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NASZE
Życzymy Państwu – mieszkańcom Popowic – pachnących choinką,
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niechaj będą one pełne radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.
Życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia
swoich życiowych planów w Nowym 2006 Roku.
Zarząd, Rada Nadzorcza i Rady Osiedlowe
Spółdzielni Mieszkaniowej „POPOWICE”

Spółdzielnia zmierza
w dobrym kierunku
Rozmowa z Mirosławem Miciakiem, prezesem SMLW „Popowice”
– Panie Prezesie, jakie obowiązują
zasady, prawidła i priorytety w zarządzaniu małym miasteczkiem, jakim są
Popowice?
– Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową, zwłaszcza po nowelizacji

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice”
”

ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego, nie jest
łatwe. Niełatwo zarządza się takim
podmiotem gospodarczym. Są różne powody sk łaniające do tak iego
stwierdzenia. Rozpoczynając pracę

w tutejszej Spółdzielni w lutym 2004
roku, chciałem i chcę nadal doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Zarząd SM „Popowice” był postrzegany
jako Zarząd, który robi dużo, myśli
o spółdzielcach i jakości usług świadczonych dla nich. Powinni oni odczuwać, że Zarząd występuje i dba
o ich interesy. Co przez to rozumiem?
Przede wszystkim właściwe wykorzystywanie funduszu remontowego
na poszczególne zadania przypisane
do konkretnych nieruchomości. Właściwa musi być także obsługa spółdzielcy, gdy przychodzi, dzwoni do
dyspozytora, majstra czy też kierownika. Musi on być przyjęty na odpowiednim poziomie i w profesjonalny
sposób. Wprowadzone zostały procedury przyjmowania i obsługi lokatorów. Czy założenia są w pełni realizowane – zapewne nie zawsze, ale
będziemy dążyć do tego, aby lokatorzy byli zadowoleni z usług świadczonych przez nas – Zarząd i pracowników Spółdzielni.
dok. na str. 2
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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

dok. ze str. 1

– Zbliża się koniec 2005 roku. Czas
ten skłania do refleksji. Jakie działania
Spółdzielni w minionym roku uznaje
Pan Prezes za pozytywne, a co należałoby poprawić?
– Na pewno to, co zakładaliśmy w planie finansowym i rzeczowym, zostało zrealizowane. Pod względem finansowym
Spółdzielnia osiąga bardzo dobre wyniki. Pieniądze z funduszu remontowego
są trafnie inwestowane w prace, które realizujemy. Na roboty organizowane są
przetargi. Dodam, że w skład wszystkich
komisji przetargowych wchodzą przedstawiciele organów samorządowych, więc
spółdzielcy mają kontrolę nad procesem
przetargowym.

a) bardzo bliskie zakończenie całego
procesu wykupu od Gminy Wrocław
gruntów pod zasobami mieszkaniowymi – zrealizowaliśmy to ogromne
przedsięwzięcie w niecałe 1,5 roku,
b) rozpoczęcie inwestycji budowlanej
pod nazwą „budowa ogólnodostępnego, bezpłatnego parkingu osiedlowego” przy ul. Rysiej, czyli tak naprawdę
zagospodarowanie terenu „księżycowego” na terenie Zespołu Nieruchomości nr 2 – Park. Udało się to zrobić z udziałem Gminy Wrocław, która
partycypuje w kosztach tej inicjatywy lokalnej w przeważającej kwocie.
Spółdzielnia płaci około 300 tys. zł,
podczas gdy gmina około 500 tys. zł,
c) przejęcie – po wielu latach – nieruchomości przy ul. Legnickiej 61 od bez-

WAŻNIEJSZE TELEFONY
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:
071 350 66 30, wew. 27
Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i Gazowe:
(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 MPEC: tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

W wyniku przetargów uzyskujemy
też dobre ceny w stosunku do wstępnych
kosztorysów inwestorskich tworzonych
przy opracowaniu planów finansowo-rzeczowych. Nadwyżki powstałe z konkretnych przetargów są od razu korektami
planów przeznaczone na następne prace
w ramach funduszu remontowego. A co
do konkretów, to jako pozytyw chciałbym
tutaj wymienić:

umownie funkcjonujących tam wielu podmiotów gospodarczych, którzy
nie płacili za korzystanie z obiektów
Spółdzielni,
d) w ciągu niecałych dwóch lat przeprowadzenie całkowitej modernizacji
44 dźwigów osobowych (na 125 dźwigów osobowych istniejących w zasobach Spółdzielni).
dok. na str. 3
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Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa „POPOWICE”,
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław,
tel. 071 350 66 30, fax 071 355 76 99.
Redakcja: Maciej Woźny – Usługi Dziennikarskie
i Wydawnicze, ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław,
tel. 071 362 65 95, 071 792 52 51, 0508 188 509.
Redaktor odpowiedzialny: Tomasz Kapłon,
tel. 0503 692 708.
Skład, łamanie i druk: Wydawnictwo Palmapress, pl. Hirszfelda 16/17, 53-413 Wrocław, tel. 071 338 14 12.

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”

GRUDZIEŃ
dok. ze str. 2

Są też oczywiście sprawy, które należałoby poprawić i na plan pierwszy wysuwa się tutaj sprawa dla mnie priorytetowa,
a mianowicie ciągle niedoskonała obsługa
Państwa, jako mieszkańców, i to zarówno
telefoniczna, jak i bezpośrednia.
– Skoro mówimy o finansach, to czy
wyniki roku 2005 można uznać za zadowalające?
– Myślę, że tak, bo ubiegły rok zakończyliśmy na poziomie plus 854.000 zł,
a za 2006 rok przewidujemy wynik na
podobnym poziomie. Zatem wyniki finansowe można uznać za bardzo zadowalające.
– Panie Prezesie, na terenie Popowic
pojawił się nowy podmiot gospodarczy,
a raczej medyczny: Polskie Centrum
Zdrowia – Instytut Medyczny. Z czym
związana jest jego obecność na Popowicach?
– Polskie Centrum Zdrowia – Instytut Medyczny wygrało przetarg na
dzierżawę obiektu przy Legnickiej
61. W o b i e k c i e
tym – jak Państwo
w i e d z ą – f u n kcjonowa ła pr z ychodnia lekarska,
pogotowie ratunkowe i wiele innych podm iotów
g o s p o d a r c z yc h .
P o n i e wa ż G m i n a Wr o cł aw n ie
podpisała i nigdy
nie miała zamiaru
podpisywać żadnej
umowy z SMLW
„Popowice”, więc
przychodnia i inne podmioty gospodarcze działały w tym obiekcie bezprawnie. My, jako nowy Zarząd Spółdzielni, nigdy nie godziliśmy się na
to, zatem wyjściem z patowej sytuacji było przyjęcie rozwiązania, aby
w tym obiekcie nadal funkcjonowała
przychodnia, ale na dużo wyższym
jakościowo poziomie niż dotychczas,
oraz aby do kasy spółdzielni wpływały pieniądze.
– Ten cel osiągnęliście, wyłaniając
w drodze przetargu inwestora, czyli
PCZ IM?
– Tak, na przełomie lipca i sierpnia tego roku podmiot ten wygrał przetarg nie-

ograniczony warunkowy, związany z likwidacją przychodni na mocy uchwały
Rady Miejskiej z 20 października 2005
roku. Zgodnie z warunkami zapisanymi
w specyfikacji przetargowej, PCZ IM
będzie mogło przejąć obiekt i zarządzać
nim od 1 stycznia 2006 roku oraz świadczyć
usługi medyczne (od 1 marca 2006 r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) i płacić
do kasy Spółdzielni czynsz dzierżawny.
Likwidacja i świadczenie usług medycznych przez SP ZOZ będzie prowadzone przez likwidatora przez trzy miesiące – od 1 grudnia 2005 r. do 28 lutego
2006 r.
– Utnijmy tu pogłoski i spekulacje
o likwidacji usług medycznych na Popowicach…
– Jest wręcz przeciwnie – oferent który wygrał przetarg ma świadczyć usługi
medyczne w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) i opieki specjalistycznej w ramach umów podpisanych z NFZ.
Wobec powyższego wszyscy ci, którzy
byli zdeklarowani w SPZOZ przy ul. Le-

gnickiej 61, w dalszym ciągu będą mogli
korzystać z opieki zdrowotnej nieodpłatnie. Wzywamy wszystkie te osoby i apelujemy do nich o to, żeby nie wypisywały
się z tej przychodni i nie przechodziły do
innych, również niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak Ormed czy
HiH. Polskie Centrum Zdrowia – Instytut Medyczny wyłoniony w drodze przetargu – powtórzmy to – będzie świadczył usługi w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej, a więc nieodpłatnie. Firma
ta chce zainwestować niemałe pieniądze w budynek, będący własnością Spółdzielni, ale także w aparaturę medyczną
(centrum elektrodiagnostyczne, tomograf, mammograf itp.), wykorzystywaną
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do leczenia popowiczan. Do nas, jako Zarządu, należy dbanie o to, aby były podpisane stosowne umowy w tej materii.
– Czy może wymienić Pan Prezes
inne podmioty, które pojawią się na
Popowicach?
– Obecny Zarząd stosuje taką koncepcję, żeby duże obiekty, leżące na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice” (jak np. przychodnia czy budynek
po byłym Manhattanie) były dzierżawione, a nie najmowane. Będą wówczas dużo wyższe wpływy za dzierżawę, a dzierżawcy będą inwestować w te
obiekty, będące własnością Spółdzielni,
bez możliwości jakichkolwiek rekompensat. O przychodni już mówiłem, natomiast obiekt przy ul. Popowickiej 26
dzierżawiony był do tej pory przez firmę
Manhattan, która wypowiedziała umowę.My zorganizowaliśmy w listopadzie
br. przetarg na dzierżawę tego obiektu.
Wygrała go firma AQUA, która złożyła
najkorzystniejszą ofertę na dzierżawę, ale
też na modernizację tego obiektu.
– Panie Prezesie,
zbliżają się Święt a
Bożego Narodzenia,
a także koniec 2005
roku. Czego chciałby
Pan życzyć mieszkańcom Popowic?
– Powiem tak: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Popowice” zmierza
w dobrym kierunku.
Przyjąłem zasadę, aby
proces zarządzania nią
miał dwa podstawowe
cele: aby czynsze nie
wz ra st a ł y, a ja kość
usług była na najwyższym poziomie. Chcemy też osiągać jak największe przychody z dzierżawy lokali
użytkowych, aby czynsze spółdzielców
były dotowane przez te przychody. Marzy mi się, aby jak najszybciej wyzerować straty przejęte po byłej SM „Energetyk”. Życzę wszystkim mieszkańcom
Popowic i sobie dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości w dążeniu do tych
celów, a także tego, byśmy sobie wzajemnie pomagali. Zarząd Spółdzielni
działa dla dobra wszystkich spółdzielców, a dobre współdziałanie ze spółdzielcami polepsza efekty tej współpracy.
– Dziękuję za rozmowę.
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Rozmawiał Tomasz Kapłon
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Inicjatywy lokalne procentują

Będzie nowy parking
Mieszkańcy naszego osiedla, zwłaszcza ci zmotoryzowani, z zadowoleniem przyglądają się nowej inwestycji. Budowa parkingu samochodowego przy zbiegu ulic Popowickiej i Rysiej zwiększy ilość miejsc postoju samochodów.
Teren położony między ulicami Popowicką, Rysią i Bobrzą –
własność Gminy Wrocław – od
dłuższego czasu czekał na zagospodarowanie. Potencjalnych inwestorów zniechęcał być może fakt,
że przebiega tam linia wysokiego
napięcia. Na szczęście wcale nie
przeszkodziło to w przeznaczeniu
terenu pod parking samochodowy.
Co więcej, w ramach „Programu
inicjatyw lokalnych”, pilotowanego przez Urząd Miejski Wrocławia, możliwe będzie sfinansowanie budowy tego parkingu wspólnie
z miastem. Po wybudowaniu będzie
on wydzierżawiony SM „Popowice” bezprzetargowo i na korzystnych warunkach. Koszty budowy
zostaną rozłożone między Spółdzielnię (40%) i Gminę Wrocław
(60%), a lokalizacja jest zgodna
z postulatami mieszkańców. Wyło-

niona jest już firma wykonawcza,
prace ziemne ruszyły.
Zapewne interesujące mogą
być bliższe szczegóły, dotyczące
technicznej strony przedsięwzięcia. Cały obszar parkingu zajmie
ponad 5000 m kw. Miejsca parkingowe będą mieć powierzchnię 1580 m kw. Teren wokół parkingu zostanie zagospodarowany
i będzie posiadał drogi, chodniki
i zieleń. Na parkingu tym znajdzie się 121 miejsc parkingowych
i 2 miejsca dla samochodów osób
niepełnosprawnych.
Dla mieszkańców SM „Popowice” funkcjonowanie takiego
parkingu oznaczać będzie więcej
miejsc postojowych, a także bezpieczeństwo ich pojazdów. Parking
– podkreślmy to – będzie bezpłatny i dostępny dla wszystkich.
Tomasz Kapłon
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Co dalej z uwłaszczeniami?
Tematem żywo wciąż zajmującym mieszkańców Popowic jest sprawa uwłaszczeń. Podstawą prawną do prowadzenia tego procesu jest
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw nr 119 z 2003 roku, poz. 1116 z późniejszymi zmianami).
Dodajmy, że proces ten jest już mocno zaawansowany w SMLW „Popowice”. Najpierw przeprowadzone zostały
podziały geodezyjne, w ramach których
wyodrębniono 37 nieruchomości. Potem
nastąpiło ustalenie udziałów, tzn. wyliczenie wielkości udziału każdego lokalu
w nieruchomości wspólnej. Po przygotowaniu stosownych projektów uchwał Zarządu były one wyłożone, tak aby mieszkańcy mogli poznać ich treść i wnosić
ewentualne uwagi. Do uchwał załączono też odpisy z ksiąg wieczystych, mapy
ewidencyjne z wypisem z rejestru gruntów oraz wykaz lokali z przypadającymi
na nie udziałami.

Po uprawomocnieniu się uchwał możliwe były dalsze kroki, tak aby wszystkie nieruchomości były wyodrębnione.
Ostatnio Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” podjął uchwały dotyczące ostatnich
czterech nieruchomości; uchwały te uprawomocnią się 29 stycznia 2006 roku.
Proces uwłaszczenia ma na celu przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, zabudowanych budynkami
mieszkalnymi, w prawo własności. Dopiero potem będą realizowane wnioski
o ustanowienie odrębnej własności lokali. Obecnie ok. 700 osób złożyło takie
wnioski.
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Warto w tym miejscu wspomnieć
o podstawowej różnicy między spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a prawem odrębnej własności lokalu.
Otóż prawo odrębnej własności wiąże się
z założeniem księgi wieczystej, a także
z nabyciem udziałów w nieruchomości
wspólnej (suszarnie, wózkownie i rowerownie). Posiadanie księgi wieczystej
daje pewność i właścicielowi, i np. kupującemu, że nie jest ona obciążona
w żaden sposób. Obecnie trwają wyliczenia kosztów uwłaszczenia przypadających na każdy lokal.
Zaznaczmy, że wyodrębnienie własności lokalu nie jest obowiązkiem, lecz możliwością wynikającą z ustawy. Z informacji
udzielonych przez p. Krystynę Paściak,
specjalistę ds. gospodarki zasobami mieszkalnymi SMLW „Popowice”, wynika, że
proces ten jest mocno zaawansowany, przebiega płynnie i bez zakłóceń.
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Tylko w ten sposób i tą drogą – my, rodzice dzieci zaproszonych
na imprezę mikołajową w Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” – możemy wyrazić
wdzięczność za tak sympatyczny gest. Jesteśmy zbudowani
postawą Rady Osiedla Popowice-Polana i Popowice-Park,
która jest teraz tak bardzo w społeczeństwie potrzebna i która
przywraca wiarę w drugiego człowieka.
Gorąco i z całego serca
dziękujemy w imieniu własnym
i naszych dzieci.
Z wyrazami szacunku i uznania
Rodzice z Popowic

Wodomierze montowane w Zespole
Nieruchomości nr 2 – Popowice-Park
Zgodnie z sugestią niektórych mieszkańców przekazujemy Państwu informacje związane z montowanymi
nowymi wodomierzami w Zespole Nieruchomości nr 2 – Park.
Wodomierze mokrobieżne JM 1,5
spełniają wymagania Głównego Urzędu Miar oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 77
poz. 730).
Wodomierze mokrobieżne to nowa
generacja przyrządów pomiarowych,
zastępują stosowane wcześniej wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne.
Wodomierze mokrobieżne są dokładniejsze i bardziej czułe na pobór
wody, ponieważ liczydło jest połączone
bezpośrednio z wirnikiem zanurzonym
w wodzie – pomiar bezpośredni.
W wodomierzach suchobieżnych liczydło było oddzielone od komory pomiarowej membraną, a obroty wirnika
przekazywane były do liczydła przez
zastosowanie sprzęgła magnetyczne-

go. Był to odczyt pośredni, obarczony
błędem wynikającym z osadzania się
na magnesie wirnika zanieczyszczeń
ferromagnetycznych zawartych w wodzie. Wskazania wodomierza można
było „fałszować” poprzez zakłócanie
pola magnetycznego wirnika magnesem neodymowym.
Przy zastosowaniu wodomierzy mokrobieżnych działanie pola magnetycznego nie wpływa na wskazania
wodomierza, ponieważ pomiar jest bezpośredni, a wirnik i liczydło wykonane
są z odpowiedniego tworzywa.
Wodomierz JM 1,5 firmy Zenner
Polska, a więc taki jaki zamontowano
w Państwa mieszkaniach, posiada:
a) świadectwo zatwierdzenia wzoru
nr 676.93B.320.01 przez EWG z dnia
11.01.2005 r.
b) atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/W/0312/01/2005
r. z dnia 9.05.2005 r.

Dane techniczne:
• wodomierz jest stosowany do pomiaru

•
•
•
•

•
•
•

•
•

zużycia wody zimnej (do 30° C ) i ciepłej (do 90° C)
może być montowany w dowolnej pozycji (poziomej lub pionowej)
klasa metrologiczna B w obu pozycjach montażowych
pojem ność komor y pom ia rowej
0,02867 litra/obrót
zwiększona i stabilna czułość w zakresie małych poborów wody – próg
rozruchu 0,007 m³/h
maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa
parametry hydrauliczne wodomierza zgodne z zaleceniami europejskimi 75/33
całkowicie odporny na działanie pola
magnetycznego, ponieważ nie posiada
sprzęgła magnetycznego stosowanego
w wodomierzach suchobieżnych
hermetycznie zamknięta obudowa stanowiąca jednocześnie plombę legalizacyjną
okres gwarancji 5 lat
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Informacje Rady Nadzorczej
Zgodnie z deklaracją, jaką złożyliśmy Państwu w ostatnim numerze biuletynu „Nasze Popowice”, także w numerze świątecznym chcemy poinformować o działaniach, uchwałach i wnioskach, jakie Rada Nadzorcza
podejmowała w okresie od 18 października do 9 grudnia 2005 r.
Na wstępie należna członkom informacja o uchwale Rady Miejskiej, dotyczącej
likwidacji Publicznego ZOZ przy ul. Legnickiej 61, którą podjęto na sesji 20 października 2005 r. Przypominamy, że wcześniej sprawa ta zeszła z porządku obrad
Rady Miejskiej, jednak ostatecznie znalazła swój finał, zgodny z dążeniami organów statutowych Spółdzielni i wierzymy,
że także zgodny z oczekiwaniami mieszkańców Popowic – pacjentów tej placówki.
Nowy dzierżawca obiektu i terenu przynależnego, którym w wyniku przetargu zostało Polskie Centrum Zdrowia, powinien
już niedługo dać się poznać jako ten gospodarz, któremu leży na sercu dobro pacjenta, ale także interesy członków, będących
właścicielami majątku Spółdzielni, w tym
także nieruchomości przy ul. Legnickiej 61.
Te interesy przez wiele lat były naruszane,
ale to już historia i nie warto do niej wracać
w nieskończoność.
Wróćmy więc do spraw, ja k im i
w ostatnim czasie zajmowała się Rada
Nadzorcza.
Z pewnością istotne znaczenie mają
uchwały dotyczące korekty planów remontowych osiedli Polana i Park, przyjęte 18 października 2005 r. Na tym samym posiedzeniu plenarnym dokonano
zmiany w regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej, a także przyjęto regulamin prowadzenia działalności reklamowej w SM „Popowice”.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu 24 listopada 2005 r. dokonała, zgodnie z propozycją Komisji Rewizyjnej, wyboru
audytora do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2005 rok oraz przyjęła
uchwałę dotyczącą zawierania umów najmu z użytkownikami tzw. mieszkań hotelowych przy ul. Popowickiej 49-61. Zarówno na posiedzeniu 18 października 2005 r.,
jak i 24 listopada 2005 r. Rada Nadzorcza
rozpatrywała wnioski osób wykluczonych
ze Spółdzielni za uchylanie się od wnoszenia opłat czynszowych i w jednym przypadku członkostwo przywróciła, uwzględniając ustanie przyczyn wykluczenia, czyli
spłatę wszystkich zobowiązań finansowych
wobec SM „Popowice”.
Niewątpliwie szczególny charakter miało ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej,

które odbyło się 8 grudnia 2005 r. Szczególny ze względu na porządek obrad, który
obejmował uchwalenie planów gospodarczych Spółdzielni na 2006 rok oraz zatwierdzenie struktury organizacyjnej na
kolejny rok działalności.
Rada Nadzorcza, po dogłębnej analizie
propozycji przedstawionych przez Zarząd
i po uwzględnieniu stanowiska Komisji Rewizyjnej, zatwierdziła co następuje:
1) schemat organizacyjny wraz ze strukturą zatrudnienia w 2006 r.,
2) plan kosztów zarządzania SMLW „Popowice” w 2006 r.,
3) plan kosztów eksploatacji podstawowej
i funduszu remontowego na 2006 r. oraz
źródeł finansowania,
4) plan kosztów eksploatacji i funduszu
remontowego dźwigów w Zespole Nieruchomości nr 1 – Polana i w Zespole
Nieruchomości nr 2 – Park oraz źródeł
finansowania,
5) plan kosztów lokali użytkowych na 2006 r.,
6) plan kosztów Zespołu Remontowego na
2006 r. oraz źródeł finansowania,
7) plan remontów Zespołu Nieruchomości
nr 1 – Polana i Zespołu Nieruchomości
nr 2 – Park na 2006 r.,
8) stawki opłat czynszowych na 2006 r.
Kończący się rok 2005 zamyka kolejny etap w działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice” i trzeba
obiektywnie przyznać, że był to
dla członków dobry rok. Do takiego stwierdzenia obligują wyniki finansowe i efekty gospodarcze. Na pełne podsumowanie
przyjdzie czas po zamknięciu roku obrachunkowego i uzyskaniu
opinii i raportu z badania bilansu,
ale już dziś Rada Nadzorcza może
odczuwać satysfakcję, że podjęła
w swoim czasie słuszne decyzje
personalne i niezbędne działania
organizacyjne oraz decyzyjne, które przyniosły skutek zgodnie z jej
oczekiwaniami.
Byłoby to trudne, gdyby nie
współpraca z Zarządem, rozumiejącym istotę oczekiwanych i pożądanych przez Radę zmian. Równie bezproblemowo układała się
współpraca Rady Nadzorczej z Ra-

dami Osiedlowymi i to należy wyraźnie
zaakcentować. Taka współpraca nie wynika wyłącznie z zapisów statutowych i regulaminowych, ale z autentycznej potrzeby konsultowania spraw, które są bliższe
samorządowcom osiedlowym, i ich ocena
konkretnych przypadków przesądza o ostatecznym sposobie rozwiązania problemu
lub zażegnania konfliktu, bowiem i takie
sytuacje w naszej społeczności spółdzielczej się zdarzają.
Niezależnie od tego, co już udało się
w naszej Spółdzielni osiągnąć wspólnymi
siłami, Rada Nadzorcza nie popada w euforię i nie uważa, że wszystko już zrobiono,
bo tak nie jest. Mamy, jako organ o charakterze nadzorczo-kontrolnym, ciągły niedosyt i z pewnością do końca kadencji będziemy podnosić poprzeczkę tak dla Zarządu,
jak i pracowników Spółdzielni, bo tak naprawdę to właśnie od nich zależy, jak pracę
Spółdzielni jako całości oceniają członkowie – mieszkańcy Popowic.
Zgodnie z deklaracją złożoną powyżej,
do oceny roku 2005 wrócimy, być może
już w pierwszym numerze biuletynu, jaki się ukaże w 2006 r. Teraz, korzystając
z gościnnych łamów „Naszych Popowic”,
pozwalam sobie złożyć wszystkim członkom Spółdzielni i ich rodzinom życzenia
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Życzę w imieniu Rady Nadzorczej dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
i satysfakcji z zamieszkiwania w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice”.

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”

Z poważaniem
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Jaka opieka medyczna?
W jednym z poprzednich numerów „Naszych Popowic” informowaliśmy Państwa o działalności Polskiego
Centrum Zdrowia – Instytutu Medycznego, który niebawem rozpocznie działalność na terenie Popowic.
Będzie on funkcjonował w budynku przy ul. Legnickiej 61 (dawna przychodnia). Na szczegółowe przedstawienie zakresu usług medycznych przyjdzie jeszcze czas, natomiast chcielibyśmy poinformować mieszkańców Popowic o charakterze i specyfice działalności PCZ IM.
Przede wszystkim podkreślmy to
wyraźnie: PCZ IM będzie świadczył
usługi medyczne w systemie publicznych ubezpieczeń, w ramach kontraktu z NFZ. Oznacza to, że każdy ubezpieczony będzie mógł zdeklarować swój
udział i korzystać z usług PCZ IM. Zatem pogłoski o pozbawieniu mieszkańców Popowic opieki medycznej są nieuzasadnione.
Niesłuszna jest również obawa, związana z działalnością firm pojawiających
się i często jeszcze szybciej znikających.
PCZ IM jest firmą obsługującą we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku ok. 200 000
pacjentów. W budynek przy ul. Legnickiej
zamierza inwestować i modernizować go,
poprawiając funkcjonalność obiektu. Będzie to Oddział Wrocław-Fabryczna, który z czasem stanie się centralną jednostką

firmy. Wspomniane nakłady inwestycyjne również sugerują, że firma zamierza
na dłużej zagościć na Popowicach, a tym
samym pogodzić swoją misję biznesową z interesem pacjenta. Jej filozofią jest
tworzenie wysokiej jakości usług w ramach NFZ. – Chcemy świadczyć usługi
medyczne dla każdego, staramy się dostosować ofertę do każdego pacjenta, który
będzie chciał skorzystać z naszych usług
– mówi dr n. med. Romuald Ściborski,
prezes Zarządu PCZ IM.
W rozmowie na temat działalności
PCZ IM prezes Ściborski sugeruje, że
w procedurze likwidacji starej struktury SPZOZ, właśnie słowo „likwidacja” źle się kojarzy. Twierdzi, że w tym
budynku, będącym własnością SMLW
„Popowice, niebawem będzie funkcjonować dużo lepsza przychodnia,

świadcząca dodatkowe usługi. Temu
ma służyć rozbudowa przychodni oraz
wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt
medyczny. Również pacjenci zdeklarowani w PCZ IM będą mogli liczyć na
upusty oraz zniżki w ramach programów lojalnościowych. Przewidywane
jest także prowadzenie w obiekcie apteki, co z pewnością poszerzy ofertę dla
mieszkańców Popowic.
Na pewno najbliższa przyszłość pokaże, ile z przedstawionych tu zamierzeń
i planów zostanie zrealizowanych. My
możemy zapewnić Państwa, że będziemy
o działaniach PCZ IM na Popowicach informować, przedstawiając na naszych łamach również postulaty i sugestie mieszkańców Popowic.
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Popowicki Klub Wędkarski „CERTA”

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Klub Wędkarski „CERTA”, działający na Popowicach, zorganizował dla członków PZW zamieszkałych na terenie naszej Spółdzielni trzy tury zawodów wędkarskich
o tytuł MISTRZA POPOWIC 2005.

W zawodach wzięło udział 38 zawodników, w tym juniorzy. W łącznej klasyfikacji najlepsze wyniki uzyskali:
1. Karol KUSZPEL
– Mistrz Popowic 2005
2. Czesław ZENKA
3. Czesław TUSZYŃSKI
(w tym największa ryba zawodów)
4. Piotr BOBRYK
5. Edmund PONIEWIERKI
6. Jan SAWICKI
7. Jan KOPEĆ
8. Zdzisław BOBRYK
9. Piotr KORBACZ
10. Józef WRÓBLEWSKI
W kategorii juniorów najlepszymi
okazali się:
1. Rafał JEŻYNA
2. Robert MUSIELAK
3. Marek MUSIELAK
4. Rafał FEDKÓW
5. Mateusz NOWAK
W każdej turze zawodów trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzymało nagrody rzeczowe. Dodatkową atrakcją zawodów było spotkanie przy
ognisku, wymiana doświadczeń i poczęstunek. Nie trzeba dodawać, że kiełbaska pieczona na ognisku i spożywana na łonie natury, nad wodą, smakuje wyśmienicie.

Zachęcamy wszystkich
wędkarzy, zamieszkałych
na Popowicach, do wstępowania do Klubu, a w
szczególności młodzież
posiadającą kartę wędkarską oraz pragnących
ją zdobyć. Dodatkową zachętą może być informacja, że młodzież zwolniona jest z opłat wpisowego
i składek członkowskich.
Sezon wędkarski mamy za sobą, zbliżają się
Święta Bożego Narodzenia. Święta ważne także dla wędkarzy, nie tylko z uwagi na obecność
karpia na wigilijnym stole. Pragniemy z tej okazji złożyć w i m ien iu
Zarządu Klubu „CERTA” najlepsze życzenia
– szczęścia, zdrowia, pomyślności oraz realizacji
planów i oczekiwań – wszystkim wędkarzom, sympatykom wędkarstwa, organom statutowym Spółdzielni oraz oczywiście całej społeczności popowickiej,
dzięki której funkcjonujemy.
Wesoł ych Świ ą t i szczęśliwego
Nowego Roku!

Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu organizacyjnemu i finansowemu ze
strony sponsorów. Szczególne wyrazy
uznania należą się sponsorom, do których należą:
• Zarząd SMLW „Popowice”
• Rady Osiedla Popowice-Polana
i Popowice-Park
Zarząd
• Sklep „Delikatesy”,
Klubu Wędkarskiego „CERTA”
ul. Popowicka 28
• Sklep spożywczoR
E
K
L
A
M
A
-przemysłowy,
ul. Białowieska
Tą drogą składamy
serdeczne podziękowania, prosząc o życzliwość i opiekę. Przypominamy Państwu, że
Klub Wędkarski „CERTA” ma swoje pomieszPŁAĆ GROSZE - OSZCZĘDZAJ ZŁOTÓWKI
czenia przy ul. Starogranicznej 32, udostępnione
przez SMLW „Popowice”. Odbywają się tam
systematyczne spotkania
członków Klubu i wędkarzy z terenu Popowic.
Pełnione są tam dyżury
członków Zarządu Klubu w każdy czwartek
w godz. 1600 – 1700.

PROWIZJE od 90 gr do 1,80 zł
Ekspres realizujemy
w dniu dokonania płatności
Przyjdź do nas:
ul. Niedźwiedzia 14A (obok Fryzjera)

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”

10

GRUDZIEŃ

Opłatek

I odwrócę anioły

Mój wigilijny opłatek
nie zawsze leży obok świątecznej choinki
i postnych
(choć czasem dalekich od skromności)
wieczerzy.

I odwrócę anioły
splątane staną się…
Wiem że tuż obok
Dobra nowina.

Może nieregularnie rodzi się w moim sercu,
a jednak wciąż żyje we wspomnieniach…
Gdy ojciec po powrocie z pracy,
zmęczony zasypia na kolanach w modlitwie
ze znakiem krzyża na piersiach.
Nie jestem wytrwały jak on,
lecz tak samo znajduję swój opłatek na kolanach.

I odwrócę anioły
rozświetlą to co…
Będę posłaniem…
Dźwięk zapomni.
I odwrócę anioły
oddadzą jemu…
A ja kolejny raz
przystanę, aby dostrzec.

Cicha noc, święta noc…
Sp ot yk a m się z Pa ń st wem ko lejny r a z na ła m a ch k wa r t a l n i k a
„Nasze Popowice”, niemal w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. Spotykam się słowami kolędy, chyba najpopularniejszej, jednak szczególnie
bliskiej nam – Polakom. Cicha noc,
święta noc… Czas magii, uniesień, do
których wracamy, aby wciąż na nowo
zatrzymać się przy Nowonarodzonym.
Z dala od zgiełku, od wczorajszych zakupów i sprzątania, na które tak naprawdę mało kto zwróci uwagę. Do
tego wszystkiego wrócimy po świętach, dzisiaj cieszmy się szczęściem
rodziny, w której przyszło na świat
Dziecię Jezus.
Chciałbym podzielić się z Państwem
jeszcze jedną ref leksją. Mija rok,
od kiedy trafiam za pośrednictwem
„Naszych Popowic” do Waszych mieszkań. W tym miejscu pragnę podziękować Państwu za życzliwość i przyjęcie, a redakcji za zaufanie, którym
mnie obdarzyła.
Kończąc, chciałbym życzyć nam
wszystkich radosnych Świąt i umiejętności przyjęcia wszystkiego, co przyniesie Nowy Rok 2006.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Ryszard Pelczar
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Zapraszamy do biegania!!!
Uprzejmie informujemy, że w październiku tego roku rozpoczęła się
w naszym mieście akcja „Cały Wrocław biega”. Jej organizatorem
jest Urząd Miejski oraz Stowarzyszenie Maraton Wrocław, przy pomocy Wrocławskiego Klubu Biegacza „Piast”. Patronat medialny objęła
„Gazeta Wyborcza”, Polskie Radio Wrocław oraz gazeta „Metro”.
Celem akcji jest upowszechnianie
i popularyzacja biegania – jako najbardziej naturalnej i dostępnej formy ruchu.
Przewiduje ona organizację spotkań
z zainteresowanymi mieszkańcami oraz
prowadzenie zajęć biegowych w różnych
punktach miasta.
Do współpracy organizatorzy akcji
zapraszają m.in. szkoły podstawowe
i gimnazja, biblioteki, stowarzyszenia,
fundacje i organizacje społeczne, kluby sportowe oraz oczywiście biegaczy
długodystansowych Wrocławia i okolic.
Spotkania będą organizowane w salach
udostępnionych organizatorom nieodpłatnie. Podczas tych spotkań zainteresowani uzyskają informacje na temat
całej akcji: co można osiągnąć poprzez

systematyczne bieganie, jak się przygotować do biegania (odżywianie, ubiór),
jak trenować, aby bieganie sprawiało
przyjemność. Spotkania będą zachęcać
do biegania przez cały rok. Jednym słowem, odpowiedzą na pytanie, czy warto biegać.
Organizatorzy mają nadzieję, że do
akcji włączą się – w roli prowadzących
treningi – zamieszkali na osiedlach trenerzy i instruktorzy lekkiej atletyki, nauczyciele WF oraz biegacze długodystansowi z terenu Popowic, o ile tacy
tutaj mieszkają. Treningi będą się odbywały w pobliskich parkach, na wałach
rzecznych itp. – oddalonych do 1 km od
miejsca zamieszkania uczestników treningów biegowych. Miejsca i terminy
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treningów (minimum raz w tygodniu)
będą ustalane w czasie spotkań i będą
dostosowane do potrzeb uczestników
treningów.
Organizator akcji uruchomił stały punkt informacyjno-konsultacyjny w biurze akcji „Cały Wrocław biega”, ul. Oporowska 62, pok. 122,
tel. 071 364 72 00, fax 071 364 72 10,
e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl,
czynnym od poniedziałku do piątku
w godz. 700 – 1800 oraz w soboty w godz.
8 00 – 14 00 . Pod tym samym adresem
od poniedziałku do piątku o godz. 1700
w sali konferencyjnej nr 121 odbywają
się spotkania z mieszkańcami Wrocławia zachęcające do udziału w akcji i do
treningów biegowych. Wszystkich zainteresowanych akcją kierujemy do Stowarzyszenia Maraton Wrocław, pod podany powyżej adres i wskazane numery
telefoniczne oraz e-mail.
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