cji właśnie z problemem hałaśliwych sąsiadów. Doradziłem jej, 
aby zgłaszała takie nocne „koncerty” na policję. Jest szansa, że 
powstrzyma to „koncertowe” zapędy sąsiadów.

Pomyślmy więc o innych, zanim zwiększymy głośność radia, 
odtwarzacza czy telewizora. Szanujmy spokój naszych sąsiadów. 

Tomasz Kapłon

Szanujmy  
spokój sąsiadów

Policja przypomina o ograniczeniu prędkości w tym miejscu
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Zima i niskie temperatury 
oznaczają m.in. powrót problemu 
osób bezdomnych, koczujących 
na korytarzach  
i w śmietnikach. 

Przebywanie tych osób na korytarzach 
(zwłaszcza na półpiętrach, przy klapach wrzu-
towych zsypów) jest uciążliwe dla mieszkań-
ców. Pojawia się zagrożenie sanitarne oraz 
problem bezpieczeństwa w pojęciu ogólnym. 
Osoby bezdomne nierzadko załatwiają na na-
szych korytarzach swoje potrzeby fizjologicz-
ne, piją alkohol, palą papierosy.

Spółdzielnia każdorazowo – po stwier-
dzeniu przebywania bezdomnych – podej-
muje interwencje w straży miejskiej, na 
policji i w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. Interwencja tych służb wygląda na-
stępująco:
1. Straż miejska wezwana telefonicznie 

przyjeżdża z dużym opóźnieniem i pro-
ponuje bezdomnym nocleg w schroni-
sku. Warunkiem noclegu w schronisku 
jest trzeźwość. Bezdomny w większości 
przypadków nie przyjmuje oferty nocle-
gu w schronisku i wraca na klatkę po od-
jeździe patrolu. Na pisemną prośbę Spół-
dzielni, kierowaną do straży miejskiej, 

otrzymaliśmy odpowiedź, która zawiera 
stwierdzenie, że „w żadnym przypad-
ku jednak niedopuszczalne jest, by siłą 
zmusić ich (bezdomnych) do opuszcze-
nia terenu klatki schodowej czy miejsc 
dostępnych dla publiczności. (...) W pełni 
uzasadnione wydaje się przypuszczenie, 
że osoby postronne mogą przebywać na 
tym terenie wyłącznie za przyzwoleniem 
któregoś z mieszkańców, bądź umyśl-
nym działaniem czy zaniedbaniem, któ-
rego skutkiem jest np. pozostawienie 
otwartych drzwi wejściowych”.

2. Policja wezwana telefonicznie reaguje 
tylko w przypadku zgłoszenia zagroże-
nia bezpieczeństwa. Na jedno z wielu 
naszych pism otrzymaliśmy odpowiedź, 
którą we fragmencie cytujemy: „Nad-
mienić należy, że pomimo prób udzie-
lenia pomocy bezdomnym – w przewie-
zieniu do noclegowni bądź schroniska 
dla bezdomnych – wymienieni konse-
kwentnie takiej pomocy odmawiali”.

3. MOPS, informowany wielokrotnie pi-
semnie o problemie, odpowiadał, że  
w czasie kontroli „nie zastano bezdom-
nych w śmietniku czy klatce schodowej”.
Z powodu bezradności służb państwo-

wych i samorządowych Zarząd Spółdzielni 

zwrócił się do prywatnych firm ochroniar-
skich i zaprosił je do składania ofert na od-
płatne usługi interwencyjne w godzinach 
wieczornych i nocnych oraz w dni wolne 
od pracy. Niestety, firmy ochroniarskie od-
mówiły współpracy w tym zakresie, po-
wołując się na ustawę o ochronie osób i 
mienia. Firma ochroniarska może jedynie 
wezwać osobę bezdomną do opuszczenia 
klatki schodowej.

Reasumując – wygląda na to, że Spół-
dzielnia musi sama poradzić sobie z pro-
blemem bezdomnych. Wobec takiego stanu 
rzeczy apelujemy, aby:
1. nie wpuszczać na klatki schodowe osób, 

które nie potrafią podać sensownego po-
wodu wejścia do budynku;

2. nie dokarmiać osób bezdomnych, gdyż 
schroniska mają żywność i osoba bez-
domna zawsze dostanie tam ciepły i ka-
loryczny posiłek;

3. wzywać straż miejską i policję w każ-
dym wypadku zagrożenia bezpieczeń-
stwa, np. wypowiadania gróźb przez 
bezdomnych, używania przez nich 
otwartego ognia (palenia papierosów).
Sami zadbajmy o porządek i bezpieczeń-

stwo na klatkach schodowych.
Marek Piekarek

Problem z bezdomnymi

Wędkarze z koła PZW CERTA  
są aktywni na terenie Popowic. 
Świadczą o tym imprezy przez nich 
organizowane. Biorą także udział 
w zawodach o zasięgu krajowym. 

Zazwyczaj we wrześniu nasi wędkarze 
organizują tradycyjnie już wędkarską bie-
siadę. Odbywa się ona nad Odrą, w miej-
scu, gdzie organizowane są zawody.

25 września spotkali się tam wraz z za-
proszonymi gośćmi, by podzielić się swoimi 
wrażeniami, doświadczeniami i najzwyczaj-
niej porozmawiać. Na stole królowały, rzecz 
jasna, ryby przyrządzone przez wędkarzy 
lub ich małżonki. Tu można było popróbo-
wać znakomitej ryby w galarecie i smażonej.

Nasi wędkarze mają okazję zmierzenia 
się z innymi zawodnikami na terenie kra-
ju. 28 i 29 sierpnia w Darłowie rozegrane 
zostały IV Ogólnopolskie Zawody Węd-
karskie „Darłowska Plaża 2010”. W im-
prezie wzięło udział 50 zawodników z ca-
łej Polski. Z Wrocławia startowało dwóch. 
Jednym z nich był Lesław Pukacz z na-

szego klubu. Zajął trzecie miejsce. Surf-
castingiem, czyli wędkowaniem z plaży, 
zajmuje się już trzeci rok. 

Stałym punktem wędkarskiego żywo-
ta jest udział w zawodach. 9 października 
wędkarze z CERTy zmierzyli się z Klu-
bem PZW KARAś z Kozanowa. Startowały 
dwie drużyny po dziewięć osób. Z satysfak-
cją informujemy, że w klasyfikacji drużyno-
wej pierwsze miejsce zajęła CERTA, łowiąc 
ogółem 1836 g ryby. Na drugim miejscu  
KARAś – 1518 g. Także w klasyfikacji in-
dywidualnej nasi zawodnicy triumfowali:
1. Andrzej Musielak 680 g CERTA
2. Czesław Zenka 592 g CERTA
3. Rafał Fedków 382 g CERTA
4. Dariusz Zaremba 298 g KARAś
5. Mirosław Krasowski 278 g KARAś 
6. Bogdan Czajka 250g KARAś 
7. Mirosław Dzik 250 g KARAś
8. Jan Marek 226 g KARAś
9. Zygmunt Włodarczyk 168 g KARAś
10. Jan Sawicki 126 g CERTA

Kluby otrzymały puchary pamiątkowe, 
a zawodnicy upominki. Organizatorami tej 

imprezy były oba kluby PZW: CERTA i KA- 
RAś. Była to ciekawa i udana impreza. 

Zawodami kończącymi długi i pracowi-
ty sezon CERTy były zawody o tytuł Mi-
strza Popowic w spinningu. Rozegrano je 
16 października. Zapewne z powodu złej 
pogody nie dopisali zawodnicy – udział 
wzięło tylko ośmiu wędkarzy. Również 
ryba drapieżna żerowała tego dnia bardzo 
słabo. Po pięciu godzinach zawody zakoń-
czono. Oto ich klasyfikacja:
1. Andrzej Musielak 260 pkt
2. Rafał Fedków 220 pkt
3. Paweł Kąsiel 200 pkt

Po zawodach wszyscy wędkarze ura-
czyli się gorącą grochówką z „wkładką”, 
która na pewno rozgrzała zawodników. 
Otrzymali też atrakcyjne nagrody.

Andrzej Czycz i Tomasz Kapłon

Wędkowanie z CERTą 

Wędkarze z CERTY 
składają  mieszkańcom Popowic 

najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne i noworoczne.
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Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7 proponuje 
przedstawione niżej tytuły i zaprasza do ciekawej 
lektury.

» Matylda z Windisch-Graetzów Sapieżyna – „My i nasze 
Siedliska”

To wspomnienia niezwykłe. Ich autorka – żona wybitnego 
działacza ziemiańskiego, politycznego i katolickiego, bratowa 
arcybiskupa księcia Adama Sapiehy, wreszcie teściowa reżysera 
i aktora Juliusza Osterwy – żyła w samym 
środku przemian ówczesnej Europy. W jej 
opowieści dzieje rodziny, podróże i kontak-
ty z najznamienitszymi rodami splatają się 
z kluczowymi wydarzeniami pierwszej po-
łowy XX wieku.

» Andrzej Kapłanek – „Pałkiewicz: dro-
ga odkrywcy”

Pałkiewicz to postać wyrazista, bezkom-
promisowa, nie grzesząca skromnością. Dla jednych stano-
wi wzór niestrudzonego podróżnika i skutecznego działania, 
dla innych słynie z przerośniętej osobowości. Z pewnością nie 
jest facetem, który przeprasza, gdy ktoś nadepnie mu na nogę  
w tramwaju.

Niewielu biografów potrafiło tak jak Andrzej Kapłanek pokazać 
bohaterów bez uprzedzeń i wyolbrzymiania, nie goniąc za sensacją.

» Grzegorz Brzozowicz – „Cejrowski: biografia”
Jedna z najbardziej kontrowersyjnych i wielowymiarowych po-

staci polskiego życia publicznego po 1989 roku. A jednocześnie 
człowiek, który przez 20 lat wyjątkowo skutecznie chronił swoją 
prywatność przed wścibstwem tabloidów i dociekliwością poważ-
nych dziennikarzy. Kim, tak naprawdę, jest Wojciech Cejrowski?

» Carol Drinkwater – „Oliwkowa farma”
Pierwsza powieść z bestsellerowego cyklu pióra popularnej 

aktorki i pisarki.
Oparty na faktach uroczy dziennik życia i 

miłości w pejzażu południowej Francji. Carol 
i jej ukochany mężczyzna, Michel, kupują zruj-
nowaną farmę oliwkową w Prowansji… Jakie 
z tej decyzji wynikną doświadczenia, radości 
i kłopoty?

» Paullina Simons – „Droga do raju”
Shelby i Gina mają po osiemnaście lat i kie-

dyś były serdecznymi przyjaciółkami. Gdy Shelby dostaje jasno-
żółtego mustanga, postanawia przejechać całą Amerykę, żeby 
odnaleźć matkę. Gina wyrusza razem z nią. Wymarzona podróż 
zmienia charakter, gdy dołącza do nich autostopowiczka Candy.

Zapraszamy po te i wiele innych ciekawych pozycji książko-
wych, które umilą świąteczny czas.

Nowości naszej biblioteki

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszystkiego najlepszego 
w Nowym 2011 Roku

życzą
Pracownicy Filii nr 10 MBP

Nasze odwiedziny w popowickim Klubie Seniora 
były związane tym razem z obchodami Święta 
Niepodległości oraz Dnia Seniora. Był to mile 
spędzony czas, pełen radości i zabawy.

W spotkaniu udział wzięli: Zygmunt Borowicz – przewod-
niczący Zarządu Okręgowego Związku Emerytów Rencistów  
i Inwalidów, Władysław Jaśkowiak – wiceprzewodniczący Ra-
dy Nadzorczej SMLW „Popowice”, Łukasz Osiński – przedsta-
wiciel Rady Nadzorczej SMLW „Energetyk”. 

Tym z naszych emerytów, którzy ukończyli 85 lat, Zyg-
munt Borowicz wręczył okolicznościowe dyplomy. Byli to: 
Helena Sobczak, Antonina Zając, Aniela Maćkowiak,  
Jadwiga Wisłocka, Marianna Bondarska. Wręczył on także 
Helenie Sobczak, Antoninie Zając i Józefowi Bidzińskiemu 
Złote Honorowe Odznaki Zasłużonego dla Związku. Uhono-
rowane zostały także osoby działające na rzecz popowickich 
seniorów. Okolicznościowe dyplomy otrzymali: Michalina 
Witczak, Łukasz Osiński, Zygmunt Borowicz i niżej pod-
pisany – Tomasz Kapłon. 

Doceniony został również szczególny 
wkład w działalność naszego Klubu Senio-
ra oraz troska o jego estetyczny wygląd. 
Marian Hahn, Stanisław Rak, Kazimierz 
Piecka i Aleksander Dicuk to filary naszego 
kabaretu. To właśnie nieoceniona MIMOZA 
zapewniła program artystyczny. Członkowie 
kabaretu zaśpiewali m.in. piosenkę o zna-
miennym tytule „Czemu płaczesz, emery-
cie?”, a Zosia i Stasiu – wykonawcy piosenki 
„Moja i twoja nadzieja” – musieli bisować. 
Na zakończenie spotkania MIMOZA wy-
konała „Białe łabędzie”. Słowa tej piosenki 
dobrze ilustrują nastrój, jaki panował tego 
wieczoru wśród seniorów: „Nasze marzenia 
nie przeminą, chociaż przeminie wiele lat”. 

Tomasz Kapłon

W gościnie u seniorów
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Notatnik kulturalny
Zapraszamy Państwa  
do wrocławskich teatrów,  
gdzie pojawiło się kilka nowych 
spektakli. Warto też obejrzeć te 
będące już dłużej w repertuarze. 
Grudniowe dni znakomicie się 
do tego nadają. 

Od następnego numeru nieco zmie-
nimy formułę naszego notatnika.  
W szerszy sposób będziemy omawiać te 
nowe, bieżące wydarzenia, które warto 
zobaczyć. Liczymy też na Państwa opi-
nie, wrażenia czy omówienia. 

Zaczynamy od Teatr Polskiego. „Ka-
zimierz i Karolina” Ödöna von Horvátha 
to – najkrócej mówiąc – opowieść o mi-
łości w czasach tandetnej rzeczywisto-
ści. Reżyser Jan Klata wydobył z niej 
współczesny akcent, umieszczając ak-
cję w galerii handlowej. Powierzchowny 
świat popkultury znamy, ale zanurzamy 
się w nim raz po raz. W rolach głów-
nych: jako Kazimierz – Marcin Czarnik, 
Karolina – Anna Ilczuk, prezes Dymek 
– Wiesław Cichy, sędzia Dzida – Ma-
rian Czerski, Babiarz – Bartosz Porczyk, 
Cywek Kosa – Michał Majnicz, Bogna  
– Paulina Chapko. 

Tym z Państwa, którzy nie widzie-
li jeszcze spektaklu „Lalka”, polecam 
obejrzenie go. Reżyser Wiktor Rubin 
próbuje pokazać podobieństwa mię-
dzy czasami Wokulskiego a rzeczywi-

stością Polski po roku 1989. W rolach 
głównych: Kinga Preis jako Izabela  
i Bartosz Porczyk jako Wokulski. 

Do Teatru Współczesnego warto 
wybrać się na „Trans-Atlantyk” Wi-
tolda Gombrowicza. Jakże aktualnie 
brzmią słowa Gombrowicza w dzisiej-
szej rzeczywistości, pełnej narodowych 
mitów, rekwizytów, chętnie wciąż od-
grzewanych. Reżyser tego spektaklu Ja-
rosław Tumidajski pokazuje miałkość 
i nijakość naszej, nie tylko politycznej 
rzeczywistości, przeżywanej wciąż na 

nowo. Znakomite kreacje Zdzisława 
Kuźniara, Macieja Tomaszewskiego, 
Krzysztofa Boczkowskiego, Tomasza 
Cymermana i Krzysztofa Zycha.

W Teatrze Lalek najmłodsi widzowie 
obejrzą chętnie „Lato Muminków” Tove 
Jansson, w reżyserii Mariusza Kiljana. 
Przedstawienie zaczyna się w Ogrodzie 
Staromiejskim, potem dzieci zwiedzają 
zakamarki teatru, gdzie poznają kolej-
ne etapy przygotowywania spektaklu. 
Całości dopełniają przepiękne kostiumy 
i radosne piosenki z zabawnymi teksta-
mi. Oto twórcy widowiska: scenariusz  
– Mariusz Urbanek, kostiumy i sceno-
grafia – Monika Graban i Radek Dęb-
niak, muzyka – Sambor Dudziński.

W Teatrze Capitol „Dzieje grzechu” 
Stefana Żeromskiego to pierwsza sce-

niczna adaptacja tej powieści w teatrze 
muzycznym. Będzie tu wszystkiego po 
trochę: tragiczna miłość, wiara i nie-
winność, namiętność, zdrada i zbrod-
nia. Główna bohaterka, przeklęta przez 
los, otrzymuje w finale przebaczenie. 
Niestety, płaci za nie najwyższą cenę  
– własne życie. 

W Operze Wrocławskiej, zobaczymy 
wspaniałe muzyczne obrazy, ilustrujące 
mit nieśmiertelnych kochanków z Wero-
ny. „Romeo i Julia” Sergiusza Prokofiewa 
to arcydzieło mistrza muzyki klasycznej. 

Inscenizacja i choreografia 
– Jerzy Makarowski, sce-
nografia – Ryszard Kaja.

Natomiast w Teatrze 
Komedia zwolennikom 
dobrej zabawy polecamy 
spektakl Raya Cooneya 
„Mayday 2” w reżyse-
rii Marcina Sławińskie-
go. Występują: Katarzyna 
Baraniecka, Anna Mil-
czuk, Marzena Oberkorn, 
Bogda Stencel, Wojciech 
Dąbrowski, Jerzy Mular-
czyk, Radosław Kasiu-
kiewicz, Paweł Okoński, 
Edwin Petrykat. Znów 
spotykamy się z taksów-
karzem bigamistą, który 
próbuje ukryć swoje po-
dwójne życie. 

Nasze propozycje koń-
czymy zaproszeniem do Teatru PWST. 
Tam można zobaczyć „Historię o pta-
ku Cis” Joanny Kulmowej w reżyserii 
i scenografii Aleksandra Maksymiu-
ka, z muzyką Zbigniewa Karneckiego. 
Autorka o tej sztuce powiedziała tak: 
– Napisałam „Historię o ptaku Cis”.  
A właściwie nie napisałam. Nie, ja ją 
sobie wymyśliłam. Marzyłam, jak to 
byłoby pięknie, gdyby ludzie z jednego 
podwórka zaprzyjaźnili się naprawdę. 

Czy tak się stało? 
Przekonajmy się sami…

Tomasz Kapłon

Korzystając z okazji, życzę Państwu 
spokojnych, pełnych rodzinnego cie-
pła Świąt Bożego Narodzenia oraz wie-
lu artystycznych wydarzeń w nowym, 
2011 już roku. 
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5 listopada 2010 roku my,  
49. Wrocławska Drużyna 
Harcerzy „Leśni – Szare Wilki” 
im. Aleksego Dawidowskiego, 
wyjechaliśmy na biwak. Dla 
większości był to pierwszy 
biwak, więc byliśmy bardzo 
podekscytowani czekającą nas 
przygodą.

Cała drużyna zebrała się o wyznaczo-
nej godzinie na dworcu PKP. Przeszli-
śmy na peron trzeci, skąd odjeżdżał nasz 
pociąg. Po czułym pożegnaniu rodzi-
ców wsiedliśmy do pociągu i ruszyliśmy.  
W pociągu było dość ciasno, ale na 
szczęście każdy miał miejsce siedzące.  

Po dwóch godzinach jazdy pociągiem wy-
siedliśmy na stacji w Bystrzycy Kłodz-
kiej. Po założeniu plecaków zaczęła się 
prawdziwie ciężka przeprawa. Droga, 
którą pokonaliśmy, nie należała do naj-
łatwiejszych. Każdy z nas pokonywał tę 
trasę po raz pierwszy, przez co troszkę 
się pogubiliśmy. Częste postoje w ciem-
nościach nie umilały nastrojów. W koń-
cu doszliśmy do Marianówki. Harcerze 
ożyli, zaczęli się uśmiechać i rozmawiać. 
Bardzo szybko położyli się spać.

Następny dzień rozpoczął się roz-
grzewką. Później toaleta, śniadanie  
i przygotowanie do wyjścia. Wyszliśmy 
w góry, kierowaliśmy się do Sanktuarium 
Matki Bożej śnieżnej. Podczas drogi 
odbyły się zawody między zastępami.  
W sanktuarium wysłuchaliśmy ciekawej 
historii o nim, którą opowiedział nam 
tamtejszy ksiądz. Po powrocie do miej-
sca noclegu, zastępy przygotowały obiad, 
a w międzyczasie odbyło się posiedzenie 
kapituły.

Wieczorem, kiedy zrobiło się już ciem-
no, miała miejsce duża gra terenowa. Fa-
buła osadzona była w przyszłości, kiedy 
ludzie walczą o przeżycie, zdobywając za-

pasy jedzenia. Trzeba było uważać także 
na „czyścicieli”, których zadaniem była 
całkowita eliminacja rodzaju ludzkiego. 
Gra naprawdę się udała, a większość har-
cerzy na pewno na długo ją zapamięta. 

Po powrocie przyszedł czas na kolację. 
Później przebraliśmy się na świecznisko, 
które odbyło się w sali kominkowej. Kie-
dy świecznisko się skończyło, zastępowi 
zaprowadzili swoje zastępy na wieczorną 
toaletę i położyli wszystkich spać. Sami 
udali się na przygotowanie nocnego alar-
mu, który odbył się około drugiej w no-
cy, zgodnie z planem. Po zakończonym 
alarmie jeden z harcerzy został włączony 
do drużyny.

Rano było mało czasu, musieliśmy 
szybko spakować się i posprzątać. Tym 
razem drogę pokonaliśmy w dwa razy 
krótszym czasie niż poprzednio. Dlatego 
po dojściu do Bystrzycy mogliśmy zajść 
do sklepów i zapatrzyć się w słodycze na 
drogę. Następnie poszliśmy do kościo-
ła na mszę świętą i później na dworzec 
PKP. Na dworcu odbył się apel, na któ-
rym przyznano sprawności oraz ogłoszo-
no wyniku punktacji zastępów. Drogę 
pociągiem do domu odbyliśmy w wesołej 
atmosferze. Myślę, że ten biwak zapadnie 
nowym harcerzom mocno w pamięć.

Ćwik Michał Stężowski

Harcerski biwak
Działalność w organach samorządo-
wych naszej Spółdzielni oraz redago-
wanie „Naszych Popowic” są dla mnie 
źródłem wielu cennych informacji, su-
gestii, opinii naszych mieszkańców. Są 
one bardzo przydatne w obu tych przy-
padkach. Dlatego też chciałbym na 
łamach naszej gazety dzielić się z Pań-
stwem swoimi spostrzeżeniami. 
Przede wszystkim bardzo dziękuję za 
sygnały telefoniczne, za bezpośred-
nie rozmowy na terenie Popowic, m.in. 
na naszym targowisku, a czasem na-
wet na ulicy. Dotyczą one spraw żywo 
nas obchodzących, czasem uwierają-
cych, irytujących. Te sygnały mają jed-
nak wspólny mianownik: troskę o nasze 
otoczenie.
To prawda, że mieszkamy na ładnie za-
gospodarowanym osiedlu, dobrze za-
rządzanym i uporządkowanym. Wiele 
jednak można zdziałać, angażując jak 
najwięcej osób do dbałości o nasze 
otoczenie. Będzie ona procentować, 
stwarzając nam wszystkim możliwość 
pracy, wypoczynku, rozrywki. Tak wiele 
zależy od nas…
Przedświąteczny okres jest czasem po-
rządków, ale życzliwiej też patrzymy na 
naszych sąsiadów, z którymi nie zawsze 
mamy dobre kontakty. Czasami dzielą 
nas spory, kłótnie, zatruwające wszyst-
kim życie. 
Może właśnie teraz warto wyciągnąć 
rękę do innych – także tych mieszka-
jących w pobliżu – i razem rozejrzeć 
się wokół, spojrzeć we wspólną przy-
szłość?

Tomasz Kapłon

Moim
zdaniem


