nakład 5600 szt.
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Sieć do MPWiK

Na skutek usilnych starań Zarządu
SMLW” Popowice”, została podpisana
umowa z MPWiK Wrocław o przejęciu na
jego stan od 1.07.2013 roku, wszystkich
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
biegnących przez tereny Spółdzielni.
W ramach tej umowy, MPWiK na swój
koszt wyczyściło wszystkie sieci
kanalizacyjne oraz wymieniło wszystkie
zasuwy na przyłączach wodociągowych.
Odtworzono też wszystkie hydranty
pożarowe w rejonie Spółdzielni, a także
wymieniono wodomierze główne w
komorach technicznych. Od 1.07.2013
roku, wodomierze te odczytują j służby
MPWiK. Obecnie firma ta wymienia
sukcesywnie zasuwy główne na sieciach

wodociągowych, położonych na terenie
Spółdzielni. Podpisanie umowy i
przekazanie sieci MPWiK
będzie
skutkowało znacznym obniżeniem
kosztów eksploatacji sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych, jakie do tej pory musiała
ponosić nasza Spółdzielnia. Były to koszty
usuwania awarii i konserwacji sieci. Także
obniżone będą koszty zużycia wody. Otóż
wszelkie
jej straty, wynikające z
nieszczelności i awarii sieci
wodociągowych, nie będą obciążać
budżetu Spółdzielni. Duże znaczenie w
obniżeniu kosztów ma fakt , że dwie
hydrofornie , które do tej pory zasilały
budynki Spółdzielni, nie będą już
potrzebne. Pozwoli to na dodatkowe

obniżenie kosztów eksploatacji sieci
wodociągowej, a także obniży koszty
zużycia energii elektrycznej. Ponadto
budynki po hydroforniach mogą być
wykorzystane na inne cele.
Jednocześnie poprawi się komfort dostawy
wody. Wymiana zasuw
na sieci
wodociągowej i wodomierzy w komorach
oraz wyeliminowanie hydroforni, wpłynie
na znaczne ograniczenie ilości awarii
wodociągowych. Pozwoli zarazem na
znaczne zminimalizowanie ich skutków,
poprzez łatwiejsze odcięcie uszkodzonego
odcinka sieci i przyłączy wodociągowych.
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Zmarł współtwórca Popowic
Administracja czynna:
pon., wt., śr., : 7.00 – 15.00
czw.: 7.00 – 17.00
pt.: 7.00 – 13.00
Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki: 14.00 – 17.00
Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 16.00 – 17.00
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Zarząd Spółdzielni:
tel. 71 350 66 30
tel. 71 355 63 73
fax 71 355 76 99
Dział Techniczno-Administracyjny
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. 605 979 282
Pogotowie Dźwigowe:
tel. 71 351 39 66
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

3 października 2013 roku, zmarł Prof.
Witold Molicki. Jego nazwisko związane
jest nieodłącznie z naszym osiedlem.
W 2008 roku ,w ramach organizowanej
przeze mnie Wszechnicy Popowickiej,
mieliśmy okazję gościć Pana Profesora. Ze
spotkaniem tym związane było pewne
zabawne wydarzenie. otóż czekając na
profesora Molickiego, nie poznaliśmy go,
a on wszedł, spokojnie usiadł na sali
.Dopiero gdy powtórnie zapowiadaliśmy
jego rychłe przybycie oznajmił, że jest
wśród nas. Ponieważ Pan Profesor miał
duże poczucie humoru, nie potraktował tej
sytuacji jako powodu do obrazy.
W trakcie spotkania mówił m. in. o
realizacji budowli sakralnych. Otóż jest on
autorem projektu kościoła pw. Chrystusa
Króla przy ul. Zachodniej we Wrocławiu.
Uważał , że taka budowla to przestrzeń
modlitwy i skupienia i jej kształt ma
wspomagać ten stan. Profesor opowiadał
też o realizacji bardzo śmiałego projektu,
jakim było osiedle Przyjaźni Polsko
–Radzieckiej, dziś - Osiedle Przyjaźni, na
Krzykach.
Profesor uspokoił obawy mieszkańców
Popowic. Otóż beton użyty do elementów
prefabrykowanych, początkowo miał
wytrzymałość 80 kg/m kw. Po badaniach
okazało się, że beton z czasem tak
stwardniał , że wytrzymałość zwiększyła
s i ę d o 1 2 0 - 1 5 0 k g / m k w.
Nasz gość odpowiadał o swojej pracy,
dzieląc się swoją wiedzą, z humorem
komentując pytania do niego. Twierdził,
że wiele rzeczy jest możliwych, ale zależy
to od podejścia ludzi. Był zadowolony z
Popowic, które stworzył. bo drzewa udało

się wkomponować w zabudowę i nie trzeba
było ich wycinać. Dzięki temu nasze
osiedle jest zielone i ma dużo przestrzeni.
Pamiętajmy, spacerując po Popowicach, że
współtworzył je Prof. Witold Molicki.
Może warto byłoby upamiętnić ten fakt
stosowną tablicą, albo nazwaniem ulicy
jego imieniem?

Tomasz Kapłon

Prof. WITOLD
MOLICKI (1930-2013)
architekt, urbanista i wykładowca
akademicki. Ukończył Wydział
Architektury Politechniki
Wrocławskiej. Tam też obronił
doktorat i habilitował się.
Projektant i twórca pracowni w
Miastoprojekcie we Wrocławiu
(1959-95). wykładowca na
Wydziale Architektury
Politechniki Poznańskiej (197384), na ASP we Wrocławiu (197278, 1993-2009) oraz w
D u s z p a s t e r s t w i e Ś ro d o w i s k
Twórczych we Wrocławiu. Członek
wrocławskiego oddziału
Stowarzyszenia Architektów
Polskich i Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Architektów RP.
Prof. Molicki jest projektantem
wrocławskich osiedli Szczepin,
Popowice, Przyjaźni, Wojszycka
oraz kościoła Chrystusa Króla
przy ul. Zachodniej.

POPOWICE
Nasze Popowice - kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
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Raport o stanie dociepleń
Trwaja prace dociepleniowe na naszym osiedlu. Dzięki nim elewacje
budynków zyskują bardziej estetyczny wygląd. Poprawia się też oznakowanie
bydynków SMLW Popowice.
Remont 102 ścian szczytowych budynków mieszkalnych przewidziano na lata
2013-2016.W planie na 2013 rok przewidziano do remontu ocieplenie 73 ścian
szczytowych. Remont ocieplenia finansowany jest z funduszu remontowego
danej nieruchomości, dlatego też nie zawsze budynek ma wyremontowane obie
ściany szczytowe.
Po wykonaniu remontu 20 ścian szczytowych i zbilansowaniu środków
finansowych podjęto decyzję o zleceniu Wykonawcy robót dodatkowych 5
ścian.Łącznie w 2013roku wyremontowanych będzie 78 ścian szczytowych za
kwotę ok. 4.450.000 zł .
Na ścianach szczytowych budynków od strony głównych ulic będą
umieszczone nazwy ulic wraz z piktogramem obrazującym jej nazwę np. żubr,
niedźwiedź, bóbr, jeleń.
M.Miciak
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Będzie sygnalizacja na
Popowickiej
Długoletnie starania, także Zarządu i
organów samorządowych SM Popowice,
samych mieszkańców, zostały uwieńczone
sukcesem. Na Popowickiej, koło
Biedronki, będzie
zainstalowana
sygnalizacja świetlna.
Mieszkańcy Popowic, byli niejednokrotnie
świadkami świadkami poważnych
wypadków. Niestety, także śmiertelnych.
O niebezpiecznej Popowickiej pisaliśmy
także w Naszych Popowicach. Duże
natężenie ruchu na tej ulicy, czyni ją
niebezpieczną, dla wszystkich pieszych,
ale zwłaszcza dla uczniów obu szkół - SP
nr 3 i Gimnazjum nr1. Położenie
przystanków po drugiej stronie ulicy,
powodowało - przy przesiadaniu się lub
wysiadaniu- konieczność przejścia na
drugą stronę.
Każdy , kto jechał ulicą Popowicką wie,
jak szybko pędzą nią samochody. Mimo
wielu kontroli radarowych, szybkość na tej
ulicy była i jest nadmierna. Jedynym
sposobem, zmuszającym kierowców do
zwolnienia są światła. Zapewniają one
bezpieczne przejście tak, jak na wysokości
Niedźwiedziej. Teraz będzie to możliwe na
wysokości Biedronki. Skorzystają na tym
wszyscy.

skutki dla całego organizmu. Może to być
duszność, zapaść, zaburzenia wzroku,
zaburzenia układu pokarmowego,
przyspieszony puls, a nawet wstrząs
anafilaktyczny (alergiczny), gdy ktoś jest
na toksyny szczególnie wrażliwy. Mogą
nawet doprowadzić do śmierci.
Jak się uchronić przed obrzeżkiem ? Przede
wszystkim zapobiegać gnieżdżeniu się
gołębi, bo obrzeżek może przetrwać ukryty
w szparach nawet 5 lat bez jedzenia!
Uważąjmy na gołębie, nie dokarmiajmy ich
na balkonach, czy parapetach naszych
mieszkań. Unikniemy tym samym
groźnych chorób.
Elżbieta Walat

Krasnal w gimnazjum
25 czerwca w Gimnazjum nr 1 , przy ul.
Jeleniej 7, miała miejsce niecodzienna
uroczystość. Otóż przed wejściem do
szkoły odsłonięto postać... krasnala.
Na uroczystość przybyli m.in.
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Wrocławia, Maria Zawartko, zastępca
Dyrektora Departamentu
Spraw
Społecznych UM Jarosław Delewski oraz
dyrektor Gimnazjum Nr 31, Bożena Wąs.
Przybyłych gości i młodzież powitała
dyrektor Gimnazjum Nr 1, Zofia Stawicka.
Powiedziała
ona m.in: " „Prezydent
Dutkiewicz ufundował nam krasnala.
Nazywa się Hugonek. Będzie przynosił
wam dużo szczęścia i sukcesów”.
Z okazji odsłonięcia postaci krasnala
obecni na uroczystości obejrzeli piękny
program artystyczny,w wykonaniu
młodzieży, śpiewająca pod kierownictwem
nauczyciela Gimnazjum
Piotra
Jarońskiego. Od tej pory Gimnazjum nr 1
będzie opiekowała się krasnal Hugonek.
Mamy nadzieję, że niejednemu przyniesie
szczęście.

Tomasz KapłoN

Nie dokarmiać gołębi
Z bytowaniem gołębi w naszym
środowisku, związane są, niestety,
niebezpieczne dla nas choroby. Jakie?
Proponujemy lekturę poniższego tekstu.
Czy słyszeli Państwo o obrzeżku? Jest to
bardzo groźny kleszcz gołębi. Mierzy do 1
cm, więc niełatwo go zauważyć. Mieszka
tam, gdzie żyją gołębie. Woli krew gołębia,
ale kiedy nie może jej zdobyć, nie pogardzi
naszą. Przechodzi wtedy przez szpary, czy
otwarte okna do mieszkań. Chowa się pod
parapetami, za telewizorem. Atakuje tylko
nocą. Po ukłuciu nas, pobiera krew przez
pół do półtorej godziny. A my o tym nie
wiemy.
Dopiero kiedy pojawią się zmiany skórne,
możemy zorientować się, że kleszcz ten
odwiedził nas w nocy. Pojawia się wtedy
pęcherzyk z bardzo czerwona obwódką,
oraz opuchlizna, nawet całej ukłutej ręki.
Może ona utrzymywać się długo,
szczególnie u dzieci i alergików.
Toksyny, przekazane człowiekowi przez
obrzeżka, mogą spowodować
groźne
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Popowice"
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Ludzie Popowic
Zostałem na Popowicach
Wśród mieszkańcy Popowic są tacy, którzy
mieszkają tu od początku. Są też i tacy,
którzy pełnili ważne funkcje państwowe.
Na pewno do takich osób należy Edward
Szufranowicz.
Na naszym osiedlu zamieszkał w 1975
roku. W momencie przydziału mieszkania
budynki były w stanie surowym, nie
ukończone też były drogi i dojazdy. W
listopadzie otrzymał klucze od mieszkania.
Pan Edward pracował i mieszkał wcześniej
w Bystrzycy, w Wojewódzkim Związku
Gminnych Spółdzielni (WZGS). We
Wrocławiu też pracował w WZGS. To jego
firma wybudowała - istniejący do dzisiaj sklep przy ul. Białowieskiej, popularnie
zwany "u chłopów".Trwałość tych
sklepów, obliczona była na 15 lat. Stoją do
dziś...
Do 1980 roku Edward Szufranowicz
pracował , jako wiceprezes WZGS. 20 lipca
1980 roku został powołany przez premiera
n a s t a n o w i s k o Wi c e w o j e w o d y
Wrocławskiego. Przypomnijmy, że
wojewodą był wówczas Janusz Owczarek.
Jako wicewojewoda, Edward
Szufranowicz odpowiadał za resort
zdrowia,rolnictwo, ochronę środowiska.
Ponieważ od młodości miał do czynienia z
rolnictwem, więc znał się na nim i mógł
swoją wiedzę spożytkować. Niełatwe były
lata osiemdziesiąte, niepokoje społeczne,
sierpniowe strajki, a potem stan wojenny.
Pan Edward zapisał je , mimo wszystko ,
po stronie sukcesów. Dobrze układała się
współpraca z Akademią Rolniczą. Jednak
po ukończeniu 66 lat, postanowił odejść.
Pana Edward ciągnie do Bystrzycy. Tam
miał teścia ze sporym gospodarstwem. Po
jego śmierci pomagał w utrzymaniu go.
Tam też ma pasiekę, którą często odwiedza.
Ciągnęło go też do działania i kontaktów z
ludźmi. Toteż w 2002 roku, tuż po
utw orzeniu S M P opow ice, kiedy
namówiono go do kandydowania do Rady
Nadzorczej, nie namyślał się długo. Działał
w niej przez dwie kadencje. Kiedy pytam
go o spółdzielnię, chwali uporządkowany
stan prawny, oraz dobrą organizację. Widzi
też konieczność wzmocnienie dozoru. Na
Popowicach dobrze mu się mieszka, choć
był moment wahania" "Mogłem
wyprowadzić się z Popowic, ale dobre
połączenia i położenie, zdecydowały , że
zostałem". Uważa, że w każdej działalności
najważniejsze są dobre kontakty
z ludźmi. To właśnie przekonanie
towarzyszyło mu przez lata jego pracy i

działalności, tak uważa i dziś.
Tomasz Kapłon

Wieści z Rad
Zespołów
Nieruchomości
Rada Zespołu Nieruchomości nr 1
Popowice - Polana, doceniając
zaangażowanie i poparcie członków
Spółdzielni, uczestniczących
w III i IV części Walnego Zgromadzenia,
wyraża serdeczne podziękowania za
oddanie głosów na niżej wymienione
osoby. Postaramy się nie zawieść Państwa
zaufania i wywiązać się z nałożonych
zadań jak najlepiej. Będziemy szukać
sensownych usprawnień i rozwiązań,
mających wpływ na funkcjonowanie i
rozwój naszego osiedla.
Rada Zespołu Nieruchomości nr 1
Popowice - Polana działa już dwa
miesiące, a ukonstytuowanie jej miało
miejsce 3 września br. Oto nasz skład:
:
-Przewodnicząca: Maria Żłobińska Perlicka
-Z-ca
Przewodniczącej: Elżbieta Walat
- Sekretarz:
Bogumiła Hulewicz
- Członkowie:
Bogdan Kwieciński,
Ewa Pokusińska Martowicz,
Helena Sikora,
Witold Waszczyński
Także 3 września, zgodnie z regulaminem
Rady Zespołu Nieruchomości, powołane
zostały dwie stałe komisje problemowe:
1. Komisja Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi:
-Przewodniczący: Bogdan Kwieciński
- Z-ca
Przewodniczącego: Witold Waszczyński
- Członkowie:
Helena Sikora

Maria ŻłobińskaPerlicka
2. Komisja Samorządowo - Kulturalna w
składzie:
- Przewodnicząca: Ewa Pokusińska Martowicz
- Z-ca
Przewodniczącej: Elżbieta Walat
- Członek:
Bogumiła Hulewicz
W tym miejscu dodać należy, że mamy
do czynienia z nową sytuacją: Adam
Głogowski, zrezygnował z członkostwa
w
Radzie
z ważnych przyczyn
zawodowych. Zatem Radę tworzy 7 osób,
do czasu Walnego Zgromadzenia w 2014
roku. Wtedy odbędą się wybory
uzupełniające .
Ponadto w październiku br. z funkcji
przewodniczącej Komisji Samorządowo –
Kulturalnej została odwołana Ewa
Pokusińska- Martowicz. Przewodniczącą
tej Komisji została Elżbieta Walat.
W tym okresie rozpatrywaliśmy i
opiniowaliśmy pisma, wniesione do Rady,
w tym: sprawę przydziału komórki na
półpiętrze,
przyznanie pomieszczenia
suszarni na rowerownię. Zostały także
wyznaczone osoby do udziału
w
odbiorach wykonanych robót ocieplenia ,
które już w nich uczestniczyły. Ustalono
też harmonogram
dyżurów .
Przypominamy, że członkowie naszej
Rady pełnią te dyżury w każdy drugi i
czwarty czwartek miesiąca, w siedzibie
Spółdzielni, W tym czasie przyjmowane
są skargi, wnioski, zastrzeżenia,
spostrzeżenia i wszelkie inne pisma i uwagi
w sprawach indywidualnych oraz
działalności Spółdzielni.
Ponadto, zgodnie z planem zadań,
opracowanym przez Radę, zorganizowano
dla emerytów i rencistów z naszego
Osiedla
wycieczkę z ogniskiem pt.
Pożegnanie Lata.
Dodajmy, że w
przyszłym roku postaramy się bardziej
nagłośnić podobną imprezę turystyczną i
rozpropagować ją poprzez umieszczenie
dodatkowych informacji na tablicach
ogłoszeń.
Działając w oparciu o plan, zatwierdzony
przez Radę Zespołu Nieruchomości nr 1,
dofinansowano także imprezę uczczenia
pamięci patrona Gimnazjum nr 1. Z uwagi
na błędy merytoryczne, formalne i
proceduralne, odstąpiono od projektu,
zgłoszonego
poza planem - tzn.
dofinansowania koncertu Antoniny
Krzysztoń, który odbył się
12
października br. w kościele pw. N.M.P.
Królowej Pokoju.
Liczymy na Państwa współpracę, bo tylko
razem możemy osiągnąć sukces.
Wiceprzewodnicząca RZN nr 1
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Elżbieta Walat

Wiersze Ryszarda Pelczara
Listowie
To płomień.
Szereg mrówek ku przeznaczeniu.
To łyk lichej wódki.
Uspokoić sumienie.
To drogi bez celu,
choć cel pewnie gdzieś widać.
To wymysł człowieka,
który nawet nie spojrzał.
+
Kartka papieru złożona we czworo
Kolejny natrysk
i następna wypełniona po brzegi
popielniczka
Pamięć wymazuje fałszywe alarmy,
a ja jednak czuję lęk,
że nigdy nie usłyszę do końca
tego,co nie powinno się skończyć.
Podświadomie biorę kolejną kartkę
składam ją we czworo.

W krainie operetki
Dużym powodzeniem, cieszył się koncert „W krainie
operetki”, zorganizowany 7 czerwca , w ramach Spotkań
Popowickich.
Wystąpili Maria i Jarosław Zawartkowie, towarzyszył im , jako
konferansjer Henryk Teichert. Zapewne wielu wrocławian
pamięta go z ról w Operetce Wrocławskiej. Pan Henryk był w
znakomitej formie sypał anegdotami i dowcipnymi komentarzami.
Program koncertu był dostosowany do różnych gustów i
upodobań. Zaczął Jarosław Zawartko od znanej arii Skołuby ze
„Strasznego dworu” Stanisława Moniuszki. Potem wykonał arię
Don Basilio, o plotce , z opery. "Cyrulik sewilski" Gioacchino
Rossiniego.
W międzyczasie usłyszeliśmy anegdotę o Ludwiku Solskim, który
wyszedł na scenie z opresji, w jakiej znalazł się wskutek kawału
kolegów. Kolejnym utworem była zabawna pieśń „Dziad i baba”
Stanisława Moniuszki. Później w pięknym duecie Marii i
Jarosława Zawartków, usłyszeliśmy, jaka jest „Cudna chwila ta”,
czyli Rudolf Friml i operetka „Rosemarie”. Usłyszeliśmy także
dwa utwory z musicalu „My fair lady” Fredericka Lowe: piosenkę
Freda i piosenkę Elizy, znana prawie na całym świecie pod tytułem
”Przetańczyć całą noc”. Skoro o damach mowa, w tym miejscu p.
Henryk przypomniał anegdotę o damie w kawiarni.
W nieco melancholijny nastrój wprawił nas Jarosław Zawartko,
wykonaniem
kołysanki murzyńskiej z repertuaru Paula
Robesona. Nie mogło zabraknąć jego znakomicie wykonanej
pieśni Tewje Mleczarza z „Skrzypka na dachu”. Każdy z nas
rozmarzył się nucąc „Gdybym był bogaczem…”. Koncert
zakończył piękny duet z ”Księżniczki czardasza” Emmericha
Kalmana o wdzięcznym tytule „Choć na świecie dziewcząt
mnóstwo”. Dopisała - jak na poprzednich koncertach publiczność , która wiernie towarzyszyła Spotkaniom
Popowickim.

Czeremcha
Czereśń Śliwa

Tomasz Kapłon

wiersz inspirowany
filmem J.J.Kolskiego
"Jasminum"

Istnieje coś pomiędzy
sensem a tym,co zostaje
po ruchu ust i dłoni,
jak zapach jaśminu,
rozerwany pragnieniami

Zbliżenie
Istnieje coś pomiędzy
sensem a dźwiękiem ,
którego nie sposób usłyszeć,
szmacianym łosiem,
który ląduje na łóżku,
aby ogrzać wystające sprężyny
Zbliżenie
Istnieje coś pomiędzy
milczeniem a rozmową,
kromką chleba na wymiar
i wyjazdem.
Pojutrze

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Popowice"

Konkurs balkonowy
Dużym powodzeniem cieszył się ogłoszony przez naszą spółdzielnię
w maju br. konkurs na najpiękniejszy balkon. Zgłoszonych zostało sześć balkonów.
Niełatwe zadanie będzie mieć komisja, która oceniać ma wygląd poszczególnych
balkonów. Jedne z nich dosłownie całe tonące w kwiatach, bardzo cieszyły oko.
(ppBortkowscy, p.Bielicki,p. Reutt).Inne zachwycały kompozycją kwiatów
(p.Bednarczyk). Były też o balkony z nieco oszczędniejszym, ale harmonijnym wystrojem
(p.Wojdat, p.Kuźmińska). Zatem wybór nie będzie/nie był łatwy. Końcowy werdykt
przekażemy Państwu w następnym numerze Naszych Popowic.
Bardzo cieszy udział naszych mieszkańców w konkursie balkonowym. Oznacza to,że
estetyka jest równie ważnym elementem naszego codziennego życia. Dzięki takim
ukwieconym balkonom zyskuje też nasze osiedle.
Tomasz Kaplon

Organy samorządowe
wybrane
Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni
Mieszkaniowej Popowice w czerwcu br.,
wybrana została Rada Nadzorcza SM
Popowice na lata2013-2016. Na
pierwszym swoim posiedzeniu,29 lipca br.
nastąpiło ukonstytuowanie się Rady. Oto
skład i funkcje jej członków:
Bolesław Proga-przewodniczący
Jan Cieszkowski-wiceprzewodniczący
Ryszard Urbanek-sekretarz
Komisja Rewizyjna
Krzysztof Maćko-przewodniczący
Rajmund Gołębiowski-członek
Bolesław Proga-członek
Ryszard Urbanek-członek
Komisja Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi
Leszek Zakosztowicz- przewodniczący
Jan Cieszkowski -członek
Ryszard Górka-członek
Marcin Makowski-członek
Komisja Statutowo-SamorządowoKulturalna
Małgorzata Gutekunst - przewodnicząca
Jarosław Bochniak- członek
Irena Łabędzka - członek
Marta Słowikowska-członek
Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu
wybrano także Rady Zespołów
Nieruchomości. W skład RZN nr 1
Polana weszli:
Maria Żłobińska-Perlicka przewodnicząca
Elżbieta Walat
Ewa Pokusińska-Martowicz
Bogdan Kwieciński
Witold Waszczyński
Bogumiła Hulewicz
Helena Sikora
W związku z rezygnacją Adam
Głogowskiego z funkcji członka RZN nr
1, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
w 2014 roku zostaną przeprowadzone
wybory uzupełniające.
Natomiast w skład RZN nr 2 Park weszli:
Jerzy Zieliński- przewodniczący
Joanna Musiał
Janina Pasternak
Leszek Nowakowski
Ryszard Siewak
Bogdan Derbin
Krystyna Kobel
Waldemar Lipczycki
Tomasz Kaplon
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Nasza inwestycja
Na terenie naszej inwestycji przy ul.Legnickiej trwają konieczne do wykonania prace budowlano- instalacyjne. Poprzedzają on
właściwy proces budowlany.
Oto krótki przegląd prowadzonych prac. Trwa przekładka sieci teletechnicznej. We wrześniu br., po pozytywnym zatwierdzeniu
projektu i terminów przez 14 operatorów telekomunikacyjnych, rozpoczęliśmy prace, związane z przekładką sieci teletechnicznej.
Dotychczasowe położenie kabli uniemożliwiało kontynuację prac ziemnych.
Jeśli mowa o pracach ziemnych, także od września trwały te, które miały na celu poszerzenie wykopu i przygotowanie terenu pod
zainstalowanie palownicy. Przy jej pomocy zabijane są larseny, zabezpieczające wykop przed osuwaniem się ziemi. Po ich
zamontowaniu będziemy mogli przystąpić do pogłębiania wykopu pod trzykondygnacyjny garaż podziemny. Prowadzone prace
polegają na pogrążaniu ścianki szczelnej metodą wibracyjną oraz wierceniach rozluźniających grunt. Palownica rozpczęła pracę od
strony ul. Rysiej.
Wykonanie powyższych prac,zarówno budowlanych, jak i instalacyjnych, warunkuje dalszą budowę. Nie jest to może efektowny, ale
konieczny etap powstawania naszej inwestycji. Po nim niebawem nastąpi etap bardziej widoczny, czyli prace budowlane przy garażu
podziemnym.
M.Miciak

Przekładka sieci

Roboty ziemne

Sieć teletechniczna

Zabijanie larsenów
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