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LISTOPAD
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

Aktualności CERTY
Tomasz Kapłon

Przybliżamy naszym czytelnikom tegoroczną
działalność Koła PZW CERTA. W harmonogramie działalności na 2018 rok, odnotować

i 3,260 kg ryb, na siódmym Stanisław Domagała 19 pkt i 1,880 kg rybna ósmym Andrzej
Czycz 27 pkt i 0,510 kg ryb. Dziewiąte miejsce

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
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. 223 i 225
Lokale użytkowe:
tel. 71 350 66 30 wew. 227
Pogotowie Elektryczne, Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 71 307 13 68
tel. 793 563 659
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

Piotr Tuszyński
należy imprezy, które niedawno się zakończyły
i te które jeszcze są w planie.
Właśnie zakończyły się zawody o tytuł Mistrza Popowic, przeprowadzane w trzech turach. Oto wyniki: 3 pkt i wagę złowionych ryb
15,850 kg uzyskał Piotr Tuszyński. Andrzej
Musielak ma 8 pkt i 9 kg złowionych ryb. Na
trzecim miejscu uplasował się Lesław Pukacz
też 9 pkt, ale 5,865 kg ryb. Czwarte miejsce to
Paweł Kąsiel 11 pkt i 5,760 kg ryb, piąte zajął
Zdzisław Bobryk 17 pkt i 2,510 ryb. Na szóstym miejscu jest Zdzisław Domagała 19 pkt

Marian Szczepaniak 29 pkt i 0 kg ryb.
Największą rybą zawodów był leszcz o wadze
1,3 kg, którego złowił Piotr Tuszyński. Piotr Tuszyński został Mistrzem Popowic na 2018 rok.
Klub PZW Certa poniósł w tym roku bolesną
stratę. Otóż 15 czerwca br. zmarł wieloletni
członek Zarządu Klubu, znakomity wędkarz
i kolega, Czesław Zenka. Koledzy - wędkarze
ze smutkiem przyjęli tę wiadomość, ale Czesio na zawsze zostanie w ich pamięci. Mają
nadzieję, że tam na niebieskich łowiskach będzie im kibicował.

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

Czesław Zenka (drugi z lewej)
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Labolatorium spotkanie mieszkańców

strona projektu ProPoLab
http://propolab.f-as.pl/
spis notatek
http://propolab.f-as.pl/spotkanie-otwarte-popowice/

Z

a nami pierwsze wydarzenia, w ramach
unijnego projektu. Na Popowicach realizowany jest unijny projekt CoSIE
(Co-creation of Service Innovation in Europe)
czyli „Współtworzenie usług innowacyjnych
w Europie”.
Laboratorium Popowice jest jego częścią.
Projekt nazwano ProPoLab (Projekt Laboratorium Popowice). W skład zespółu projektowego wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu
Wrocławskiego i Fundacji Aktywny Senior.
W projekt zaangażowane są grupy mieszkańców, seniorów i liderów lokalnych. Zespół
współpracuje ze SMLW Popowice, która jest
najważniejszym jego partnerem.
Projekt ma pomóc mieszkańcom w opracowaniu rozwiązań, dotyczących samoorganizacji czasu wolnego i korzystania z przestrzeni
osiedlowej. W celu polepszenia komunikacji
używany jest Internet (strona projektu http://
propolab.f-as.pl/ i media społecznościowe)
oraz bezpośrednie kontakty. Jednym z nich
było Spotkanie Otwarte Popowice, zorganizowane 28 września br. w sali św. Eugeniusza przy
kościele na Popowicach. Formuła otwartego
spotkania (ang. open space), dobrze sprawdziła się, bo dała możliwość kontaktu, poznania
się oraz szerokiej wymiany poglądów.
Prowadzący spotkanie przedstawił jego zasady,
a każdy z uczestników mógł zgłosić temat do

dyskusji w mniejszej grupie i zaprosić do rozmowy innych uczestników. Zainteresowani zaczęli zgłaszać ważne dla nich tematy. Związane
były one m. in. z warunkami życia, stosunkami
sąsiedzkimi, wypoczynkiem. Każdy zgłoszony
temat, został zapisany na odpowiedniej karcie.
Osoba zgłaszająca wspólnie z prowadzącym
umieszczała go na specjalnie przygotowanej
do tego celu ścianie. Tym samym uczestnicy
sami stworzyli spis poruszanych tematów.
Później podzielili się oni na mniejsze grupy,
w których dyskutowali w trybie roboczym. Rezultatem spotkań tematycznych w mniejszych
grupach był zestaw notatek, sporządzonych przez
uczestników. Spis notatek jest dostępny pod adresem http://propolab.f-as.pl/spotkanie-otwarte
-popowice/. Podczas przerwy, uczestnicy mogli zjeść wegetariański posiłek. Podsumowaniem
spotkania były wypowiedzi każdego, o swoich
oczekiwaniach, o wypracowanych wnioskach.
W Spotkaniu Otwarte Popowice wzięło udział
70 osób, 16 interesariuszy – przedstawicieli
gminy, developera, Zarządu i Rad Spółdzielni,
poruszono 23 tematy. Dotyczą one m. in. zagospodarowania przestrzeni międzyblokowej,
polepszenia komfortu życia osób starszych,
platform dla wózków inwalidzkich i dziecięcych na parterach w budynkach wysokich,
dbałości o zieleń, wspólnych działań młodzieży i osób starszych.

Kolejną odsłoną Laboratorium Popowice były
trzydniowe warsztaty Community Reporter,
które odbyły się w dniach 17-19 października w Klubie Osiedlowym. Ich celem była pomoc mieszkańcom osiedla w przedstawieniu
własnej rzeczywistości poprzez opowiadanie
swoich historii z wykorzystaniem cyfrowych
narzędzi. Osoba prowadząca je - Rachel Brewster-Wright z brytyjskiego stowarzyszenia
People Voice Media, zapoznała uczestników
warsztatów z różnymi technikami tworzenia
filmów wideo i nagrań głosowych, a także analizowania swojej historii i decydowania które
jej aspekty zostaną przekształcone w krótki
film. Dzięki temu powstała pierwsza grupa
osób, mieszkańców osiedla, którzy nazwali siebie Reporterami Społecznymi. Ich rolą będzie
przeprowadzanie i publikowanie za pomocą strony internetowej projektu, wywiadów
z mieszkańcami osiedla.
Zarówno na Spotkaniu Otwarte Popowice, jak
i na warsztatach obecny był Z-ca Prezesa ds.
Technicznych SMLW Popowice, Bogdan Słowik. Była więc okazja do dyskusji o projekcie
i jego wydatnym wsparciu przez Zarząd spółdzielni. Dzięki niemu, realizowane są kolejne
etapy Laboratorium Popowice.
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Festyn Pod Tęczą

1

września 2018 r. na części boiska SP nr 5
miał miejsce pierwszy, animacyjny festyn
dla członków SMLW Popowice oraz ich
rodzin.
Zorganizowano go z inicjatywy Osiedlowego Klubu Tęcza SMLW Popowice, wspólnie
z Klubem PZW „Certa”, przy wsparciu Fundacji Aktywny Senior i Wrocławskiego Centrum
Rozwoju Społecznego. Kto przyszedł, nie żałował! Mimo przelotnego deszczu festyn był
naprawdę udany. Drobne przeszkody i kapryśna pogoda nie wystraszyły, ani dojrzałych widzów, ani młodych uczestników, którzy chętnie korzystali z wszystkich przygotowanych

atrakcji. Na chwilę można się było schronić
pod drzewami, lub parasolkami. Po czym gdy
deszcz przechodził, zabawa trwała dalej. Program na scenie, tak jak konkursy i zabawy plastyczne, był urozmaicony więc prawie wszyscy
wytrwali do końca.
Najmłodsi uczestnicy konkurencji sprawnościowych, dostali nagrody za I, II i III miejsca,
a nawet za te dalsze. Natomiast występujący
goście otrzymali słodkie upominki. Chętni
mogli posilić się kiełbaską z grilla. Za obecność dziękujemy też członkom Rady Nadzorczej i Rad Zespołów Nieruchomości SMLW
Popowice.

Po raz pierwszy - i to z powodzeniem - wystąpił śpiewający zespół z Klubu „Tęcza”. Występowali też nasi goście: polsko-niemiecki zespół instrumentalno-wokalny, zespół taneczny
„Szczęśliwi w Tańcu”, kabaret „Mimoza” oraz
artyści-amatorzy. Wszyscy zostali przyjęci
z życzliwością, a nawet entuzjazmem. To był
naprawdę bardzo udany dzień. Wszystkim zaangażowanym - organizatorom, partnerom,
artystom i gościom, serdecznie dziękuję za
udział w festynie.
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P

opowickie Koło nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów czyli prościej mówiąc Klub Seniora, prowadzi nieprzerwanie swoją swoja działalność. Oto krótkie podsumowanie
I półrocza.
Imprezy Klubu zapewniają starszym mieszkańcom naszego osiedla
chwile radości i wytchnienia od codziennych trosk. Ten rok rozpoczął
się od opłatkowego spotkania z kolędami i pastorałkami. Także w styczniu obchodzony był Dzień Babci i Dziadka, a Kabaret Mimoza wystąpił
w Klubie Osiedlowym. Natomiast w marcu miało miejsce spotkanie
z okazji Dnia Kobiet.
Działalność Klubu to nie tylko imprezy, to także wyjścia do kina czy
Narodowego Forum Muzyki. Planowane są też spacery np. po Ogrodzie
Botanicznym, wyjścia na kiermasz książki do Hali Stulecia. Nie zabrakło także pikniku na działkach, połączonego z pieczeniem kiełbasek.
A teraz trochę statystyki. Z danych do których dotarliśmy, wynika, że
w imprezach i spotkaniach, organizowanych przez popowicki Klub
Seniora, wzięło udział 303 osoby! Popowiccy seniorzy, tą drogą
pięknie dziękują Zarządowi, Radzie Nadzorczej, Radom Zespołów
Nieruchomości nr 1 i nr 2, Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popo-

Chwile
radości

wice Płn. za wspieranie ich działalności. Odwdzięczają się, jak mogą
– dobrym słowem i piosenką - ale przede wszystkim wdzięcznym
sercem i radością. Tym bardziej, że mają wszędzie wypróbowanych
przyjaciół. A to jest największy kapitał popowickich seniorów!
Tomasz Kapłon

W sprawie tego zbiornika

Z

aniepokojenie mieszkańców Popowic, zwłaszcza ulicy Popowickiej, wywołały prace ziemne przy istniejącym
- naprzeciw „Biedronki” – zbiorniku retencyjnym przez inwestora nowego osiedla przy
ul. Popowickiej.
W związku ze skierowanym przez SMLW „Popowice” 6 czerwca 2018 roku pismem w tej
sprawie, 26 czerwca nadeszła odpowiedź z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. W piśmie tym jest zapewnienie, iż
„…zapewnienie systemu odprowadzania wód
deszczowych alternatywnego dla istniejącego
zbiornika retencyjnego odbywa się w ścisłym
uzgodnieniu z MPWiK S. A. Dla przedmiotowego rejonu inwestycyjnego, opracowana

została koncepcja budowy sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i deszczowej z uzgodnionym do
realizacji wariantem II (Uzgodnienie MPWiK
nr rej. 7847/wks-kd/2015).
W piśmie jest informacja o tym, co najbardziej
interesuje mieszkańców Popowic. Jest mowa
o likwidacji zbiornika retencyjnego z realizacją układu kolektorów deszczowych o średnicy 0,6 m i 1,2 m z dwoma wylotami do rzeki
Odry. Ponadto jest tam następujące stwierdzenie: Do projektowanego układu kanalizacji deszczowej podłączone zostaną istniejące
kolektory deszczowe z rejonu ul. Popowickiej,
które to kolektory obecnie odbierają wody
opadowe z terenu SMLW „Popowice”. Informacja, która powinna uspokoić mieszkańców

to taka, że dokumentacja projektowa „[…] ma
być wykonana na podstawie opisanej koncepcji z założeniem bezwzględnej konieczności
realizacji układu kolektorów kanalizacji deszczowej, które przejmą rolę aktualnie istniejącego zbiornika retencyjnego
Na koniec pada zapewnienie ze strony
MPWiK, iż „…wszelkie prace projektowe
związane z przebudową systemu odprowadzania wód deszczowych z przedmiotowego terenu odbywają się w zgodzie z prawem w ścisłym
uzgodnieniu z MPWiK.” Pozostaje zatem mieć
nadzieję, że obawy mieszkańców ulicy Popowickiej zostały rozwiane, a inwestycja ta nie
naruszy gospodarki wodnej w tym rejonie.
Tomasz Kapłon
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Finał głosowania
Z

nane są już wyniki głosowania do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
2018. Jeden z projektów z Popowic zostanie zrealizowany.
Przypomnijmy, do WBO 2018 złożono dwa
projekty, które zmieniały warunki życia i wypoczynku mieszkańców Popowic. Liderem
projektu nr 119 był Leszek Nowakowski,
a jego projekt dotyczył rewitalizacji części

projektów rejonowych do 250 tys. zł, na trzecim miejscu uplasował się projekt nr 136, czyli
„Zielone płuca Popowic”. Tym samym zostanie on skierowany do realizacji. Natomiast
projekt 119, w grupie projektów rejonowych
do 750 tys. zł, niestety nie uzyskał pierwszego miejsca, które zapewniało skierowanie do
realizacji. Jednak i na ten projekt głosowało
wielu mieszkańców Popowic.

1025 osób, w tym przez Internet 767, a 258
osób papierowo. I tu miały przewagę panie, bo
zagłosowało ich 613, a mężczyzn 412.
Najbardziej cieszy fakt, że mieszkańcy Popowic zmobilizowali się i wzięli tak licznie
udział w głosowaniu. Liderzy obu projektów
– Leszek Nowakowski i Sławomir Ślepak,
dziękują za naszym pośrednictwem, za poparcie w głosowaniu. Wszak to, co zostanie

„Najbardziej cieszy fakt, że mieszkańcy Popowic zmobilizowali się
i wzięli tak licznie udział w głosowaniu”
parku, tuż przy hali Orbita. Natomiast liderem
projektu nr 136 o nazwie „Zielone płuca Popowic” był Sławomir Ślepak, a projekt związany
był z Polaną Popowicką.
Znamy już wyniki głosowania. W grupie

Przyjrzyjmy się samym wynikom głosowania.
Otóż na projekt 119, głosowało 1210 osób,
przy czym 956 oddało głosy przez Internet,
a 256 papierowo. Głosowało 712 kobiet i 498
mężczyzn. Natomiast na projekt 136 głosowało

zrealizowane na Popowicach w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018,
będzie służyło przede wszystkim mieszkańcom naszego osiedla.
Tomasz Kapłon
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„W Klubie Tęcza jest wesoło ...”
T
akimi słowami zaczyna się piosenka,
która obrazuje to, co dzieje się na naszych spotkaniach i zajęciach. Dzięki
inwencji klubowiczów - Bogusi i Albina na
bazie piosenki powstał poglądowy filmik, który można znaleźć pod tym samym tytułem na
youtube, jak również na stronie Spółdzielni.
W Klubie Tęcza jest nie tylko wesoło, ale
i twórczo, bo uczymy się nowych technik rękodzielniczych, poznajemy także ciekawych
ludzi, którzy przybliżają nam otaczający świat.
Poszerzają nasze horyzonty, pogłębiają naszą
wiedzę, inspirują do własnych działań, pobudzają ciekawość poprzez relacje z podróży, pokazywanie, przyswajanie kultury rodzimej.

Zdjęcia ze Święta Niepodległości 2017
i ze spotkania autorskiego - Elżbieta Sztura VI.2018

Wielu gości
Gościliśmy wielu twórców, prelegentów, zespoły. Oto goście, którzy tylko w tym roku,
bezinteresownie przyjęli zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością: Monika Braun,
aktorka, nauczycielka akademicka, trenerka,
pisarka, dr nauk humanistycznych, kulturoznawstwa. Wojciech Mach, znany wodzirej, ale
też kolekcjoner, znawca historii i muzyki. Halina Kuropatnicka-Salamon, członkini Związku
Literatów Polskich, pedagog, poetka, pisarka,
esperantystka tłumacząca i prowadząca od lat
Europejski Festiwal Piosenki Esperanto we
Wrocławiu. Podpisywała nam też swoje tomiki wierszy pismem Braille’a. Agata i Tomasz
Kozłowscy właściciele szkoły tanga argentyńskiego dali pokaz zachwycającego tańca. Wcześniej pani Agata, pedagog, dr historii sztuki
pasjonująco- ilustrując zdjęciami - opowiadała
o Argentynie. Jan Paul Auerbach i Filip Stuven studenci z Niemiec wystąpili dla Pań
z koncertem gitar klasycznych, prezentując
piękne utwory na Dzień Kobiet. Zespół „Cechowianie”- rozśpiewali całą salę. Zespół „Tacy
Sami”- oczarowała nas młodziutka solistka i instrumentaliści! Grupa teatralna Klubu Seniora
„Bakara”- wystawiła z ok. Dnia Matki „Matkę”
Szaniawskiego, monolog Hanki Bielickiej,
skecze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
i Stefanii Grodzieńskiej. Stanisława Franczak
– dolnośląska gwiazda zespołu „Szalejowianki” z Szalejowa Dolnego, dała show jakich
mało! Ryszard Trehsere i Marian Tarnowski
w duecie grali nam znane przeboje na jednej
z zabaw tanecznych. Beata Sielicka-Kowalska,
malarka, poetka, autorka tekstów, które wykonywała podczas wernisażu swoich obrazów.
Grała też na gitarze i opowiadała o własnej
twórczości. Renata Zagajczyk – Kociemska,

autorka przepięknych kompozycji kwiatowych, ponadto poetka i pisarka z pasją. Irena
Brojek, wieloletnia bibliotekarka, tworząca
rękodzieło dosłownie ze wszystkiego. Ponadto jest autorką opowiadań (głównie kryminałów) oraz form poetyckich: haiku i limeryków
. Elżbieta Sztura i Przyjaciele: Józef P., Franciszek K., wystąpili w dwóch odsłonach, najpierw jako zespół muzyczno-wokalno-kabaretowy, rozbawiając przybyłych na spotkanie
gości. Następnym razem w wieczorze autorskim odkryliśmy panią Elżbietę, jako pedagoga, terapeutę, tancerkę, rękodzielniczkę, pasjonatkę sukien z dawnych epok, projektantkę
i … krawcową!
Klubowicze też dzielą się swoimi zdolnościami: Małgosia T. i Irena R. prowadzą warsztaty,
Bogusia i Albin Z. m. in. pokazują, a wcześniej
sami montują filmy z podróży (Portugalia,
Izrael), Ryszard T. również dzieli się swoimi
pasjami: rowerowymi (filmy z wypraw) i muzycznymi (gra na gitarze, śpiew), Eugeniusz
Fundali i Maria Rześniowiecka, nie tyko umilali nam czas muzycznie, ale rejestrowali dodatkowo klubowe wydarzenia kamerą, a potem
przynosili gotowe filmy. Wszyscy klubowicze
się angażują, by atmosfera w Klubie była taka
jaka jest - rodzinna. Tradycyjnie jubilaci i solenizanci organizują swoje uroczystości w gronie tutejszych przyjaciół, by miło spędzić czas.
Tak np. tortem zaskoczył nas Henryk L., który
jest klubowym mistrzem ds. techn. Wspólne
wyjścia do NFM, na kabarety, to okazje (dzięki życzliwości pani Marii Z. i pana Zbyszka C.)
do spotkań też poza Klubem.
Życie klubu
Grille, komputery, zabawy taneczne, forma
gimnastyki przy muzyce i gry towarzyskie,
dbałość o porządek, poczęstunek, kwiatki,
drobne naprawy, plony z działek – to życie
klubu. Bogactwem jest to, że każdy ma inne
zainteresowania i ...wraca nawet po dłuższej
nieobecności, jak ptak do gniazda ... do Klubu
„Tęcza”. Każdy też witany jest tu z radością.
Klub angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej – prowadziliśmy warsztaty podczas festynu rodzinnego przy parafii,
zorganizowaliśmy tam piękną wystawę prac.
Wystawa Wielkanocna u nas, też podobała
się mieszkańcom.
Podejmujemy działania międzypokoleniowe. Ze Szkołą Podstawową nr 5 nawiązaliśmy
współpracę w zakresie wolontariatu młodzieży,
wystaw, prezentacji, wspólnego zorganizowania
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festynu na terenie boiska szkoły, razem z Klubem wędkarskim „Certa”. Mieliśmy też przez
miesiąc studentów z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego na stażu.
Najbliższe plany
Zapraszamy Państwa na wszystkie wernisaże,
spotkania autorskie, prezentacje filmów podróżniczych, koncerty, które są planowane już
od września. W sierpniu rozpoczęły się warsztaty rzemieślnicze z tkactwa – taki był wybór
klubowiczów, więc będzie zajęcie na długie
jesienno-zimowe wieczory. Można zawsze

dołączyć! 22 sierpnia zaplanowano prelekcję
o astronomii ogólnej z oglądaniem Księżyca
i Jowisza przez teleskopy. Proszę wybierać jedno z wydarzeń lub uczestniczyć we wszystkich.
Informacje na bieżąco zamieszczane są przed
Klubem „Tęcza”, na osiedlowych tablicach informacyjnych i stronie www.smpopowice.pl.
Zachęcamy mieszkańców Popowic do „wstępowania” tu, żeby nacieszyć oczy prezentowanymi w naszej stałej galerii obrazami,
fotografiami autorstwa amatorów jak i profesjonalistów, które zmieniamy po każdym
wernisażu. W wolnym czasie, np. przy okazji
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spaceru z pieskiem, czy w drodze na zakupy.
Klub „Tęcza” nie tylko jest miejscem spotkań
towarzyskich przy kawie, szachach, śpiewie,
tańcu, ale spełnia rolę oświatową, kulturotwórczą, edukacyjną. Dziękuję wszystkim, którzy
zostawili „kawałek siebie” dla dobra tego miejsca i ludzi, mogących czerpać od siebie nawzajem tyle bogactwa. W najbliższych planach
festyn rodzinny, filmowa relacja z wyprawy
rowerowej na Spitsbergen, a potem świętowanie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
i wiele innych wydarzeń. Zapraszamy.
Eleonora Maras

Nowy
chodnik
P

ojawiła się – wreszcie – realna szansa na
poprawę nawierzchni chodnika przy
ulicy Niedźwiedziej. Stało się tak dzięki
staraniom Zarządu SMLW Popowice i radnym
Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
Starania te doprowadziły do umieszczenie
tego zadania w tzw. Projekcie PIRO, czyli
w planie remontów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Po objęciu pracami projektowymi wschodnich odcinków chodnika, tzn.
ul. Żubrzą a Jelenią oraz między ul. Jelenią
a Popowicką, powstało zadanie „Przebudowa ul. Niedźwiedziej we Wrocławiu na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Popowickiej
w zakresie przełożenia chodnika i wyznaczenia miejsc postojowych”.

Warto odnotować, że spotkanie, jakie miało
miejsce spotkanie 22 maja br. Dotyczyło ono
proponowanych rozwiązań projektowych
w przygotowywanej dokumentacji. Obecni
byli przedstawiciele naszej spółdzielni, Urzędu Miejskiego - Wydziału Inżynierii Miejskiej,
Biura Zrównoważonej Mobilności, ZDiUM
oraz Pracowni Projektowej ABE. Podczas spotkania omówiony był zakres prac i proponowane rozwiązania.
Obejmowały one m. in. przełożenie chodnika
i wyznaczenie miejsc postojowych do parkowania oraz obniżenie krawężników zgodnie
z przedłożonym przez Radę Osiedla wnioskiem. Na tym spotkaniu przedstawione zostały dwa warianty. Pierwszy zakładał utrzymanie

dotychczasowej organizacji ruchu na drogach
wewnętrznych osiedla. W drugim proponowano zmianę dotychczasowej organizacji ruchu
na drogach wewnętrznych osiedla, tzn. wyprowadzenie całego ruchu samochodowego
z trzech zjazdów z ul. Niedźwiedziej, ulicami
wewnętrznymi na ul. Jelenią.
To drugie rozwiązanie nie znalazło akceptacji
toteż przyjęto wariant pierwszy, czyli zachowano dotychczasową organizację ruchu. Po
dokonaniu tych zmian w projekcie został on
przedłożony Radzie Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. i zaakceptowany przez
nią. Ta opinia oznacza umieszczenie projektu
w planie remontów ZDiUM. A zatem czekamy
na nowy chodnik!
Tomasz Kapłon
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Kontynuacja dociepleń
U

zyskanie przez naszą spółdzielnię certyfikatu, potwierdzającego zdobycie
dotacji na docieplenie budynków to
kolejny etap, związany z dociepleniami.
Sięgnijmy nieco wstecz. Nasza spółdzielnia
złożyła w maju 2017 roku wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania
„Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych SM Popowice” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Po sprawdzeniu czy złożona dokumentacja jest kompletna oraz weryfikację merytorycznej otrzymaliśmy w maju
br. decyzję i certyfikat.
Potwierdza on przyznanie dotacji na projekt
„Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych, znajdujących się pod
zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice”. Projekt ten
jest częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach, Poddziałania 1.3.2. Wspieranie
efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Przytoczmy zapis z certyfikatu:
Zaświadczenie wydano na podstawie decyzji
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z pismem
z dnia 27 kwietnia 2018 r. zatwierdzającym
wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz
listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS 01.03.02.-IW.
03-00-002/17.
Uzyskanie certyfikatu, oznacza kolejny etap
realizacji dociepleń. Po podpisaniu umowa
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizowane są
przetargi na wyłonienie wykonawców.
Procedura przetargowa jest prowadzona poprzez tzw. Bazę Konkurencyjności. Jest to
system informatyczny, służący realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych
Ministra Rozwoju, w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020. Dzięki zasadzie konkurencyjności beneficjenci, na potrzeby realizacji
projektów współfinansowanych z Funduszy
Europejskich, dokonają wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Będzie to możliwe dzięki dopuszczeniu jak
najszerszego grona podmiotów, które mogą
być zainteresowane realizacją poszczególnych
zamówień.
Oczywiście na realizację będzie miała wpływ
sytuacja rynkowa, która zmieniła się od 2017
roku, od momentu wyceny prac. Zasoby spółdzielni podzielono na cztery rejony, bowiem
w których prace będą prowadzone równolegle.
Zadanie ma być zrealizowane do 2020 roku.
O kolejnych działaniach w sprawie dociepleń,
będziemy informować na łamach naszej gazety.
Tomasz Kapłon
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Parkowanie na Bobrzej

W

sprawie parkowania skośnie na
ulicy Bobrzej otrzymała nasza
spółdzielnia z Urzędu Miejskiego Wrocławia pismo, będące odpowiedzią na
wniosek o zmianę sposobu parkowania pojazdów ul. Bobrzej.
Odpowiedź nadeszła z Działu Zarządzania
Ruchem, Wydziału Inżynierii Miejskiej, Departamentu Infrastruktury i Gospodarki.
W odpowiedzi tej czytamy m.in.: Wybór sposobu parkowania pojazdów na drodze wymaga
szczegółowego przeanalizowa
nia warunków

ruchu pojazdów, natężenia ruchu pieszych,
szerokości jezdni i chodników, oraz istniejącej
organizacji ruchu. Przeprowadzona analiza
możliwości postoju pojazdów na ul. Bobrzej
wykazała, że jedynym w tym przypadku sposobem - bez naruszenia przepisów, jest postój
równolegle do krawężnika po lewej stronie
ulicy. Postój pojazdu skośnie na chodniku kołami przedniej osi utrudnia ruch pieszy albo,
w przypadku pozostawienia przepisowej szerokości chodnika (1,5 m), utrudnia ruch pojazdów na jezdni.

Skąd ta różnica?
W

trakcie tegorocznego Walnego
Zgromadzenia padło m. in. pytanie o różną wysokość opłat na nieruchomościach.
O przybliżenie i tej kwestii zwróciliśmy się
do Michała Żołnierowicza, członka Zarządu,
Głównego Księgowego. Oto jego wyjaśnienie:
Różnice w opłatach na nieruchomościach
wynikają z konsekwencji stosowania się do
wymogu ustawowego. Zgodnie z ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd ma
obowiązek prowadzić odrębnie dla każdej nieruchomości zestawienie kosztów, zestawienie
przychodów i pożytków.
Wydaje się czasem, że niektóre budynki są
takie same, to jednak koszty są różne. Wpływ
na to mają m. in. wandalizm (uszkodzenia
techniczne), inna powierzchnia terenu zielonego (inne koszty sprzątania, koszenia trawy).
Jeżeli na danej nieruchomości jest nadwyżka
przychodów nad kosztami, to przechodzi ona
na rok następny, tak samo, gdy jest odwrotnie.
Biegła rewident badając roczne sprawozdanie
finansowe stwierdziła, że spółdzielnia nasza
jest pierwszą - jaka poznała - obniżającą stawkę
opłaty eksploatacyjnej. W 2016 r. dla Zespołu

Nieruchomości Nr 1 była obniżka dla 9 nieruchomości, a dla 9 była podwyżka. W 2017 r.
była obniżka dla 11 nieruchomości, a dla 7
była podwyżka. Było zatem więcej obniżek,
niż podwyżek.
Koszty rosną i są niezależne od spółdzielni,
np. zwiększenie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przez Gminę Wrocław. W 2016
roku łączna wysokość opłat wynosiła około
155 tys. zł, w 2017 roku - 320 tys. zł, w 2018
roku - 476 tys. zł, w 2019 roku wyniesie 605 tys. zł, a w 2020 - 867 tys. zł (generalnie
o 561%). Dalej - podatek od deszczu, to ponad 80 tys. zł rocznie. Coroczny wzrost płacy
minimalnej, sposób ozusowania umów cywilno-prawnych, powoduje zwiększenie stawek
za sprzątnie budynków i terenów spółdzielni.
Zsypy zostały zlikwidowane dopiero niedawno, pod koniec 2017 roku. Przed ich zamknięciem ponieśliśmy koszty umycia, dezynfekcji
i zabezpieczenia zsypów.
Ponadto, co roku robimy kalkulację kosztów dla
każdej nieruchomości. Przykładowo w 2017
roku musieliśmy wykonać prace, wynikłe po
przeglądach wentylacyjno - gazowych, związane z uszczelnieniem. Najwięcej wydano

Dodatkowym uzasadnieniem jest to, że zmiana sposobu parkowania na poprzeczny po
lewej stronie ulicy, utrudniłaby wyjazd samochodów parkujących w zatokach po prawej stronie ulicy (zmniejszenie jej szerokości
manewrowej). Z uwagi na te okoliczności,
wniosek o zmiany sposobu parkowania na
ul. Bobrzej został zaopiniowany negatywnie.
Przywołane są tu przepisy tj. art. 46, 47 i 49
Prawa o ruchu drogowym. Zatem – jak na razie – nie ma widoków na zmianę sposobu parkowania na tej ulicy.
Tomasz Kapłon

na budynek przy ul. Żubrzej 13-17, czyli
w przeliczeniu 0,45 zł/m2/m-c. To wpływa na
wahania opłat i zostanie uwzględnione na następny 2019 rok.
Wpływy z lokali użytkowych wchodzą w zysk
netto, który Walne Zgromadzenie podzieliło, podejmując stosowną uchwałę. Natomiast
pożytki, są to części wspólne nieruchomości,
np.: dodatkowe pomieszczenia wynajmowane
mieszkańcom (komórka, strych). Przykładem
na ul. Niedźwiedziej jest dzierżawa terenu pod
dwoma kioskami.
Odnośnie planów likwidacji opłat za wieczyste
użytkowanie, na dziś wiadomo, że dotyczyć to
tylko może nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. W spółdzielni wszystkie grunty pod budynkami mieszkalnymi
stanowią odrębną własność. Ponadto według
rządowego projektu, należałoby wnosić opłatę
za użytkowanie wieczyste jeszcze przez 20 lat,
dopiero potem przeszłyby te grunty na własność.
Michał Żołnierowicz
członek Zarządu, Główny Księgowy SMLW
Popowice

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

12

LISTOPAD

MOJE WAKACJE NA POPOWICACH

zdjęcia z konkursu fotograficznego w 2018 r.
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