Grudzień 2017

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się
Nowego Roku 2018

pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę
oraz złożyć wszystkim Mieszkańcom
moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności
Zarząd Spółdzielni,
Rada Nadzorcza,
Rada Zespołu Nieruchomości NR 1
oraz
Rada Zespołu Nieruchomości NR 2
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław
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 intersantów
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
tel. 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. 71 765 31 12
tel. 693 080 559
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

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: MULTIFORMAT Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 47, 54-239 Wrocław
tel. 505 299 062
Skład, łamanie, fotoedycja:
MULTIFORMAT Sp. z o.o.
biuro@multiformat.pl
Druk: DOBRADRUKARNIA.com.pl
tel. 505 299 062

Zamiast podsumowania
Minęły cztery kwartały działalności
Rady Nadzorczej w bieżącym roku.
Nie jest to sprawozdanie, ale w kilku słowach chciałbym przybliżyć to,
czym głownie zajmowała się Rada
i jakie były wiodące tematy posiedzeń
plenarnych.
Jednym z nich było przyjęcie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji problemowych Rady na rok 2017
i bieżąca kontrola realizacji przyjętych
zamierzeń. To także zapoznanie się
z Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”,
skierowanym do dużych spółdzielni
mieszkaniowych na terenie Polski.
Program generalnie dotyczy docieplenia ścian i zmniejszenie do minimum przenikania energii cieplnej
z wewnątrz mieszkań. W naszym
przypadku dotyczyło to ścian podłużnych (północnych i południowych).
Członkowie Rady Nadzorczej dwukrotnie uczestniczyli w prelekcjach,
przygotowanych przez Pana Marcina
Domagałę z Centrum Doradztwa Europejskiego, podczas których mogli
zapoznać się z warunkami i korzyściami, jakie dla naszej Spółdzielni
niesie przystąpienie do Programu.
Na podstawie uzyskanych informacji
Rada Nadzorcza opracowała materiały do dyskusji na poszczególnych
częściach Walnych Zgromadzeń. Tegoroczne Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, większością głosów,
zaakceptowało przedstawione przez
Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni
rozwiązania w tym zakresie.
Aktualnie aplikacje, dotyczące docieplenia ścian podłużnych, przeszły
w komplecie wstępną weryfikację
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W najbliższych dniach powinny do Spółdzielni nadejść informacje,
dotyczące konkretnych rozwiązań.

W ramach przygotowania materiałów na Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, na posiedzeniach
plenarnych Rady przyjęto Sprawozdania Komisji Problemowych Rady, a następnie przyjęto końcowe opracowanie

„Sprawozdania Rady Nadzorczej za
2016 r.” Przedstawione na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia sprawozdanie Rady, zostało
przyjęte przez członków Spółdzielni
bez uwag.
Przed nowym wyzwaniem stanęła Rada Nadzorcza, w związku
z przyjętą 20 lipca 2017 r. przez Sejm
RP nową ustawą o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Ustawa ta wprowadziła szereg
nowych zapisów. Zobowiązuje ona
spółdzielnie mieszkaniowe, aby w terminie 12 miesięcy dokonały niezbędnych zmian w swoich statutach, a ich
zapisy były spójne z zapisami Ustawy.
Chcąc sprostać wymogom podanych
w Ustawie, projekt zmian w naszym
statucie musi być gotowy do końca
kwietnia przyszłego roku. W tym celu
Rada Nadzorcza powołała Kolegium
Redakcyjne w skład którego wchodzą
członkowie Rady Nadzorczej, wybrani
przez Rady Zespołów Nieruchomości
członkowie tych Rad, obligatoryjnie
Zarząd Spółdzielni i Radca Prawny.
Skład Kolegium Redakcyjnego ds.
Statutu jest podany na stronie Internetowej Spółdzielni. Projekt zmian
w obecnym statucie do publicznej dyskusji, zostanie opublikowany w świątecznym (wielkanocnym) numerze
„Naszych Popowic”.
Oprócz wyżej przestawionych głównych problemów, Rada Nadzorcza
zajmowała się bieżącymi problemami
członków naszej Spółdzielni. Rozpatrywała na bieżąco pisma, wnioski,
propozycje, odwołania i skargi członków, skierowane do Rady Nadzorczej.
Na swych posiedzeniach do tej pory
Rada przyjęła ponad 90 uchwał, które
w większości dotyczyły bieżących regulacji w sprawie przyjętego funduszu
remontowego na 2017 rok.
Leszek Zakosztowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
SMLW „Popowice”
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Nowa ustawa
W dniu 9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017 poz. 1596).
Ustawa wprowadziła ponad 80 zmian. Zmiany te mają charakter bardzo szeroki
i komplikują dotychczasowe funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Nowa
ustawa wymusza na organach samorządowych dokonanie zmian w zapisach
obecnego Statutu Spółdzielni w ciągu 12 miesięcy, a tak naprawdę do przyszłorocznych części Walnego Zgromadzenia
Zmiany te w szczególności obejmują takie zagadnienia jak: kompetencje organów - Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, udział pełnomocnika, podejmowanie uchwał, naliczanie opłat, rozliczenia
funduszu remontowego. Zmiany dotyczą też nabywania i utraty członkostwa,
tj. chwila powstania członkostwa, nowe regulacje nabycia członkostwa osób
fizycznych i prawnych, wystąpienie, wykluczenie i wykreślenie z rejestru członków spółdzielni. Ponadto wśród zmian będą też sprawy nabywania i utraty praw
do lokali, zmiany zasad wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu, powstawanie wspólnot mieszkaniowych w zasobach spółdzielni oraz stosowanie ustawy o własności lokali.
Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu plenarnym w dniu 31 sierpnia 2017 r.
postanowiła powołać Kolegium Redakcyjne do zredagowania nowelizacji Statutu SMLW „Popowice”. W skład Kolegium z Rady Nadzorczej powołani zostali:
Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji Samorządowo - Statutowo - Kulturalnej, Marta Słowikowska - członek Komisji SSK, Sylwia Świtała - członek
Komisji SSK, Waldemar Liwczycki - członek Komisji SSK, Leszek Zakosztowicz
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Maria Zawartko - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Grażyna Przychodzińska - Przewodnicząca Komisji Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi.
Z Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 powołani zostali: Helena Sikora - Zastępca Przewodniczącego Rady, Ryszard Urbanek - członek Rady. Z Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2: Bolesław Proga - Przewodniczący Rady, Alina Malecha
- Sekretarz Rady.
W pracach Kolegium Redakcyjnego uczestniczyć będzie Zarząd Spółdzielni
w pełnym składzie: Mirosław Miciak - Prezes Zarządu, Bogdan Słowik - Wiceprezes Zarządu, Michał Żołnierowicz - członek Zarządu ds. Ekonomicznych. W skład
Kolegium wejdą też pracownicy administracji Spółdzielni, bezpośrednio odpowiedzialni za przestrzeganie Statutu w kontaktach z członkami Spółdzielni i pracach
organów samorządowych: Hanna Ostropolska - Kierownik w Dziale Członkowskim, Marta Wilińska - Specjalista ds. Organizacji i Samorządu. W pracach Kolegium, w sprawach interpretacji zapisów ustawy, a także w opiniowaniu redagowanych nowych zapisów Statutu pod względem prawnym, będzie uczestniczyć
Jerzy Najda - Radca Prawny Spółdzielni.
Kolegium Redakcyjne na swym inauguracyjnym spotkaniu w dniu 05.10.2017 r.
dokonało wyboru Przewodniczącego i jego zastępcy, a także przyjęło harmonogram działania i posiedzeń. Rada Nadzorcza zakłada, że prace nad zmianami
w Statucie powinny zakończyć się w połowie marca 2018, tak, aby projekt Satutu
ze zmianami mógł się ukazać w świątecznym (wielkanocnym) numerze gazetki
„Nasze Popowice” do publicznej dyskusji. Następnie w połowie maja 2018 r. projekt
ten zostanie przedstawiony w formie projektów uchwał Walnemu Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza, tą drogą zwraca się z prośbą do wszystkich członków Spółdzielni, aby włączyli się do redagowania zmian w obecnym Statucie poprzez
zgłaszanie swoich uwag i poprawek do Kolegium Redakcyjnego.
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Ważne uchwały
Walnego
Tegoroczne Walne Zgromadzenie
w naszej Spółdzielni miało wyjątkowy
charakter. Określiło bowiem dalszy
kierunek realizacji dociepleń.
W porządku posiedzenia Walnego
Zgromadzenia znalazły się punkty,
mówiące o możliwościach zdobycia
dotacji na dalszą modernizację energetyczną budynków Spółdzielni. O tej
kwestii piszemy w tym numerze w tekście „Dociepleń ciąg dalszy”. Przyjęte
uchwały wytyczają dalszy kierunek
prac termomodernizacyjnych.
Jak wyglądają nasze, zwłaszcza
te dziesięciopiętrowe budynki, każdy widzi. Tym bardziej, że nie jest to
jedynie sprawa estetyki. Znacznie
ważniejszym w tych uchwałach jest
upoważnienie Zarządu do dalszych
działań w sprawie dociepleń. Niejednokrotnie brak wiedzy o dociepleniach
i ich finansowaniu sugerował niektórym członkom stopowanie tych dociepleń. Padały argumenty, nie mające
nic wspólnego z prawdą typu „Wasze
dzieci będą spłacały kredyty” albo
„Jak nie spłacimy kredytu to zabiorą
nam mieszkania”.
Nie wszyscy rozumieją potrzebę
czy wręcz konieczność docieplania.
Otóż na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu pojawił się wniosek o …
usunięcie z porządku obrad sprawy
dociepleń. Na szczęście nie został
on poddany pod głosowanie. Bowiem
zgodnie z ustawą, nie jest możliwe
usunięcie punktu z porządku obrad
Walnego Zgromadzenia. Członkowie
Spółdzielni obecni na częściach Walnego Zgromadzenia zadecydowali
o realizacji dociepleń ścian podłużnych, zwłaszcza że przyniosą one
oszczędności, poprawiając charakterystykę energetyczną budynków. A to
przekłada się przecież na wysokości
opłat za ogrzewanie…

Leszek Zakosztowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
SMLW „Popowice”
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Chodzić na
Walne
Jednym z problemów często podnoszonych przez członków Spółdzielni jest niska frekwencja na
Walnych Zgromadzeniach.
Co powoduje ten brak zainteresowania sprawami tak przecież bliskimi
każdemu z członków Spółdzielni?
Przecież każdy chce mieszkać w zasobach funkcjonalnych, estetycznie
wyglądających. Do tego porządnie
ocieplonych i dających tym samym
oszczędności w ogrzewaniu. Każdy
chce mieć czynsz na względnie niewysokim poziomie i sprawnie funkcjonującą infrastrukturę techniczną.

Być może sytuację tę powodują
utrwalone w naszej pamięci sytuacje
z czasów przed i po oddzieleniu się
SMLW „Popowice” od SMLW „Energetyk”. Wówczas Walne Zgromadzenia trwały często do północy, a nieraz
i do białego rana! Oczywiście takie sytuacje należą do przeszłości, ale obawy pewnie gdzieś pozostają. Często
słyszy się takie opinie: „Nie pójdę na
Walne, bo ono trwa godzinami”.

Bez zsypów
Jaka jest przyszłość zsypów na śmieci w naszej Spółdzielni? To pytanie
zadaje sobie wielu mieszkańców Popowic.
Nie wygląda ona różowo, bo zsypy przysparzają coraz więcej problemów,
zwłaszcza z konserwacją, czy naprawami. Ich konstrukcja, czyli rury kamionkowe, jest w dużym stopniu zdewastowana. W dobie sortowania śmieci, zsypy nie zapewniają tej możliwości. Warto też przywołać Ustawę o odpadach,
która zacznie obowiązywać od stycznia 2018 roku. Konieczne będzie stopniowe wyłączanie zsypów z eksploatacji, a docelowo ich likwidacja.
Zdaniem Zastępcy Prezesa ds. Technicznych inż. Bogdana Słowika,
następuje stopniowa śmierć techniczna zsypów. Co będzie wtedy ze śmieciami? Otóż będzie możliwość składania posortowanych śmieci w dotychczasowych komorach zsypowych na parterze. Inną alternatywą będzie
umieszczanie ich w pojemnikach w specjalnie przystosowanych do tego
obudowach śmietnikowych, które już powstały. Zsypy kończą swój żywot,
bo miały więcej wad niż zalet. Mieszkańców bulwersował ich stan sanitarny,
jak też problemy z robactwem. Do tego dołączał się zapach rozkładających
się śmieci. Zatem likwidacja zsypów uwolni mieszkańców od tych uciążliwości. Warto przy tym wiedzieć, że nasza Spółdzielnia jest jedną z niewielu,
w których zsypy na śmieci jeszcze istnieją. Jak widać już niedługo.
Tomasz Kapłon

Komórki po zsypach?

Może jednak warto pójść – choć
raz samemu na Walne i przekonać
się. Dowiemy się czym zajmuje się
Zarząd, Rada Nadzorcza i Rady
Zespołów Nieruchomości. Będziemy
mogli zadać pytanie, uzyskać odpowiedź i mieć orientację co do działalności Spółdzielni. Nie będziemy wówczas podatni na informacje z drugiej
ręki. Zatem wybierzmy się na Walne
i sami oceńmy, czy należy chodzić.

W związku z przewidywana stopniową likwidacją zsypów, mieszkańcy
budynków dziesięciopiętrowych mają nadzieję na pozyskanie komórek
lokatorskich.
W ankiecie Zarządu SMLW „Popowice”, mieszkańcom jednego z budynków przy ulicy Popowickiej 62-68 zadano dwa pytania: czy chcą ponosić koszty remontu zsypów, czy rezygnują z remontu i zgadzają się na
wykonanie komórek? Na 130 wydanych ankiet oddano ok. 60. Komórki
w tym budynku zrealizowano po zakończeniu prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Jest ich więcej, bo takie pomieszczenie
utworzono praktycznie na każdym piętrze. Mieszkańcy korzystają już
z przedmiotowych pomieszczeń.

Tomasz Kapłon

Tomasz Kapłon

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorko – Własnościowej „Popowice” informuje
o sukcesywnej likwidacji zsypów w budynkach wysokich. Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia nie
przyjmuje podań o przydział pomieszczeń dodatkowych na półpiętrach klatek schodowych, ponieważ
znajduje się tam przeciwpożarowa instalacja hydrantowa. Do czasu rozwiązania tego problemu złożone
podania nie będą rozpatrywane. Co do dalszych losów pomieszczeń po zlikwidowanych zsypach Spółdzielnia będzie informować mieszkańców na bieżąco.
Zarząd SMLW „Popowice”
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Dlaczego zamykamy zsypy?
Z trzech powodów: konieczności segregacji odpadów, względów sanitarnych
oraz bezpiecznego użytkowania i bezpieczeństwa pożarowego.
Konieczność segregacji odpadów
- od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391) na podstawie której od
1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów.
Celem zmiany ustawy było stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów, wyeliminowanie dzikich
wysypisk, likwidacji zjawiska palenia
odpadami w domach i budynkach komunalnych wyposażonych w piece.
Od 1 stycznia 2013 r. Rada Gminy
Wrocław decyduje jak często i w jaki
sposób płacimy za wywóz odpadów
w zależności od sposobu zbierania
odpadów: segregowane czy niesegregowane. Nowa ustawa miała
stworzyć warunki do osiągnięcia do
31 grudnia 2020 roku poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów w wysokości:

a. przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła
– co najmniej 50%;
b. przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (innych niż
niebezpieczne)
– co najmniej 70%.
Utrzymywanie zsypów jest wbrew
wyżej wymienionej ustawie, bo
nie wymusza segregacji odpadów.
Względy sanitarne i bezpiecznego użytkowania - leje zsypowe
są źródłem zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów. Wymagają
okresowego czyszczenia: dezynfekcji i deratyzacji. Często do lei
zsypowych wrzucane są przedmioty, które je blokują. Ponieważ

nie ma urządzeń pozwalających
na bezpieczne udrożnienie zsypu,
aby przetkać zsyp pracownicy spółdzielni muszą odkręcać klapy wrzutowe lub wybijać otwory w ścianie i ręcznie przy użyciu „drągów”
przebić zator śmieci. Takie prace
są niebezpieczne i zagrażają zdrowiu pracowników, ponieważ nie ma
pewnego zabezpieczenia rąk przed
uszkodzeniem mechanicznym lub
zakażenia. To właśnie z powodu problemów z eksploatacją, w nowych
wieżowcach nie buduje się zsypów.
W budynkach bez zsypów nie
ma źródła zanieczyszczeń, nieprzyjemnego zapachu i zagrożenia zdrowia.

Bezpieczeństwo pożarowe
- urządzenia zsypowe wybudowane w latach 1970-75 nie spełniają
§ 128. § 129. § 130. § 131. § 216.
obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określonych w Dziale IV, Rozdziale 3,
rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. 1422 z 2015 r.),
1. Leje zsypowe z rur kamionko-

wych nie są wykonane
w sposób zapewniający
bezpieczeństwo pożarowe.
Spękane rury kamionkowe
łączone na zaprawę, umieszczone w niewyizolowanym
ogniowo szachcie technicznym stanowią potencjalne źródło ognia, a przede wszystkim
dymu, który nie powinien się
dostawać na klatkę schodową
będącą drogą ewakuacyjną.
2. Rozwiązania techniczne
urządzeń zsypowych powinny
spełniać wymagania Polskich
Norm dotyczących tych urządzeń, a rura zsypowa powinna
być gładka wewnątrz, wyko-

nana z materiałów trwałych,
niepalnych, nienasiąkliwych
i odpornych na niszczące
oddziaływania chemiczne
odpadów oraz uderzenia przy
ich spadaniu
3. Dla ścian komór zsypu wymaga się odporności ogniowej
klasy EI 60, a dla drzwi do
pomieszczeń klap wrzutowych
i komór zsypowych klasy EI 30
Gdyby doszło do pożaru w zsypie, cały pion zsypu jest jak gigantyczny komin, od razu napełni się
dymem, który przedostanie się na
klatkę schodową - jedyną drogę
ewakuacji.
Biorąc pod uwagę konieczność segregacji odpadów, względy sanitarne oraz fakt, że urządzenia zsypowe nie spełniają
wymagań bezpiecznego użytkowania oraz bezpieczeństwa pożarowego, a ich przystosowanie
jest kosztowne (ok. 80-100 tys. zł
za lej zsypowy) i pociąga za sobą
kolejne nakłady w kwocie ok.
100 tys. złotych na klatkę schodową, związane z wykonaniem
zabezpieczenia przeciwpożarowego klatki schodowej: montaż
klapy dymowej, wykonanie instalacji alarmu pożaru i nawodnionej instalacji hydrantowej, tak
jak dla budynku ul. Popowicka
62-68. Dla 6 klatkowego budynku
wysokiego całkowity koszt pozostawieniu zsypów byłby na poziomie 1.200.000,00 złotych.
W związku z powyższym podjęto decyzję o wyłączeniu zsypów z eksploatacji.
Bogdan Słowik
Wiceprezes
SMLW „Popowice”
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Dociepleń ciąg dalszy
Kontynuowane będą docieplenia ścian podłużnych budynków
w naszej Spółdzielni. Taką decyzję podjęło Walne Zgromadzenie
w czerwcu br.
Uchwały, które zostały przyjęte
na Walnym Zgromadzeniu, wskazały kierunek najbliższych działań.
Jedna z uchwał upoważniła Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań
finansowych ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pt.
Termomodernizacja ścian podłużnych 52 budynków mieszkalnych
będących w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Popowice” do maksymalnej kwoty 40.000.000 zł brutto.
Przyznała także pełnomocnictwa
Zarządowi do złożenia wniosku
o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie.
Walne Zgromadzenie w swojej
drugiej uchwale, udzieliło zgody na
upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia zobowiązania, związanego
z realizacją projektu pt. Termomodernizacja ścian podłużnych 52
budynków mieszkalnych będących
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
„Popowice” do maksymalnej kwoty
40.000.000 zł brutto oraz wyraziło
zgodę na realizację tego projektu.

W jaki sposób rozliczane będzie
finansowanie dociepleń? Otóż tak
zasady te sprecyzował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej: po termomodernizacji budynku musi być osiągnięta oszczędność energii powyżej 25%. Z kolei Spółdzielnia musi
posiadać wkład własny w wysokości 25% wartości prac termomodernizacyjnych. To właśnie spełnienie powyższych kryteriów uzależnia
podpisanie umowy przez NFOŚiGW
na niskooprocentowaną pożyczkę
w wysokości 50% wartości prac,
a także bezzwrotną dotację w wysokości 25% wartości prac po ich
zrealizowaniu. Oprocentowanie pożyczki wynosiłoby nie mniej niż 2%.
Tak więc byłoby ono dużo niższe od
oprocentowania komercyjnych kredytów bankowych.
Co do okresu spłaty tej pożyczki, wynosiłby on 20 lat, a raty byłyby
spłacane kwartalnie i malejąco tzn.
składałyby się ze stałej części kapitałowej i zmniejszającej się części
odsetkowej. Najpierw spółdzielnia
spłacałaby pożyczkę w wysokości
75% poniesionych kosztów, natomiast umorzenie części pożyczki
w wysokości 25% poniesionych
kosztów nastąpiłoby z ostatnich rat
kapitałowych pożyczki, czyli po około
13 latach spłacania. Szacunkowa wysokość pierwszej kwartalnej raty po-

życzki wyniosłaby 525 000 zł brutto.
To w przeliczeniu na 1 m² mieszkania
miesięcznie, dawałoby przeciętnie
około 0,70 zł/m² brutto. Kwota ta byłaby pokrywana byłaby z funduszu remontowego nieruchomości. Jest on
i tak jest płacony przez mieszkańców,
w wysokości 1,22 zł/m² powierzchni
użytkowanego lokalu mieszkalnego.
Warto pamiętać, że program
w całości prowadzi i kontroluje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Tak więc cesja
na fundusz remontowy zaciągniętego zobowiązania Spółdzielni jest zabezpieczeniem jego spłaty. Pozwala
też na skorzystanie z tego funduszu
przy finansowaniu dociepleń.
Członkowie Spółdzielni mogą
uznać, że korzystniej jest spłacić
szybciej zaciągnięte zobowiązania w NFOŚiGW. Jednak wtedy
konieczna jest uchwała Walnego
Zgromadzenia o podniesieniu stawki na fundusz remontowy. Jakie są
korzyści z dociepleń, a co za tym
idzie poprawy charakterystyki cieplnej budynków? Najlepiej widać je
przy płaceniu rachunków za ogrzewanie. Dlatego też warto docieplać.
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Wzrosły opłaty za wieczyste
Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni przedstawił syntetyczne zmiany wysokości opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
które użytkuje Spółdzielnia.
Prezydent Wrocławia w roku 2016 sukcesywnie aktualizował wartość rynkową działek, leżących na terenie Spółdzielni na podstawie sporządzonych
operatów szacunkowych. Wypowiedział wysokość rocznej opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego, ustalając równocześnie opłaty na poziomie trzylub czterokrotnie wyższym. Dla niektórych działek Prezydent Wrocławia wypowiedział dotychczasową wysokość (1%) stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, oferując jednocześnie nową wysokość
stawki procentowej opłaty rocznej wynoszącą 3% wartości nieruchomości
gruntowej. Oznacza to trzykrotny wzrost rocznej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego.
Otrzymane przez Spółdzielnię w roku 2016 wypowiedzenia wysokości
opłat za wieczyste użytkowanie spowodowały następujący skutek (według
stanu na dzień Walnego Zgromadzenia): łączna opłata za działki, których dotyczy podwyżka, w roku 2016 wynosiła 145 984,83 zł, w roku 2017 opłata za
te działki wyniesie 311 420,78 zł, w roku 2018 opłata za te działki wyniesie
375 835,98 zł, w roku 2019 opłata za te działki wyniesie 440 251,18 zł.
Jednocześnie Zarząd informował podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
że nie można wykluczyć aktualizacji wartości rynkowej działek, dla których
dotychczas wypowiedziano wysokość stawki procentowej opłaty rocznej.

Niestety tak się stało. Po Walnym
Zgromadzeniu do Spółdzielni wpłynęły kolejne wypowiedzenia opłaty
za wieczyste użytkowanie gruntów
związane z aktualizacją wartości rynkowej działek, co oznacza następne
podwyżki.
Otrzymane w ciągu ostatnich 3
miesięcy wypowiedzenia zwiększyły łącznie wartość rocznej opłaty za
użytkowanie wieczyste: w roku 2018
o dodatkowe 100 860,40 zł w stosunku do roku 2017, w roku 2019 o dodatkowe 174 405,92 zł w stosunku do
roku 2017, w roku 2020 o dodatkowe
247 951,44 zł w stosunku do roku
2017. Zarząd Spółdzielni odwołał się
od otrzymanych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
więc podane kwoty nie są jeszcze
ostateczne.
Michał Żołnierowicz
Członek Zarządu
SMLW „Popowice

Pożyteczny patronat
Zarząd naszej Spółdzielni patronuje pożytecznym inicjatywom proponowanym przez mieszkańców
Popowic. Jedną z nich był PopKurzacz.
Tym razem był to patronat informacyjny. Na tablicach ogłoszeniowych w budynkach Spółdzielni
umieszczone zostały ulotki informujące i zachęcające do tej akcji.
Była to inicjatywa społeczności
sąsiedzkiej „Lepsza Wejherowska”,
funkcjonującej na Popowicach. Celem PopKurzacza było zrobienie
porządku, ale też wzmocnienie relacji międzysąsiedzkich. W każdym
z nas jest przecież wewnętrzna potrzeba ulepszania wyglądu naszego otoczenia. Była ku temu okazja.

Po raz pierwszy PopKurzacz
sprzątał na terenie parku od skrzyżowania ulic Popowickiej i Wejherowskiej po rejon położony bliżej
kompleksu basenów. Dlaczego ten
teren? Bo jest on bardzo często
użytkowany, prowadzi tamtędy min.
droga do hali Orbita. Jest szansa,
że uporządkowanie terenu będzie
dodatkowym argumentem dla starań o zabezpieczenie tego parku
przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

oraz Pana Leszka Zakosztowicza
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”. Całością
dowodził Maciej Szabatowski z ulicy Wejherowskiej. W ten sposób
mieszkańcy lepiej poznali się, wykonali pożyteczną robotę i przynieśli także rozgłos medialny naszej
Spółdzielni. Sprzątającym towarzyszyła ekipa telewizji Echo24, która
przygotowała materiał z tego ekologicznego wydarzenia.

Mimo padającego deszczu 16
września, grupa około 30 osób
- dorosłych i dzieci wyruszyła
spod Szkoły Podstawowej nr 3 na
ul. Bobrzej. Wśród odważnych „wolontariuszy” zauważyliśmy m.in.
Panią Annę Tomaszewicz - kierowniczkę Filii MBP na Popowicach

Zarząd będzie patronował tego
typu pożytecznym inicjatywom, są
one bowiem uzupełnieniem działalności Spółdzielni i zarazem wsparciem w realizacji ciekawych pomysłów samych mieszkańców.
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Jak rozliczamy koszty dostawy ciepła
w SMLW „Popowice”
Zgodnie z podpisaną umową z firmą FORTUM na dostawę ciepła do
budynków, na potrzeby ciepłej wody
użytkowej i centralnego ogrzewania,
odbiorcą ciepła jest SMLW „Popowice”. Punktem dostawy ciepła jest
węzeł cieplny w danym budynku,
a rozliczenie za jego dostawę oparte
jest o odczyty licznika ciepła zamontowanego w danym węźle cieplnym.
W związku z powyższym, każdy
budynek rozliczany jest oddzielnie
i nie ma mowy o zawyżaniu kosztów
dostawy ciepła przez spółdzielnię,
która jest zobowiązana do podziału
poniesionych kosztów na wszystkich
użytkowników lokali znajdujących się
w danym budynku zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem rozliczania kosztów …”
W latach 1974-85 rozliczanie
kosztów dostawy ciepła przez Spółdzielnię na wszystkich użytkowników
lokali było bardzo proste. Koszt dostawy ciepła dzielono przez metry
kwadratowe powierzchni ogrzewanych w budynku i wyliczano w ten
sposób cenę ogrzewania 1 metra
kwadratowego powierzchni. Wyliczenie kosztów ogrzewania danego
mieszkania nie przysparzało trudności ponieważ mnożono jego powierzchnię przez wyliczoną cenę
ogrzewania 1m2 powierzchni. Było to
proste co do zasady rozliczenie, ale
przez wielu kwestionowane ze względu na różnice w sposobie ogrzewania mieszkań i zużywaniu energii.
Jedni mieli temperaturę +25ºC, inni
+20ºC lub tylko +18ºC, a płacili tyle
samo za ogrzanie mieszkania o tej
samej powierzchni. W związku z tym
w latach 1985 wprowadzono pierw-

sze wyparkowe podzielniki kosztów
centralnego ogrzewania. Dzisiaj są
to urządzenia elektroniczne rejestrujące nie tylko ilość energii pobranej
przez grzejnik, ale również temperaturę pomieszczenia, w którym są zamontowane.

tej energii, długość sezonu grzewczego
i temperatura zewnętrzna w okresie
grzewczym.

Podzielniki kosztów nie są urządzeniami pomiarowymi, ale umożliwiają podział poniesionych kosztów
na centralne ogrzewanie budynku, w zależności od zużycia energii
cieplnej przez poszczególne lokale
mieszkalne.

a.ceny za wyprodukowanie
i przesłanie energii ustala na
wniosek wytwórcy i dostawcy
ciepła Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki,

Jest to podział pośredni, a wyliczenie kosztów ogrzewania danego
lokalu następuje po zakończeniu sezonu grzewczego na podstawie faktur dostawcy ciepła.
Wówczas poniesione koszty dzieli
się na:
a. stałe - uzależnione od mocy zamówionej i opłaty przesyłowej
b. zmienne - uzależnione od zużycia ciepła.
Cena za odczytaną na podzielniku
jednostkę zostaje ustalona na podstawie poniesionych zmiennych kosztów
podzielnikowych i ilości jednostek odczytanych w danym budynku.
Na każdym indywidualnym rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania znajduje się informacja o poniesionych kosztach na ogrzewanie
budynku oraz algorytm wyliczenia
kosztów jednostkowych.

Na wszystkie wyżej wymienione
czynniki Spółdzielnia nie ma wpływu
ponieważ:

b.na ilość zużytej energii mają
wpływ warunki atmosferyczne:
siła wiatru, wilgotność powietrza i ujemne temperatury oraz
użytkownicy lokali,
c.długość sezonu grzewczego
zależy od warunków atmosferycznych i niskich temperatur
powietrza.
Spółdzielnia ma zgodnie z ustawą
obowiązek dokonać rozliczenia z firmą, która dostarcza energię cieplną
do budynku, a poniesione koszty podzielić na wszystkich użytkowników
według przyjętego przez Radę Nadzorczą „Regulaminu rozliczania…”,
bez doliczania dodatkowych opłat.
Patrząc na ostatnie dwa sezony
grzewcze należy stwierdzić, że sezon 2016/2017 był zdecydowanie
zimniejszy od sezonu 2015/2016, co
potwierdzają dane o średnich miesięcznych temperaturach powietrza
z Instytutu Meteorologicznego we
Wrocławiu:

Na koszty ogrzewania mają wpływ
między innymi: cena energii, ilość zuży-

Sezon 2016/2017
IX 2016
17,5ºC

X 2016
9,1ºC

XI 2016
4,1ºC

XII 2016
2,0ºC

I 2017
-2,4ºC

II 2017
1,9ºC

III 2017
7,6ºC

IV 2017
8,6ºC

V 2017
15,0ºC

II 2016
4,9ºC

III 2016
5,2ºC

IV 2016
9,5ºC

V 2016
15,7ºC

Sezon 2015/2016
IX 2015
15,8ºC

X 2015
9,0ºC

XI 2015
6,9ºC

XII 2015
6,1ºC

I 2016
-0,3ºC
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Trzeba pamiętać również o jednym
fakcie, że długość sezonu grzewczego jest za każdym razem inna i nie
musi się pokrywać z końcem okresu
rozliczeniowego. Dla przykładu: sezon grzewczy 2015/2016 trwał 228
dni, rozpoczął się dnia 01.10.2015 r.
i zakończył w dniu 16.05.2016 r.,
a sezon grzewczy 2016/2017 trwał 225
dni, rozpoczął się dnia 06.10.2016 r.
i zakończył w dniu 20.05.2017 r.
Koniec okresu rozliczeniowego jest
określony w regulaminie na dzień
30 kwietnia danego roku. Stąd w indywidualnych rozliczeniach kosztów
centralnego ogrzewania następnego
sezonu grzewczego pojawiają się
zarejestrowane jednostki podzielnikowe w miesiącu maju. Nie jest to
pomyłka, ponieważ podzielniki są
tak zaprogramowane, że po zakończeniu okresu rozliczeniowego zapamiętują te wskazania, zerują licznik
i naliczają przyrost jednostek od zera.
Raz na dziesięć lat podzielniki są
wymieniane i w drodze przetargu nieograniczonego wybierany zostaje ich
dostawca, który ma obowiązek zdemontowania starych podzielników,
montażu nowych podzielników i dokonanie rocznego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania
Ponieważ w 2016 roku firma „APATOR-POWOGAZ” wygrała przetarg,
miała obowiązek wymienić wszystkie
stare podzielniki firmy „ALTEX” na
nowe i dokonać rocznego rozliczenia
kosztów ogrzewania.
W takim przypadku na indywidualnych rozliczeniach kosztów centralnego ogrzewania pojawiają się
stare podzielniki firmy „ALTEX”, które
zanotowały zużycie oraz nowe podzielniki „APATORA”. Nikt nikomu nie
dopisuje dodatkowych podzielników
czy pomieszczeń do rachunku. Dane
z wymiany podzielników są zapisane na karcie montażowej, której kopie ma każdy z użytkowników lokalu
mieszkalnego i może to sprawdzić
zanim złoży do Spółdzielni bezpodstawną reklamację.
Ponieważ w tym roku takich przypadków było sporo, firma „APATOR”
musi wyjaśnić te wątpliwości w procedurze reklamacyjnej i przedstawić

Zarządowi SMLW „Popowice” dokumenty świadczące o poprawności
wykonanego przez „APATOR” rozliczenia. Jedynym sposobem jest wejście do lokalu i dokonanie odczytów
kontrolnych, co wymaga większego
nakładu czasu pracy na przygotowanie dokumentacji i wydłuża okres
rozpatrzenia reklamacji przez Zarząd
SMLW „Popowice”.
Należy również pamiętać o tym,
że reklamacje uznane za zasadne są
zakwalifikowane do kosztów kolejnego sezonu grzewczego.
Trzeba mieć świadomość, że
ceny energii cieplnej stale rosną,
a w związku z tym będą rosły koszty
podgrzewu ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.
Co można zrobić aby zmniejszyć
te koszty? Ocieplić budynki, zmodernizować węzły cieplne, wprowadzić automatykę pogodową nowszej
generacji, zmodernizować instalacje
centralnego ogrzewania, a przede
wszystkim racjonalnie używać ogrzewania.
W okresie zimowym wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie
przy zamkniętych zaworach grzejnikowych. Nie zasłaniać grzejników
zasłonami, obudowami lub meblami,
bo większość energii nie zostanie
spożytkowana na ogrzanie pomieszczenia, ale zasłon lub mebli.
Nie mamy trudności z racjonalnym zużyciem gazu czy energii elektrycznej z jednego prostego powodu.
Mamy w domu liczniki, podpisane
umowy z dostawcami tych mediów
i sami się z nimi rozliczamy.
W przypadku wody i ciepła odbiorcą tych mediów jest Spółdzielnia dlatego, że urządzenia pomiarowe są dla
danego budynku w węźle cieplnym
lub komorze wodomierzowej. To na
podstawie odczytów tych urządzeń
wystawiane są faktury na spółdzielnię, a poniesione koszty dzielone na
wszystkich użytkowników lokali.
Z rozliczeniem wody nie mamy
większych problemów, bo w każdym
lokalu zamontowane są wodomierze, które może odczytać użytkownik
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lokalu i na bieżąco kontrolować zużycie, a koszty wspólne dostawy wody
są rozliczane proporcjonalnie do
wskazań wodomierzy w danym lokalu mieszkalnym.
W przypadku rozliczenia ciepła
jest problem, ponieważ użytkownik
lokalu na podstawie odczytu jednostek na podzielniku nie może określić
swojego zużycia i kosztów ogrzania
lokalu, bo nie wie ile kosztuje jedna jednostka podzielnikowa. Może
wprawdzie oszacować koszty ogrzewania lokalu na podstawie cen z poprzedniego okresu rozliczeniowego
i przyjmując wzrost kosztu jednostki
podzielnikowej o 5%, ale nikt tego raczej nie robi. Wtedy sprawdzając co
miesiąc odczyty podzielników można
oszacować miesięczne koszty ogrzewania swojego lokalu mieszkalnego.
Jeśli nie kontroluje się temperatury
zewnętrznej i nie ustawia odpowiednio zaworów termostatycznych przy
grzejnikach, to używa się ogrzewania
nieracjonalnie. Wówczas rachunek
na koniec sezonu grzewczego może
być wysoki.
Zwykle największe niedopłaty
mają osoby, które wynajmują mieszkanie studentom lub obcokrajowcom,
na krótki okres czasu. Ponieważ warunkiem rozliczenia kosztów dostawy
ciepła do budynku była konieczność
udostępnienia firmie rozliczającej
minimum 95% mieszkań do odczytu podzielników. To zazwyczaj indywidualne rachunki rozliczeniowe za
dany sezon grzewczy trafiają do właścicieli mieszkań pod koniec września. Wtedy najczęściej nie ma już
tych osób, które użytkowały lokal, ale
za to pozostawiły właścicielowi do
zapłaty słony rachunek za zużyte ciepło. Nieudostępnione lokale zgodnie
z „Regulaminem… „rozliczane są ryczałtowo. Ich właściciele po otrzymaniu ryczałtowego rachunku składają
wnioski z prośbą o odczyt podzielników i rozliczenie lokalu według ich
wskazań. Zwykle jest to niższa kwota
od ryczałtowej. Korekta indywidualnego rozliczenia lokalu jest wówczas
księgowana do rozliczenia kolejnego
sezonu grzewczego danego budynku.
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Wbrew obiegowym opiniom, koszty ogrzewania nie są największe przy
mroźnej zimie. Dlaczego? Ponieważ
przy ujemnych temperaturach powietrza wszyscy użytkownicy odkręcają
grzejniki i nie ma tzw. „poboru darmowego ciepła” od sąsiednich mieszkań.
Największe dysproporcje w zużyciu ciepła następują na początku i na
końcu sezonu grzewczego, ponieważ
jedne mieszkania już mają włączone
grzejniki, a inne nie. Wtedy następuje tzw. „pobór darmowego ciepła” od
sąsiednich mieszkań, z góry, z dołu
i z boku.
Można postawić pytania, czy możemy ciepło rozliczać precyzyjniej
i czy sposób rozliczania poniesionych
kosztów jest adekwatny do sposobu korzystania z dostarczonego do budynku
ciepła? Producenci podzielników i firmy
rozliczające proponują wprowadzenie
do rozliczenia tzw. „komfortu cieplnego”, uzależnionego od zarejestrowanej
przez podzielnik średniej temperatury
w pomieszczeniach.

To już nie przepompownia
Do budynków użytkowych w naszej Spółdzielni dołączył ten, w którym
mieściła się do niedawna przepompownia wody. Po zmianie przeznaczenia będzie przynosił pożytki z wynajmu.
Wszyscy znają pomieszczenie
na ulicy Białowieskiej. Jego kubatura wynosi ok. 100 m². Po podłączeniu budynków Spółdzielni do sieci
MPWiK nie było ono już wykorzystane. W związku z tym, Zarząd naszej Spółdzielni przeznaczył je na
działalność przynoszącą przychody
Spółdzielni. Zgodnie z procedurami
ogłoszono przetarg. W jego rezultacie wydzierżawiono budynek firmie,

która dokonała adaptacji i przystosowała obiekt do użytkowania na
cele handlowe. W warunkach przetargu umieszczone zostało przez
Spółdzielnię zastrzeżenie, aby nie
była to działalność uciążliwa.
W wypadku tego budynku dzierżawca ponosił koszty jego adaptacji i remontu.
Dawna przepompownia pełnić
będzie nowa funkcję, ponieważ powstał tam sklep sieci „Żabka”. Tym
samym na naszym osiedlu powiększyła się sieć placówek handlowych. Miejmy nadzieję, że ułatwi to
życie mieszkańcom.

Pomysł dobry i stosowany już
w praktyce, ale czy mieszkańcy są na
to gotowi? Nie można też zapominać
o tym, że niedogrzanie mieszkań powoduje problem wilgoci i pleśni. Jeśli
Spółdzielnia otrzyma z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niskooprocentowana pożyczkę na termomodernizację
budynków, to większość problemów
technicznych zostanie rozwiązana.
Spadnie zużycie energii cieplnej, ale
problem sposobu podziału kosztów
centralnego ogrzewania na poszczególne lokale mieszkalne pozostanie.
Bogdan Słowik
Wiceprezes
SMLW „Popowice”
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Przewodnicząca zawieszona
W dniu 7 września 2017 r. na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej przyjęto, większością głosów Uchwałę Nr 72/09/VI/2017 o zawieszeniu do końca trwania obecnej kadencji, Pani Marii Żłobińskiej - Perlickiej w wykonywaniu funkcji
Członka Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1. Uchwałę swoją Rada Nadzorcza
podjęła w oparciu o zapis zawarty w § 90 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej „POPOWICE”.
Przedstawiony Radzie Nadzorczej wniosek, w swym uzasadnieniu wskazywał na wiele nieprawidłowości, związanych z przestrzeganiem obowiązujących
w Spółdzielni Regulaminów. Między innymi Pani Maria Żobińska – Perlicka, jako
Przewodnicząca Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1, składając swój podpis pod opiniami skierowanymi do Zarządu Spółdzielni w sprawie przydzielenia dodatkowych
pomieszczeń (boks w piwnicy i komórka na półpiętrze) poświadczyła nieprawdę,
która miała wpływ na podjętą przez Zarząd decyzję. Na podstawie wydanej przez
Radę Zespołu Nieruchomości Nr 1 opinii, podpisanej przez Panią Przewodniczącą Rady, Zarząd Spółdzielni przydzielił dodatkowe pomieszczenie lokatorce,
u której powierzchnia mieszkania na osobę była o 2,83 m² większa, niż u lokatorki, której wniosek odrzucono. Przy rozpatrywaniu wniosków o przydział dodatkowego boksu w piwnicy, Rada Zespołu Nieruchomości odrzuciła podanie lokatora,
który w dniu rozpatrywania wniosków miał uregulowane wszystkie zobowiązania
wobec Spółdzielni. Pani Przewodnicząca podpisując się pod tymi opiniami, rażąco naruszyła zapisy obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu wynajmowania
i użytkowania dodatkowych pomieszczeń.
Wiele krytycznych uwag do sprawozdania Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1,
przedstawionego na łamach gazety „Nasze Popowice” Nr 1 za 2016 r. zgłosili członkowie Spółdzielni, uczestniczący w III części Walnego Zgromadzenia
w czerwcu 2016 r. Dokumentowi temu, podpisanemu przez Przewodniczącą
Rady zarzucono m.in. chaotyczność, brak konkretów, a nawet jego powielenie
z poprzedniego roku. W wyniku kontroli dokumentów Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1, Komisja Samorządowo-Statutowo-Kulturalna Rady Nadzorczej stwierdziła, że przedstawione Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie, jest sprawozdaniem Pani Marii Żłobińskiej - Perlickiej. Członkowie Rady Zespołu nie znali treści
tego dokumentu, nie dyskutowali nad jego zapisami, ani nie głosowali jego przyjęcia. Kolejny więc raz Pani Maria Żłobińska – Perlicka Przewodnicząca Rady
Zespołu Nieruchomości Nr 1, naruszyła zapisy Regulaminów, tym razem Regulaminu Rady Zespołów Nieruchomości.
W przedstawionym do wniosku uzasadnieniu, zwrócono również uwagę na
publiczne pomówienie innego członka naszej Spółdzielni na IV części Walnego
Zgromadzenia, za które Pani Maria Żłobińska - Perlicka została ukarana przez
Sądy I i II instancji. W uzasadnieniu tym wskazano także manipulowanie przez
nią członkami Spółdzielni poprzez przekazywanie im nieprawdziwych informacji.
Działo się tak przy zbieraniu podpisów przeciw przekształceniu na „rowerownię”
jednego z pomieszczeń na strychu w bloku przy ul. Popowickiej 62 - 68. Działania
te zaliczyć też należy jako działania przeciwko członkom Spółdzielni. Większość
lokatorów życzyła sobie w swoim bloku takiego pomieszczenia. Jednak część
mieszkańców została zastraszona i celowo wprowadzana w błąd informacją
o dodatkowych opłatach, dlatego wielokrotnie zmieniała swoje zdanie na ten temat.
W czerwcu 2017 r. upłynęły trzy lata od III części Walnego Zgromadzenia
w czerwcu 2014 r. Wtedy to zgłoszono wniosek o odwołanie z Rady Nadzorczej
Pana Ryszarda Urbanka i Pana Leszka Zakosztowicza. Wniosek ten ze względów formalnych nie był procedowany. Dopiero w tym roku członkowie Spółdzielni mogli dowiedzieć się prawdy z oświadczenia Pani Sylwii Świtały, zbierającej
wówczas podpisy pod tym wnioskiem, tj. Pani Maria Żłobińska - Perlicka jest
odpowiedzialna za całą tą manipulację, polegającą na szerzeniu nieprawdziwych
informacji o w/w członkach Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu do wniosku wskazano też aroganckie zachowanie Pani
Marii Żłobińskiej - Perlickiej w stosunku do Przewodniczącej Klubu Seniora podczas jej „wizyty” w tym Klubie.
Wskazano także jej naganne zachowanie podczas „wizyty” w siedzibie Zarządu Oddziału Okręgowego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów we
Wrocławiu u Przewodniczącej Zarządu
Okręgowego. Wskazano również na
podobne zachowanie w stosunku do
osób, które miały lub mają inne zdanie
lub stanowisko w różnych sprawach
niż Pani Przewodnicząca.
Pani Maria Żłobińska - Perlicka powiadomiona o posiedzeniu plenarnym
Rady Nadzorczej odnośnie zawieszenia jej w pełnieniu funkcji członka Rady
Zespołu Nieruchomości Nr 1, nie skorzystała z możliwości bezpośredniego
wyjaśnienia zawartych w uzasadnieniu do wniosku uwag. Pani ta przesłała tylko do Rady swoje stanowisko
w tej sprawie. W przesłanym piśmie
nie negowała przedstawionych faktów,
za wyjątkiem jednego, który dotyczy
stosunków z Klubem Seniora. Określa
ona, że są obecnie przyjazne. Jedynie zwraca uwagę, że przedstawione
w uzasadnieniu fakty miały miejsce
w poprzedniej kadencji, a więc uległy przedawnieniu. Członkowie Rady
Nadzorczej nie podzielili tego poglądu,
uważając, że działania Pani Przewodniczącej mają charakter ciągły.
W tajnym głosowaniu w sprawie
w/w uchwały za zawieszeniem Pani
Marii Żłobińskiej - Perlickiej głosowało 9 członków, przeciw 2 członków,
jeden z członków Rady był nieobecny
na posiedzeniu.
Przedstawiając do wiadomości
wszystkim członkom SMLW „Popowice” powyższą informację, Rada
Nadzorcza pragnie zwrócić uwagę
na rzeczywiste i prawdziwe przyczyny podjętej decyzji. Tym samym chce
przeciwdziałać
rozpowszechnianym
plotkom.
Leszek Zakosztowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
SMLW „Popowice”

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

12

GRUDZIEŃ

Legnicka Street - nasza inwestycja
Mieszkańców Popowic interesuje inwestycja naszej Spółdzielni
– Legnicka Street. Przedstawiamy
zatem bliższe informacje.
Zakończony został I etap inwestycji, uzyskała ona pozwolenie na
użytkowanie. Powstała wspólnota
mieszkaniowa, która jest zarządzana przez naszą spółdzielnię.
Bardzo korzystnie przedstawia
się plan sprzedaży. Wg stanu na
30 listopada wszystkie mieszkania
zostały sprzedane Podobnie sytuacja przedstawia się z lokalami
użytkowymi na parterze, z wyjątkiem jednego, wszystkie znalazły
nabywców. Z lokali biurowych zostało nam tylko sześć do sprzedania. Ponadto w kwietniu 2017 roku
został całkowicie spłacony kredyt
inwestycyjny, zaciągnięty w Getin Noble Banku przez Popowice

Development Sp. z o.o. na pierwszy etap inwestycji.
Rozpoczęliśmy II etap inwestycji, na bazie pozwolenia zamiennego. Obecnie jest już wykonany wykop pod garaż podziemny, wykop
został zabezpieczony tzw. larsenami, wylana została płyta fundamentowa. Wykonywane są stropy
i słupy na kondygnacji podziemnej
minus 3, minus 2.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 grudnia 2019 r.
Warto dodać, że w inwestycji tej powstaną mieszkania, lokale użytkowe, miejsca postojowe. Rozpoczęła
się sprzedaż, wg stanu 30 listopada
mamy już sprzedane ok. 190 mieszkań. II etap inwestycji będzie finansowany z wkładu własnego spółki
celowej, wpłat klientów oraz kredytu
inwestycyjnego pod II etap inwestycji.

W ramach II etapu powstanie
ok. 400 mieszkań usytuowanych
na siedmiu mieszkalnych kondygnacjach kompleksu. Mieszkania
te będą miały zróżnicowaną powierzchnią. W naszej ofercie znajdą się więc wygodne kawalerki,
mieszkanka kompaktowe a także
mieszkania 2 pokojowe. Będą też
większe - rodzinne 3 i 4 pokojowe, oraz typu kondominium. Parter
i I piętro kompleksu zostaną przeznaczone na lokale handlowo
– usługowe. Dla wygody mieszkańców i użytkowników kompleksu
będzie wygodny trzykondygnacyjny garaż podziemny, a na trzech
wewnętrznych dziedzińcach budynku powstanie mała architektura
ze starannie zaaranżowaną zielenią.
Mirosław Miciak
Prezes SMLW „Popowice”
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TEN KONCERT ZACHWYCIŁ
Dużym powodzeniem cieszył
się koncert z okazji Dnia Matki.
Został on zorganizowany przez
Zarząd i Radę Nadzorczą naszej
Spółdzielni.
Miał on miejsce w dniu 26 maja,
w sali konferencyjnej SMLW „Popowice”. Koncert poprowadziła
Pani Maria Zawartko. Na wstępie
przywitała przybyłych gości w osobach Prezesa SMLW „Popowice”
Mirosława Miciaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Leszka
Zakosztowicza, byłej Przewodniczącej RZN NR 1 Marii Żłobińskiej
- Perlickiej oraz Przewodniczącego RZN NR 2 Bolesława Progi. Wymieniła także obecnego na
tym koncercie Pana Andrzeja Turkiewicza. Reprezentował on Wrocławska Radę Seniorów. Maria
Zawartko złożyła także wszystkim
mamom serdeczne życzenia.
Repertuar koncertu był połączony wspólnym motywem, czyli postacią matki. Najpierw Pan Jarosław
Zawartko wykonał pieśń „Cudna
chwila” z operetki Rudolfa Frimmla

„Rosemarie”. Bardzo podobała się
też piękna pieśń Paula Robsona
„Kołysanka”. Entuzjazm wzbudził
także wykonanie przez Pana Jarosława znanej i lubianej piosenki Tewje Mleczarza pochodzącej
z musicalu „Skrzypek na dachu”, zatytułowanej „Gdybym był bogaty”.
W trakcie koncertu wystąpiły
utalentowane dziewczęta z Młodzieżowego Studia Musicalowego, czyli młodość, talent i wdzięk.
W ich repertuarze był piękny przebój „Powróćmy jak za dawnych lat”.
Zebrani usłyszeli także przebój
z repertuaru Skaldów „Ktoś mnie
pokochał”. To nie był koniec przebojów z lat sześćdziesiątych. Była
także piosenka Kasi Sobczyk
„O mnie się nie martw”. Największy entuzjazm wzbudził pięknie
zaśpiewany i zatańczony utwór
„Do grającej szafy grosik wrzuć”.
W ostatniej części koncertu dla
mam wystąpiła Pani Eleonora Maras, prowadząca Klub Osiedlowy
na Popowicach. Zaśpiewała ona
z towarzyszeniem gitary piosenkę

„Mamma”. Wykonywał ja niegdyś
włoski piosenkarz Robertino Loretti. Koncert, sądząc po oklaskach
i opiniach po jego zakończeniu, zachwycił przybyłych mieszkańców
Popowic. Zatem warto organizować
takie koncerty, bowiem pozwalają
one na obcowanie z piękną muzyką
i równie pięknym wykonaniem.
Tomasz Kapłon
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POWITANIE KRASNALA
Na Popowice zawitał krasnal. To
wcale nie jest początek bajki. To najprawdziwsza prawda.
W dniu 1 czerwca na trawniku, tuż
przy przychodni Neuromed, miało miejsce uroczyste powitanie najmniejszego
mieszkańca Popowic. Stanął on tam także dlatego, ponieważ w tym miejscu wypada geometryczny środek Wrocławia.
Krasnala Popowicjusza przywitali
przybyli goście. Były to delegacje następujących instytucji: Szkoły Podstawowej
NR 3, Gimnazjum NR 1, Przedszkola
NR 104, Zespołu Szkół NR 12, Miejskiej Biblioteki Publicznej, JPMW Rady
Osiedla Pilczyce - Kozanów - Popowice
Płn. Obecni byli także: Proboszcz Parafii NMP Królowej Pokoju Jerzy Ditrich,
Prezes SMLW „Popowice” Mirosław
Miciak, członkowie Rady Nadzorczej
SMLW „Popowice” z jej Przewodniczącym Leszkiem Zakosztowiczem i Wiceprzewodnicząca Haliną Czapnik, przedstawiciele RZN NR 1 i RZN NR 2.
Witając przybyłych gości przewodniczący RZN NR 2 Bolesław Proga powiedział m.in., że inicjatorem tego maleństwa jest nasza koleżanka - będąca
w poprzedniej kadencji członkiem RZN
NR 2 - Joanna Musiał. Po przedstawieniu przez niego krótkiej historii krasnali
we Wrocławiu, nastąpiło uroczyste powitanie krasnala na Popowicach. Nie
jest on tutaj osamotniony, bowiem na
tym osiedlu jest już krasnal Hugonek,
strzegący budynku Gimnazjum NR 1
przy ul. Jeleniej.

Potem miało miejsce pamiątkowe zdjęcie wszystkich gości, jak też indywidualne sesje z Popowicjuszem. Imię nadał mu młody mieszkaniec
Popowic uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3. Zatem Popowicjusz będzie
atrakcją turystyczną i zarazem członkiem rodziny wrocławskich krasnali.
Chętnych do sfotografowania się z nim nie brakowało.
Tomasz Kapłon
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POPRAW KONDYCJĘ

Na naszym osiedlu funkcjonuje już druga siłownia
terenowa. Zlokalizowana jest ona tuż koło placu zabaw przy ulicy Jeleniej. Dzięki temu mieszkańcy tej
części naszego osiedla mogą zadbać o kondycję.
Pierwszy tego typu obiekt zlokalizowany jest tuż obok
boiska przy ulicy Rysiej. Cieszy się on dużym powodzeniem, tym bardziej, że utwardzony został teren, na którym jest ustawiona siłownia. Widać, że mieszkańcy chętnie korzystają z tych urządzeń, poprawiających kondycję
i dobrze wpływających na ogólne samopoczucie.

Podobny obiekt stanął tuż przy terenie placu zabaw
na ulicy Jeleniej. Stwarza on mieszkańcom tej części
osiedla możliwość korzystania z tych urządzeń. Niezależnie od pory roku można więc korzystać z terenowej
siłowni i poprawić swoją kondycję.
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Ciepły bezinteresowny kąt
czyli to już 35 lat
Popowickiemu Klubowi Seniora,
czyli Kołu Nr 2 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
„stuknęło” 35 lat. Trudno uwierzyć,
a jednak. Tyle czasu już działa popularny Klub Seniora na Popowicach.
Ten jubileusz był świętowany
przez seniorów 31 marca br. Wszyscy goście spotkali się w cukierni mistrza Wincentego Wolaka na Gądowie. Nic dziwnego, bo przecież jest
on wieloletnim przyjacielem seniorów. To także - wraz z Panią Jolantą Macałą, matka chrzestną, ojciec
chrzestny Klubu. Oboje byli przy jego
powstaniu w styczniu 1981 roku.

Zakosztowicz, Wiceprzewodnicząca Halina Czapnik oraz członkowie Rady Nadzorczej - Grażyna
Przychodzińska i Maria Zawartko.
W imieniu Rady Zespołu Nieruchomości NR 2 życzenia przekazał jej
Przewodniczący Bolesław Proga.
Pod nieobecność byłej Przewodniczącej RZN NR 1 Marii Żłobińskiej-Perlickiej dyplom pamiątkowy

dla tej Rady odebrał jej członek
Ryszard Urbanek. Zofia Adamiec,
Przewodnicząca
popowickiego
Klubu Seniora, zapoznała przybyłych gości z historią Klubu. W
trakcie uroczystości Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Michalina Witczak wręczyła Prezesowi SMLW
„Popowice” pamiątkowy dyplom
z podziękowaniem za wspieranie
seniorów. Natomiast Pani Zofia
Adamiec dziękując Prezesowi Mirosławowi Miciakowi powiedziała:
„Dziękuję Panie Prezesie za to,
że zapewnia Pan seniorom ciepły
bezinteresowny kąt. Bardzo sobie
cenimy Pana wsparcie”.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie Leszkowi
Zakosztowiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” Złotej Honorowej Odznaki
PZREiI. Później na sali pojawił się
smaczny okolicznościowy tort. Spotkanie umilili swoi recitalem Państwa
Jolanta i Henryk Macałowie, wystąpił też firmowy kabaret „Mimoza”.
Jubileusz obchodzono bardzo uroczyście. Niebawem, bo „tylko” za
pięć lat Klub Seniora będzie obchodzić swoje czterdziestolecie.

Gościem uroczystości była
przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego PZREiI, Michalina Witczak. Złożyła serdeczne gratulacje
i wręczyła okolicznościowy dyplom
Przewodniczącej Klubu Seniora
Zofii Adamiec. Od Prezes SMLW
„Popowice” Pani Mirosława Miciaka Zofia Adamiec otrzymała piękną paterę z dedykacją. Pełne serdeczności życzenia „urodzinowe”
złożył Przewodniczący Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” Leszek
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CERTA ma już 15 lat
Klub Polskiego Związku Wędkarskiego CERTA, funkcjonujący na Popowicach
obchodził jubileusz piętnastolecia.
Zwyczajem klubowym – zwłaszcza w uroczystych chwilach - jest wędkarska biesiada. Odbywa się ona pod koniec każdego sezonu we wrześniu. Tym razem miała ona miejsce 20 maja br. na łowisku przy drugim
przesypie nad Odrą. Miała ona wyjątkowo uroczysty charakter. Na tę biesiadę zaproszeni zostali członkowie Zarządu, a także nasi samorządowcy.
Obecni byli więc m.in. członek Zarządu SMLW „Popowice” Michał Żołnierowicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Zakosztowicz, Wiceprzewodnicząca tej Rady Halina Czapnik, była Przewodnicząca RZN NR 1 Maria Żłobińska-Perlicka, członek tej Rady Roman Hopej. Natomiast RZN
NR 2 reprezentowali Pan Bogusław Derbin i Pani Alina Malecha.
Najpierw przybyli goście zasiedli do wspólnej biesiady. Nie zabrakło
faszerowanej ryby, jak też marynowanej i wielu innych specjałów. Kiedy wszyscy posilili się nastąpiła podniosła uroczystość. Przewodniczący
Klubu Andrzej Mankiewicz oraz wieloletni dotychczasowy Prezes Andrzej
Czycz wręczali statuetki „za wspieranie inicjatyw ekologiczno-wędkarskich w latach 2002-2017”. Otrzymali je: Zarząd SMLW „Popowice”, Rada

Nadzorcza, RZN NR 1 i RZN NR 2,
jak również ofiarny sponsor CERTY
Dariusz Golec, szef Delikatesów
Inter-Mix oraz bratnie koło PZW
Astra.
Uroczystość ta potwierdziła dobrą współpracę CERTY z Zarządem
naszej Spółdzielni, który wspiera
wędkarzy. Dzięki temu brać wędkarska z Popowic organizuje zawody o Grand Prix Popowic, jak też
zawody spinningowe. Jest szansa,
że CERTĘ zasilą nowi wędkarze,
bo koło jest otwarte dla wszystkich.
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PRZECIW POŻAROWI
Zakończone zostały działania
w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w jednym z budynków naszej Spółdzielni.
Przypomnijmy informacje, które
opublikowaliśmy w gazetce w numerze z grudnia 2016 roku. Zgodnie
z zaleceniem w trybie nakazu administracyjnego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, konieczne
było wykonanie stosownych zaleceń,
m.in. mokrych pionów w budynku
Spółdzielni przy ul. Popowickiej 6268. Początkowo zanosiło się na to,
że trzeba będzie wyciąć drzewa

między budynkiem, a ulicą Popowicką, w celu przygotowania drogi
pożarowej.
W styczniu 2016 roku Zarząd
Spółdzielni zwrócił się z wnioskiem
o odstępstwo od obowiązujących
przepisów, czyli o uznanie ciągu
pieszego ulicy Popowickiej jako
drogi pożarowej. W sierpniu 2016
roku Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej dopuścił odstępstwo,
zgodnie z którym droga pożarowa
może prowadzić istniejącym ciągiem pieszym. W październiku 2016
roku uzyskane zostało pozwolenie

na montaż klap dymowych. Jednak
ze względu na porę wykonano je
w 2017 roku w okresie letnim. Tak
więc po zamontowaniu klap dymowych, instalacji alarmowej (czujnikach dymu), nawodnieniu pionów
i wymaganych odbiorach cały system przeciwpożarowy jest gotowy.
Mieszkańcy tego budynku mogą
więc spać spokojnie. Dzięki tym
zaleceniom i konsekwentnym dzianiom Zarządu, ich poczucie bezpieczeństwa znacznie wzrosło.
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KLUB OSIEDLOWY DZIAŁA

Klub Osiedlowy „Tęcza”, działający w SMLW
„Popowice”, zaprasza do swojej siedziby
przy ulicy Starogranicznej 32.

Przypominamy, że działalność
placówki jest bezpłatna i adresowana do wszystkich członków SMLW
„Popowice” oraz ich rodzin. Po
przerwie wakacyjnej Klub wznowił działalność 28 sierpnia 2017 r.
i jest otwarty w każdy poniedziałek,
środę i piątek w godz.16.00-20.00.
Zapraszamy miłośników brydża,
szachów, gier planszowych, jak
również śpiewu, poezji, rękodzieła
lub komputerów do organizowania
się w sekcje i korzystania ze sprzętu oraz wyposażenia pomieszczeń
klubowych. Dla chętnych głównie
w środy są organizowane spotkania z ciekawymi gośćmi, wernisaże, spotkania autorskie, wieczory
poezji i koncerty. Dla szukających
zdrowia w ruchu odbywają się poniedziałkowe zajęcia przy muzyce
o godz. 17.17, a bywa też zabawa taneczna, lub wyjście w plener.
Plan zajęć jest dostępny na stronie
internetowej Spółdzielni w zakładce Klub Osiedlowy „Tęcza” i w ga-

blocie przed Klubem. Informacja
o ewentualnych zmianach również
umieszczana jest na tablicy.
Członkowie Klubu „TĘCZA” po
wakacjach z nową energią przystąpili do organizowanych tu działań.
Mamy za sobą zabawę taneczną,
dwa warsztaty plastyczne, robiliśmy własnoręcznie kwiaty do kapeluszy i oczywiście wzięliśmy udział
we Wrocławskim Marszu Kapeluszy. Mamy też za sobą spotkanie
z podróżnikiem-rowerzystą, który
opowiedział o swoich wrażeniach
i pokazał film o podróży na Alaskę.
Przedstawicielki
Klubu zachęcały do przyjścia
na zajęcia, potencjalnych nowych członków,
powstającymi
rękodziełami.
Jak? Otóż zaprezentowały
swoje wyroby

podczas festynu parafialnego.
W dniu 18 października nasza
koleżanka wystawiła własne prace
artystyczne na wernisażu. Przed
nami koncerty, spotkanie z poetką,
projekcje filmowe, zabawy taneczne, warsztaty stroików i spotkania
okolicznościowe - między innymi
Święto Niepodległości. W imieniu
członków i organizatorów Klubu zapraszam serdecznie do korzystania
z tego przyjaznego miejsca.
Eleonora Maras

Prowadząca Klub Osiedlowy
„Tęcza”
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W obiektywie naszych czytelników
Wśród mieszkańców Popowic
są osoby fotografujące, które mogą
pochwalić się naprawdę pięknymi
zdjęciami.
Są to bardzo często zdjęcia
z wakacji z podróży, także z samych Popowic. Niejednokrotnie są
one przeznaczone na konkursy fotograficzne, ogłaszane przez naszą

Spółdzielnię, ale są też robione
bez okazji.
Wychodząc naprzeciw tym zamiłowaniom, wprowadzamy tę właśnie rubrykę, w której będziemy
publikować takie zdjęcia. Prosimy
zatem o kontakt ze Spółdzielnią
(namiary w stopce). Jeżeli zechcą
Państwo dołączyć krótki opis, tym

bardziej je opublikujemy. Nie jest to
jednak konieczny wymóg.
Zatem zapraszamy do udziału
w przygodzie z fotografią. Dziś publikujemy zdjęcia Sławomira Kukuły, Alfreda Sroki, Krzysztofa Krzemianowskiego, Moniki Barcińskiej
Marii Zawartko i Andrzeja Majewskiego.
Redakcja Naszych Popowic
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SPOTKANIE ze STULATKĄ
Na Popowicach mieszka Pani Helena Sobczak, która skończyła 100
lat! W trakcie spotkania w popowickim Klubie Seniora przygotowano
dla niej okolicznościową fetę.
Na to niecodzienne spotkanie ze stulatką, które zorganizowała
w dniu 28 sierpnia br. Przewodnicząca Klubu Seniora Zofia Adamiec,
przybyli: Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Michalina Witczak, Prezes SMLW
„Popowice” Mirosław Miciak, Przewodniczący Rady Nadzorczej SMLW
„Popowice” Leszek Zakosztowicz, Wiceprzewodnicząca tej Rady Halina Czapnik. Obecni byli także inni członkowie Rady Nadzorczej – Pani
Maria Zawartko, Pan Andrzej Majewski i Pani Sylwia Świtała. Na uroczystość przybyli także Pani Maria Żłobińska - Perlicka była Przewodnicząca RZN NR 1 oraz Ryszard Urbanek członek tej Rady. Natomiast
RZN NR 2 reprezentował jej Przewodniczący Bolesław Proga oraz Pan
Bogusław Derbin.
Końca nie było serdecznym życzeniom dla jubilatki. Prezes SMLW
„Popowice” wręczył jej pamiątkową plakietkę. Jubilatka otrzymała także list gratulacyjny od Przewodniczącej Wrocławskiej Rady Seniorów
Marii Zawartko. Nic dziwnego, że wobec tylu ciepłych i serdecznych życzeń główna bohaterka tej uroczystości była bardzo wzruszona. Część
artystyczną zapewnił kabaret Mimoza, który działa od wielu lat w popowickim Klubie Seniora. Z krótkim minirecitalem wystąpił jak zawsze
świetny Janusz Springer. To był wieczór pełen wrażeń. W końcu zdarza
się raz na sto lat!
Tomasz Kapłon
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CyCy-

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
Cyprian Kamil Norwid

Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. pamiętając o tych, których
los skazał na samotność organizuje od ponad 20 lat spotkania wigilijne dla
osób samotnych z osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice. W tym roku odbędzie się 24 edycja tych spotkań. Spotkania mają już swoją wyrobioną
tradycję i cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Spotkania zaszczycają swoją obecnością dostojni goście prezydent Wrocławia, biskup archidiecezji wrocławskiej, księża parafii znajdujących się
na terenie naszej jednostki, dyrektorzy szkół osiedlowych i radni rady
miejskiej i osiedla. Spotkanie wigilijne rozpoczyna widowisko artystyczne
w wykonaniu członków zespołów artystycznych działających w osiedlowym
Ośrodku Działań Społeczno-kulturalnych „PIAST”. W ocenie uczestników jest
to prawdziwa uczta dla ducha. Są wzajemne życzenia świąteczne, łamanie się
opłatkiem, modlitwa i błogosławienie potraw przez biskupa i konsumowanie. Tak
naprawdę całe wydarzenie, które ma wymiar społeczny rozpoczyna się kilka dni wcześniej. Wieczerzę wigilijną przygotowują ludzie z powierzonych artykułów pod okiem
wykwalifikowanych kucharek, dzieci z sekcji plastycznej przygotowują okolicznościowe stroiki
i elementy dekoracyjne, obiekt jest świątecznie przystrojony wewnątrz i na zewnątrz, imprezę
obsługują uczniowie z VI LO. Atmosfera rodzinna, wspólne kolędowanie a na koniec uczestnicy otrzymują paczki świąteczne składające się w większości z artykułów żywnościowych
i powszechnego użytku ufundowane przez Miasto Wrocław i lokalnych przedsiębiorców. W tym roku akcję naszą wsparła firma INTER-MIX Dariusz
Golec i Anna Joks. Wydarzenie wigilijne jest gestem ludzi dobrej woli dla
drugiego człowieka, którego los w tym okresie świątecznym skazał na
samotność i niedostatek. W spotkaniu weźmie udział ponad 200 osób.
Wszystkim, którzy w najmniejszy sposób zaangażowali się w organizację tego integracyjnego spotkania Rada Osiedla Pilczyce - Kozanów
- Popowice płn. w imieniu uczestników serdecznie dziękuje.

Wszystkim mieszkańcom osiedla
ZROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT
Przewodniczący Rady Osiedla
Pilczyce - Kozanów - Popowice Pn.
Henryk Macała
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POLKOLONIE ZIMOWE w SP-5
dla dzieci z klas I-III
15-19 stycznia 2018

Gwarantujemy atrakcyjne zajęcia:
• wyjścia do: Hydropolis, Hasta la Vista, kina
• warsztaty kulinarne Akademii Młodego Kucharza
• zajęcia organizowane na terenie szkoły:
sportowe, językowe, artystyczne, pierwsza pomoc
Zapewniamy:
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• wyżywienie (drugie śniadanie i obiad)

Opłata tylko 100 zł za turnus.
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy od 23 listopada do 15 grudnia 2017 r.
Informacje:
Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5, Jelenia 7, Wrocław, tel. 71 798 67 03, gim1.wroclaw.pl
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