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„ Po p ow i ce”

Nasza inwestycja
Z przyjemnością pragniemy
Państwa poinformować o fakcie
rozpoczęcia prac porządkowo-przygotowawczych na terenie
przewidzianym pod budowę
I etapu inwestycji „Legnicka Street”.

Ciężki sprzęt, w tym koparki i samochody, w sierpniu br. wjechały na budowę przy
ulicy Legnickiej 57 i rozpoczęły prace związane z robotami ziemnymi. Zapewne wszyscy słyszeli już o tym wydarzeniu chociażby
z telewizji i rozgłośni radiowych. Stało się
tak za przyczyną ogromnych dwóch bomb!
Zostały one wydobyte dzięki niezwykłemu
doświadczeniu operatora koparki. W porę
zauważył 200-kilogramowe pociski z okresu II wojny światowej, które znajdowały się
pod zburzonym „niebieskim kwadratem”.
Tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu
i rzetelności pracowników naszego udziałowca, który wykonuje roboty ziemne dla

naszej spółki celowej, nie doszło do wielkiej
tragedii na terenie Popowic.
Wszyscy jednak musimy zdawać sobie
sprawę z faktu, że prowadzenie robót budowlanych na terenach, które kiedyś objęte
były działaniami wojennymi, łączy się z ryzykiem znalezienia niewybuchów lub niewypałów. Oczywiście wszystkich naszych
mieszkańców, którzy zgodnie z procedurą
byli ewakuowani na czas wywiezienia tych
bomb przez saperów, z góry przepraszamy.
Cieszymy się zarazem, że po tylu latach nie
doszło do wielkiej tragedii. A przecież gdyby
nie rozbiórka „niebieskiego kwadratu”, bomby nadal tkwiłyby w ziemi, stwarzając z roku
na rok coraz większe zagrożenie. Jak powiedział saper, to wielkie szczęście, że przez tyle
lat bomby, mając zapalniki, nie eksplodowały, znajdując się w tak trudnych warunkach
geologicznych.
Prace ziemne trwają nadal, zaś spółka
celowa w dalszym ciągu stara się o kredyt

inwestycyjny na realizację I etapu inwestycji. Całość prac ziemnych finansowana jest
ze środków własnych spółki celowej, pochodzących z wpłat dokonywanych przez
udziałowca na podniesienie jej kapitału zakładowego. Wzniesienie całego budynku
I etapu wiąże się z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego przez spółkę celową, toteż
jest to priorytetem działań zarządu spółki
w tej kwestii.
Oczywiście, spółka kontynuuje działania
marketingowo-sprzedażowe. I tak, uczestniczono już w trzech imprezach targowych
w dniach: 3-4 marca, 19-20 maja i 8-9
września br. Imprezy targowe mają na celu
między innymi dotarcie z nowym produktem do potencjalnych klientów. Chodzi też
o rozreklamowanie naszej inwestycji tak, by
była w pełni rozpoznawalna.
Obecnie spółka oczekuje na decyzję kredytową odnośnie finansowania inwestycji.
Mirosław Miciak
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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

WAŻNIEJSZE TELEFONY
Zarząd Spółdzielni:
tel. 71 350 66 30
tel. 71 355 63 73
fax 71 355 76 99

Apel do mieszkańców

Dział Techniczno-Administracyjny
– dyspozytor:
tel. 71 355 40 05
tel. 71 350 10 92

Szanowni Państwo!
W ostatnim czasie docierają do nas sygnały o uciążliwościach, jakie powodują koty wolno bytujące, dokarmiane przez lokatorów. Ponadto wciąż dochodzi do
przypadków niszczenia otuliny rur z ciepłą wodą, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów jej naprawy. Sytuacja ta wywołuje sprzeciw coraz większej
części naszej społeczności.
Powyższa sytuacja skłania nas do zwrócenia się do Państwa z apelem, by
nie dokarmiać wolno bytujących kotów na dużą skalę. Tym samym przyczynią się Państwo do złagodzenia problemu. Przebywanie kotów w pomieszczeniach
wspólnego użytku związane jest z niezbyt przyjemnym zapachem. Poza tym dokarmianie ich pozbawia je naturalnej umiejętności zdobywania pożywienia, ponieważ mają go dużo, w nadmiarze.
Pamiętając o zasadach współżycia, uregulowanych m.in. statutem SMLW
„Popowice”, starajmy się nie stwarzać innym uciążliwości i nie zakłócajmy spokoju i porządku w miejscu zamieszkania. Wszak prawa i obowiązki wynikające
z członkostwa są dla wszystkich członków Spółdzielni równe.
Biorąc pod uwagę powyższe sugestie, prosimy też o zgłaszanie do Zarządu
i Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” uwag i propozycji, mogących rozwiązać
ten problem w duchu cywilizowanego podejścia do zwierząt, ale też poszanowania
porządku i spokoju innych lokatorów.

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

Zarząd SMLW „Popowice”

Bezpieczniej żyć

Nasze Popowice – kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa „POPOWICE”
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
tel. 71 350 66 30, fax 71 355 76 99
Redakcja:
Grupa Wydawnicza „Wrocławianin”
Usługi Dziennikarskie i Wydawnicze
Maciej Woźny
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław
tel. 71 791 13 62, 501 086 588
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kapłon, tel. 503 692 708
Zdjęcia: Tomasz Kapłon
Skład, łamanie, fotoedycja:
Rafał Tlak, rafal.tlak@wroclawianin.pl
Druk: Drukarnia Klaudia-Druk
ul. Obwodowa 25, 88-100 Inowrocław, tel. 664 429 364

Pomyśl wcześniej
Nasza nieobecność
w mieszkaniu może czasem wiązać
się z nieprzewidzianymi sytuacjami
– na przykład z awariami.
Problemem może być wtedy dostanie się
pracowników technicznych Spółdzielni do
mieszkania, a w ekstremalnych sytuacjach
– policji i straży pożarnej.
Być może dobrym wyjściem jest zostawienie kluczy do mieszkania u najbliższych
sąsiadów – o ile takich mamy. Jeżeli nasz stopień zaufania nie jest tak wysoki, to pozostaje

nam drugie wyjście: pozostawienie swojego
numeru telefonu i informacji o tym, gdzie jesteśmy. Wówczas możliwe będzie powiadomienie nas o zaistniałej sytuacji albo nawet
o konieczności powrotu.
Lepiej wcześniej pomyśleć o takich krokach. Unikniemy później nerwów i niepotrzebnego stresu. Zmniejszymy również
ewentualne szkody. Zdarzeń losowych (awarie, pęknięcie rury) nie jesteśmy w stanie
przewidzieć. Ale ich następstwa już tak. Tylko trzeba wcześniej o nich pomyśleć.

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”
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Nowe chodniki i parkingi

Poprawia się stan naszego
osiedla, a konkretnie
nawierzchnie chodników
i parkingów. Mają one
estetyczny wygląd,
ale są też trwalsze
i bardziej funkcjonalne.

stochowy, wybrana w drodze przetargu.
Widoczna była dobra organizacja i tempo prac. Prace zostały wykonane szybko, i dobrze.
Dzięki takim pracom nasze osiedle staje się bardziej estetyczne, łatwiejsze jest

też poruszanie się i parkowanie na starannie wykonanej nawierzchni. Nie jest
to bez znaczenia, zwłaszcza w okresie
jesiennym i zimowym. A przy tym także cieszy oko.

Ostatnio przybyło nam kilka nowych parkingów: przy ul. Popowickiej 49-61, Wejherowskiej 73-75, Popowickiej 92 (róg Rysiej), Wejherowskiej 41, Niedźwiedziej 44
(przy przedszkolu), Białowieskiej 72-74,
Popowickiej 96-102, a także nowe chodniki: park Białowieska, Popowicka 82,
Białowieska 74, Wejherowska 41, Popowicka 49-61.
Przy ul. Wejherowskiej 73-75 powstał funkcjonalny parking, który został wkomponowany w istniejącą zieleń.
Wykonany został z polbruku, co zapewni mu długą trwałość. Został wykonany
w związku z postulatami mieszkańców
tej posesji. Środki na ten cel zostały zgromadzone już wcześniej.
Przy ul. Popowickiej 49-61 powstał estetyczny i obszerny parking oraz chodnik
wzdłuż tej posesji. Zastąpiły one wysłużoną, niszczejącą nawierzchnię, która ulegała coraz większej degradacji.
Warto dodać, że prace wykonywała
między innymi firma „Jolanta” z CzęGazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”

Tomasz Kapłon
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Wieści z RZN

Rozpoczął się rok szkolny
Początek roku szkolnego to
dla dzieci nowe wrażenia,
powrót do kolegów i nauczycieli,
przyjemności i obowiązków.
Dla rodziców to między innymi
problem bezpiecznej drogi
do i ze szkoły.

Rada Zespołu Nieruchomości nr 2
„Park” długo walczyła o zamontowanie
świateł na skrzyżowaniu ulic Popowickiej
i Zajęczej. Już 20 września 2010 roku
wystąpiliśmy z wnioskiem do Zarządu
SMLW „Popowice”, by zwrócił się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o zamontowanie sygnalizacji świetlnej. Dział
Zarządzania Ruchem Wydziału Inżynierii
Miejskiej UM 28 października 2010 roku
odpowiedział, że ZDiUM nie ma w planach realizacji ww. zadania.
Podczas spotkania mieszkańców z pracownikami ZDiUM-u w dniu 1 marca
2011 roku powtórzono pytanie. Otrzymaliśmy pisemną odpowiedź: „Budowa
nie występuje w planach inwestycyjnych”.
Skierowano nas do Wydziału Inżynierii
Miejskiej UM. Czyli „od Annasza do Kajfasza”. Może wobec tego możliwe jest odgrodzenie ulicy Popowickiej siatką, którą
zdjęto przy okazji remontu. 20 stycznia
2011 roku napisaliśmy wniosek do Zarządu, by wystąpił do ZDiUM-u o ponowne
zamontowanie siatki, oddzielającej chodnik od jezdni, wzdłuż ulicy Popowickiej.
Odpowiedź dostaliśmy 26 maja 2011 roRyszard Pelczar

Rozmaitości
Rozma…
Tak mi już
brakowało,
dotknięcia
słowem jak
kiedyś
Maj…
mimo że pachnie
październikiem,
znów powróciły
skowronki
(te) ości…
nie kaleczą już
podniebienia

ku z informacją, że brak jest uzasadnienia do ich ponownego zamontowania. I tu
opadły nam ręce. Znowu się nie udało…
Udało się tylko podcięcie żywopłotu.
To załatwia sprawę w bardzo niewielkim
stopniu. Skrzyżowanie nadal jest niebezpieczne, kierowcy nadal jeżdżą tu zbyt
szybko.
Chciałabym przestrzec przed wyjątkowo groźną sytuacją. Bardzo często zdarza
się, że przed pasami zatrzymuje się samochód, przepuszczając pieszego, a w tym samym czasie po sąsiednim pasie inny jedzie
z dużą szybkością i potrąca przechodzącego. Tak zginęło wiele osób…
Tu prośba do rodziców i opiekunów:
uczulajcie dzieci, by nie ufały zatrzymującym się na pasach samochodom. Za-

wsze powinny sprawdzić, czy drugi pas
jest wolny, lub czy samochód, jadący nim,
zwalnia. Nie powinno być dla nich ważne,
że mają pierwszeństwo, że samochód ma
obowiązek się zatrzymać.
Niestety, niektórzy kierowcy nadal stosują prawo silniejszego, a pieszy zawsze
jest słabszy. Zwróćmy szczególną uwagę na dzieci, które wakacje spędzały np.
w Niemczech. Mogły nabrać „złych” przyzwyczajeń i nauczyć się, że pieszy na pasach ma bezwzględne pierwszeństwo. Takie zaufanie do przestrzegania prawa może
się źle skończyć. Często młodzi ludzie
wierzą, że prawo jest po ich stronie. Mają
rację, ale tu chodzi o ich życie i zdrowie.
Alicja Szymańska
RZN nr 2 „Park”

Przekazanie
sieci do MPWiK
Zarząd Spółdzielni potwierdza,
że wszystko idzie w dobrą
stronę. Informujemy Państwa, że
został podpisany list intencyjny.
Reguluje on podstawowe kwestie
prawne i finansowe oraz ustala
przebieg procesu
przekazywania sieci.

Służby MPWiK oraz Spółdzielni przeprowadziły inwentaryzację sieci wodnej.
Obecnie MPWiK przygotowuje (czyści)
sieć kanalizacji sanitarnej, wykonuje in-

wentaryzację i inspekcję za pomocą kamer. Trwają prace przystosowujące hydrofornie do przekazania. Polegają one na
uporządkowaniu i wydzieleniu instalacji
elektrycznej, budowie ścianek wydzielających zestawy pomp. MPWiK i Spółdzielnia powołały zespoły do bieżących
kontaktów.
Spółdzielnia podziękowała prezydentowi Wrocławia i marszałkowi Dolnego
Śląska za wsparcie działań i doprowadzenie do rozpoczęcia przekazywania sieci.

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
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Trawnik to nie śmietnik
Dla większości naszych
czytelników stwierdzenie
zawarte w tytule jest oczywiste.
Pewnie trudno uwierzyć, że
problem zaśmiecania trawników,
a zwłaszcza tych
zlokalizowanych pod oknami
i balkonami, to problem
nie tylko natury estetycznej,
ale również finansowy.

Krótko wyjaśniamy dlaczego. Niestety, na trawnikach pod oknami leżą różne
odpady i przedmioty. Niedopalone papierosy, tzw. pety, resztki żywności, papiery – wszystko to pogarsza estetykę osiedla. Wyrzucane przez okna butelki, słoiki
i przedmioty metalowe powodują uszkodzenia kosiarek w trakcie koszenia trawy.
Awaria urządzenia powoduje zmniejszenie tempa koszenia oraz wyższe koszty
wynikające z konieczności naprawy.
Jest jeszcze aspekt bezpieczeństwa.
Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by przewidzieć skutki uderzenia butelki w głowę
osoby wyprowadzającej psa na spacer, lub

dziecka, które chce zobaczyć kolorowy
kwiatek rosnący na trawniku.
Apelujemy o normalność – o to, żeby
trawnik nie był śmietnikiem. Nie namawiamy do donosicielstwa w stylu ORMO.

Czasami zwrócenie uwagi bezpośrednio sąsiadowi lub za pośrednictwem
Spółdzielni może przynieść pozytywny
skutek.

Wandale
uszkodzili
misie

Ten akt wandalizmu miał miejsce
na Popowicach kilka miesięcy temu, ale nie
sposób nie odnotować go w naszej gazecie.
Otóż w Przedszkolu nr 104 „Na Misiowej Polanie” nieznani sprawcy uszkodzili w kwietniu br. rzeźbę przedstawiającą trzy niedźwiadki: mamę, tatę i synka. Były one swojego
rodzaju godłem tej placówki, bardzo lubianym przez dzieci.
Z misiowej rodziny najbardziej poszkodowany był synek
– jego głowa została rozbita na kawałki. Głowa misiowej mamy leżała obok rzeźby. Misiowy tata nie ucierpiał.
Dzieci i rodzice – a z nimi społeczność Popowic – są bardzo oburzeni tym aktem wandalizmu. Na szczęście rzeźba
odzyska swoją pierwotną postać. Trwają właśnie prace, mające na celu naprawę uszkodzonych elementów i przywrócenie misiowej rodziny w całości. Mamy nadzieję, że w następnym numerze „Naszych Popowic” będziemy mogli Państwu
przedstawić rzeźbę już naprawioną.
Tomasz Kapłon

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
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Wędkowanie z CERTĄ
Uroczyste obchody
10-lecia Klubu PZW Certa,
zawody z okazji Dnia Dziecka,
III tura zawodów o tytuł
Mistrza Popowic
– to wydarzenia, które warto
odnotować w działalności
CERTY.
Zacznijmy od obchodów… 27 maja br.
nad brzegiem Odry odbyła się uroczysta wędkarska biesiada. Przybyli na nią
m.in. członek Zarządu SMLW „Popowice” Irena Rudnicka i sekretarz Rady Nadzorczej SMLW
„ Pop ow ic e” D a nut a
Połubińska-Adamowicz.
Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
reprezentowali: jej przewodniczący Henryk Macała
oraz wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Halina Czapnik. Nie zabrakło także przedstawicieli obu Rad
Zespołów Nieruchomości.
Dopisała pogoda, więc spotkanie
upłynęło w miłej atmosferze. O gości
troszczył się przewodniczący Certy
Andrzej Czycz, który gospodarskim
okiem doglądał wszystkiego. Organizacyjnie jubileusz wypadł na szóstkę. Na
stole nie zabrakło tradycyjnego faszerowanego szczupaka. Amatorzy pieczonych kiełbasek mogli przyrumienić je
nad rozpalonym nieopodal ogniskiem.
Aż żal było opuszczać gościnne nabrzeże
i towarzystwo braci wędkarskiej…
•••
CERTA myśli też o młodych kadrach
wędkarskich. 2 czerwca br. odbyły się
zawody wędkarskie zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. Wzięło w nich udział
osiemnastu młodych adeptów wędkarstwa
z SP nr 3. Zawody zorganizowano – za pozwoleniem Zarządu Zieleni Miejskiej – na
stawie przy ul. Połbina. Niestety, warunki
atmosferyczne nie były sprzyjające, dlatego też zawody skrócono do dwóch godzin.
Mimo tego krótkiego czasu, każdemu
z zawodników udało się złowić sporo ryb,
które następnie zostały wpuszczone z powrotem do wody. W zawodach prym wiodła płeć piękna: Laura Zdobylak, która
wygrała zawody, złapała 102 ryby! Drugie miejsce zajął Jakub Szczurowski
– 81 ryb, a trzecie Piotr Kąsiel – 73 ryby.
Organizatorami zawodów był Klub PZW
CERTA, a nagrody ufundowała JPMW

Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Uśmiechnięte
buzie młodych wędkarzy najlepiej świadczyły o ich zainteresowaniu tą
formą spędzania wolnego czasu.
•••
1 września br. odbyła się III tura zawodów o tytuł Mistrza Popowic. Pierwsze
miejsce zajął Maciej Bednarek – 5,38 kg

złowionej ryby, drugie Paweł Kąsiel
– 3,74 kg, trzecie Andrzej Musielak
– 3,70 kg. Największą złowiona rybą na
tych zawodach był leszcz o wadze 2,6 kg
i długości 57 cm! W końcowej klasyfikacji tytuł Mistrza Popowic zdobył Czesław
Zenka – 15 pkt, drugi był Czesław
Tuszyński – 14 pkt, a trzeci Rafał Marek
– 13 pkt. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Tomasz Kapłon

Wspomnienie
o Tadeuszu Sidorze

Są ludzie, których pamiętamy
i będziemy pamiętać, nawet
kiedy odejdą.
Do takich ludzi
z pewnością należy
TADEUSZ SIDOR,
były pracownik
naszej Spółdzielni.

Myślę, że wszyscy, którzy go znali, zapamiętali go jako zawsze pogodnego, uśmiechniętego,
a zarazem życzliwego ludziom. Pracował w Dziale
Organizacyjno-Samorządowym SMLW „Popowice”.
Towarzyszył wielokrotnie posiedzeniom Rady Nadzorczej,
trwającym nieraz nawet do późnych
godzin nocnych. Podobnie było z posiedzeniami grup członkowskich czy później
Walnymi Zgromadzeniami.

Pan Tadeusz był osobą pomocną
w wielu kwestiach. Często rozmawialiśmy na spółdzielcze tematy. Także jemu
leżało na względzie dobro Spółdzielni i jej
członków. Dyskusje z nim były nacechowane znajomością materii, poparte
zawodową praktyką. Przy tym
był człowiekiem z poczuciem
humoru. Tu, w Spółdzielni, pozostaną rezultaty jego pracy: protokoły, pisma,
regulaminy, przy tworzeniu których wspierał swą
wiedzą członków organów
samorządowych.
Niestety, nie wygrał walki z chorobą. Trudno będzie
pogodzić się z Jego brakiem.
Ze smutkiem piszę o odejściu
pana Tadzia. Życzliwego, uśmiechniętego, z charakterystyczną fryzurą na
jeżyka. Taki pozostanie w naszej pamięci.
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Z prac Rady Nadzorczej
Kontynuujemy cykl krótkich
informacji z posiedzeń
plenarnych Rady Nadzorczej.
Prezentujemy Państwu
najważniejsze tematy oraz
stanowisko zajmowane przez
Radę w sprawach, którymi
ostatnio się zajmowała:
rozpatrywania wniosków
i sprawozdań Zarządu
oraz wyników rozstrzygnięć
przetargów na planowane
roboty z funduszu remontowego,
przewidziane na 2012 rok.
Komisja Rewizyjna przeanalizowała sprawozdanie finansowe Spółdzielni za pierwszy kwartał 2012 roku i wydała pozytywną opinię, potwierdzającą
wydatkowanie tych funduszy zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz z przyjętymi
i zatwierdzonymi planami na 2012 rok.
Rada Nadzorcza – na wniosek – zatwierdziła wspomniane wyniki finansowe
oraz sprawozdanie Zarządu z windykacji
za pierwszy kwartał 2012 roku.
Komisja ta przeprowadziła również
analizę materiałów sporządzonych przez
Zarząd, dotyczących zmiany wysokości
zaliczek wnoszonych na pokrycie kosztów energii elektrycznej ogólnego użytku
w zasobach Spółdzielni. Z analizy tej wynika, że zachodzi potrzeba zróżnicowania
wysokości wnoszonych zaliczek, odpowiednio do faktycznego zużycia energii elektrycznej na danej nieruchomości.
I tak, na czterech nieruchomościach dotychczasowe stawki nie pokrywały faktycznie ponoszonych kosztów. Na szesnastu nieruchomościach stawki zostały
obniżone. Uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Nadzorcza podjęła
uchwałę wyrażającą zgodę na zmianę wysokości wnoszonych przez mieszkańców
zaliczek, uwzględniając wyniki przeprowadzonej analizy. Nowe stawki obowiązywać będą: dla Zespołu Nieruchomości nr 1
z dniem 1 sierpnia 2012 roku, a dla Zespołu Nieruchomości nr 2 – z dniem 1 września 2012 roku.
Kolejna sprawa rozpatrywana przez
Komisję Rewizyjną i Radę Nadzorczą to
wniosek Zarządu w sprawie zmniejszenia opłaty za wywóz nieczystości stałych
w Zespole Nieruchomości nr 2. Komisja
Rewizyjna po przeanalizowaniu przedstawionych kalkulacji uznała je za za-

sadne oraz podzieliła pogląd Zarządu,
że zmiana stawki pozwoli na zredukowanie powstałej nadwyżki przychodów nad
kosztami. Natomiast pozostała kwota zabezpieczy ewentualne nieprzewidziane
koszty wywozu nieczystości. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu, popartego pozytywną opinią Komisji
Rewizyjnej. Zatwierdziła zmniejszenie
opłaty za wywóz nieczystości stałych
w Zespole Nieruchomości nr 2 – ze stawki 8,20 zł na osobę miesięcznie do stawki
7,00 zł na osobę miesięcznie.
Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą o utrzymaniu porządku w gminach,
z dniem 1 lipca 2013 roku wejdą w życie nowe zasady wywozu nieczystości
stałych, a opłatę za ich wywóz przejmie
Gmina Wrocław.
Rada Nadzorcza, uwzględniając wniosek Zarządu poparty przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
podjęła uchwałę, wyrażającą zgodę na
korektę planu funduszu remontowego
Zespołu Nieruchomości nr 1 na 2012 rok
w poz. nr 5. Polegała ona na zwiększeniu
zakresu rzeczowego zadania dotyczącego
nieruchomości nr 114, ul. Popowicka 49-61.
Pierwotny plan funduszu remontowego
ZN nr 1 na rok 2012 przewidywał remont
nawierzchni jedynie we fragmentach
przed wejściami ul. Popowickiej 55 i 57,
ze względu na ograniczone możliwości

finansowe tej nieruchomości. Jednakże
uzyskane w przetargu niższe ceny jednostkowe pozwolą na rozszerzenie rzeczowego zakresu zadania i wykonanie
chodnika z kostki betonowej o grubości
6 cm na całej długości.
Na wniosek Komisji Samorządowo-Statutowo-Kulturalnej Rada Nadzorcza
uchyliła swoje poprzednio podjęte trzy
uchwały o wykluczeniu z członkostwa
w Spółdzielni, w związku z ustaniem
przyczyny wykluczenia.
Członkowie Rady Nadzorczej dokonali
oceny przebiegu Walnego Zgromadzenia
członków Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”
w poszczególnych jego częściach. W dyskusji między innymi zwrócili uwagę na
wątpliwości, które powstały wśród członków Spółdzielni. Dotyczyły one prezentowanego projektu uchwały w sprawie
termomodernizacji i nowej kolorystyki
zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
Wątpliwości te w konsekwencji doprowadziły do odrzucenia przez Walne Zgromadzenie wspomnianego projektu uchwały.
Dlatego sprawa termomodernizacji i nowej kolorystyki budynków będzie wymagała ponownego głębszego przemyślenia
i wypracowania koncepcji możliwej do
zaakceptowania przez większość członków Spółdzielni.
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Zmiana w śmieciach
Wszystkich mieszkańców
dotkną zmiany przepisów
ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach.

Według nowego prawa, gminy
(w naszym przypadku miasto Wrocław)
przejmą na siebie organizację odbioru i zagospodarowania śmieci. Według
obowiązujących jeszcze
przepisów, Spółdzielnia zawierała umowę bezpośrednio
z przedsiębiorstwem wybranym w drodze przetargu
i sama kalkulowała stawki
dla mieszkańców, aby pokryć koszty. To się zmieni. Gminy ustalą wysokość
stawki i sposób jej naliczania. Według nieoficjalnych
informacji, we Wrocławiu
opłaty za śmieci powiązane będą z zużyciem wody,
a nie z liczbą osób zgłoszonych w mieszkaniu jako zamieszkujące. Czas pokaże,
jaką decyzję w tej kwestii podejmą radni
miejscy.
Nie wiemy, jak zostanie uregulowana
sprawa odpadów niekomunalnych, czyli
tzw. gabarytów (starych mebli, dywanów,
AGD, okien itp.) oraz odpadów związanych
z utrzymaniem zieleni (trawa, gałęzie).

Gminy powinny ustalać stawki i zróżnicować je dla tzw. odpadów zmieszanych
i segregowanych. Według ustawodawcy,
w ten sposób niejako nagradzani mają
być użytkownicy, którzy prowadzą selekcję odpadów. Nie wiem tylko, jak będzie
się oceniać, czy śmieci są posegregowane
(tańsze w odbiorze), czy zmieszane (droż-

sze w odbiorze). Jedno jest pewne: będzie
drożej, bo gmina musi zorganizować od
początku zagospodarowanie śmieci, a sama Gmina Wrocław nie ma tzw. instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych,
w skład której wchodzą składowiska, sortownie, kompostownie, spalarnie.

Oczywiście, tzw. firmy śmieciowe
dysponują wyżej wymienionymi instalacjami, więc to Gmina Wrocław będzie
musiała podporządkować się kosztom
związanym z korzystaniem z tych instalacji. Wszystkie koszty Gmina Wrocław
przerzuci z pewnością na nas – lokatorów.
Tak naprawdę to Gmina Wrocław stanie się tylko i wyłącznie
pośrednikiem między „firmą śmieciową” a spółdzielnią mieszkaniową. Obecnie
wywóz śmieci odbywa się
bez pośredników.
Według zamysłu ustawodawcy, ma zniknąć problem
śmieci porzuconych na terenach gminnych, bo to sama
gmina będzie ich właścicielem i powinna doprowadzić
do szybkiego usuwania odpadów. Ale pojawia się pytanie, co z terenami Spółdzielni, co w przypadku
pojawienia się ponadstandardowej ilości odpadów
(zwykle przed świętami).
Czy w takich przypadkach
będziemy musieli zapłacić dodatkowo?
Pytań jest za dużo, czasu na unormowania szczegółowe coraz mniej, a w rezultacie odczujemy te zmiany niestety na
własnej kieszeni.
Mirosław Miciak

Nowości naszej biblioteki
Filia nr 10 MBP
przy ul. Jeleniej 7
na długie, jesienne wieczory
proponuje następujące pozycje
książkowe:
» Anna Ficner-Ogonowska – „Alibi na
szczęście”
Mądra, pięknie napisana, przesiąknięta
głębokimi uczuciami historia przyjaźni
i niespodziewanej, nieoczekiwanej miłości. Opowieść o tym, z jaką determinacją mężczyzna jest w stanie walczyć
o miłość kobiety. Chwilami pogodna,
chwilami wzruszająca historia rodzącego
się uczucia. Love story, którą czyta się
jak kryminał.

» Joanna Kuciel-Frydryszak – „Słonimski: heretyk na ambonie”
Osobowość niezwykła. Nie tylko poeta
i dramaturg, lecz także drapieżny felietonista, prowokacyjny i prześmiewczy recenzent, autor świetnych tekstów
kabaretowych. Twórca kawiarni Pod
Picadorem, członek Skamandra. Otoczony interesującymi kobietami, nietuzinkowymi przyjaciółmi, mający tyluż
zwolenników, ilu wrogów.
» Carin Gerhardsen – „ Domek
z piernika”
Pasjonująca, świetnie napisana książka. I choć może się to wydać dziwne
– przyjemna. Autorce znakomicie uda-

je się przełamać utarte schematy związane z tym, co – jak sądzimy – czyni
z człowieka przestępcę.
» Stanisław Srokowski – „Ślepcy idą
do nieba”
Trzeci tom sagi kresowej. Autor kreśli
znakomitą panoramę kresowych ziem
z ich wielowiekową kulturą, tradycjami
i tragicznymi dziejami. Fabułę wspierają wydarzenia historyczne, dokumenty, listy, relacje świadków.
Serdecznie zapraszamy po te i wiele
innych ciekawych książek. Miłej lektury!
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