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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji

dotyczących minionego okresu
i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań

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

Sekretariat:
tel. 71 355 63 73
tel. 71 350 66 30 wew. 230
e-mail: sekretariat@smpopowice.pl

Administracja jest czynna:
pon., wt., śr.: 7.00 - 15.00
czw.: 7.00 - 17.00
pt.: 7.00 - 13.00

Przyjmowanie interesantów:
przez Członka Zarządu Spółdzielni:
czwartki: 14.00 - 17.00
przez przedstawicieli Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci  
czwartek miesiąca: 16.00 - 17.00
przez przedstawicieli Rad ZN 1 Polana 
oraz ZN 2 Park: 
drugi i czwarty czwartek miesiąca: 16.00 - 17.00

Zgłaszanie awarii - Dyspozytornia: 
tel. 71 350 10 92 
tel. 71 355 40 05 wew. 218

Dział Techniczno-Administracyjny
tel. 71 355 40 05 wew. 224, 219
tel. 71 350 10 92 wew. 224, 219

Dział Rozliczeń i Windykacji:
tel. 71 350 66 30 wew. 223 i 225
w poniedziałki - nie przyjmuje interesantów

Sekcja Członkowsko - Mieszkaniowa: 
tel. 71 350 66 30 wew. 220
w poniedziałki - nie przyjmuje interesantów

Pogotowie techniczne po godzinach  
pracy Spółdzielni:
- awarie C.O. i wodno-kanalizacyjne tel. 532 461 242
- awarie elektryczne tel. 532 461 247
- awarie gazowe tel. 532 461 248
Uwaga! W przypadku usunięcia awarii powstałej 
z winy lokatora, koszt usługi ponosi lokator.

Pogotowie Dźwigowe „KON-REM”:
tel. 71 351 39 66
tel. 600 850 983
tel. 606 971 768

Oświetlenie ulic:
tel. 71 323 33 11

Dyżurny Komisariatu Policji Wrocław Fabryczna:
tel. 478 714 380

Dzielnicowi:
tel. 601 703 427 
tel. 601 817 287

Nasze Popowice
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko - Własnościowa „POPOWICE”

Redaktor: Tadeusz Górski

Skład, łamanie, fotoedycja:
MULTIFORMAT Sp. z o.o.
biuro@multiformat.pl

Druk: DOBRADRUKARNIA.com.pl
tel. 505 299 062

„Nasze Popowice” mają nowego Redaktora prowadzącego, którym jest  
członek SMLW „Popowice” Pan Tadeusz Górski. Ten numer gazety po-
wstał już dzięki pracy nowego zespołu i – jak sami Państwo zauważycie  
– tematyka artykułów znacznie bardziej dotyczy codziennych spraw 
związanych z życiem spółdzielni i samych spółdzielców. Chcemy odejść 
od relacjonowania jednych i tych samych wydarzeń, a miejsce na łamach 
gazety poświęcić sprawom istotnym dla wszystkich.

Nie oznacza to oczywiście, że odcinamy się całkowicie od przeszło-
ści. Wręcz przeciwnie: mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy.  
Zmienią się jednak proporcje i priorytety.

Kolejną zmianą jest uruchomienie oficjalnego profilu spółdziel-
ni na Facebooku. Ma on za zadanie ułatwić dotarcie do informacji 
publikowanych na oficjalnej stronie internetowej, ale stanowić też jej  
uzupełnienie o treści, które znajdziecie Państwo tylko tam. Zapraszamy 
do odwiedzin pod adresem: facebook.com/smlwpopowice.

Mamy nadzieję, że nowości wprowadzone na łamach „Naszych  
Popowic” spotkają się z ciepłym przyjęciem, a nasza obecność w me-
diach społecznościowych pozwoli na dotarcie do jeszcze większej grupy  
Czytelników.

WSTĘPNIAK

Zarząd
SMLW „Popowice”
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To były wyśmienite lata pracy

25 czerwca 2021 r. w Sali Konferencyjnej Przestrzeni Trzeciego Wieku 
przy pl. Solidarności odbyło uroczyste pożegnanie Pani Zofii Adamiec, 

która pełniła funkcję Przewodniczącej Koła Nr 2, działającego przy 
SMLW „Popowice”.

Po 40 latach pracy, w wieku 97 lat, ze względu na pogarszający się stan zdrowia Pani Adamiec zrezygnowała 
z dalszego przewodniczeniu Kołu Nr 2 PZERiI oraz prowadzeniu Klubu Członków Koła. W uroczystym poże-
gnaniu uczestniczył m. in. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Odchodzącą żegnali także Członkowie Zarządu 
Okręgowego i Rejonowego Związku. Przewodnicząca Zarządu Okręgowego, Pani Michalina Witczak odczy-
tała list gratulacyjny z życzeniami z Zarządu Głównego, w którym poinformowano o przyznaniu Pani Zofii 
Adamiec tytułu Honorowego Członka Związku oraz Honorowej Przewodniczącej Zarządu Koła.

Były upominki, kwiaty i łzy wzruszenia zarówno u żegnanej jak i żegnających. Na zakończenie wszyscy obec-
ni zostali obdarowani tomikiem wierszy autorstwa Pani Zofii. Każdy egzemplarz oczywiście został opatrzony 
dedykacją od poetki.

Leszek Zakosztowicz
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Walne Zgromadzenie za 2020 r. - podsumowanie
Na podstawie art. 36 § 9 i § 10  

w związku z art. 36 § 12 i § 13 ustawy 
Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 648), wprowadzonym art. 15 usta-
wy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z 
rozpowszechnianiem się wirusa SAR-
S-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737, 
1192), Zarząd SMLW „Popowice” we 
Wrocławiu zwołał Walne Zgromadze-
nie w formie nadzwyczajnej. Głosowa-
nie odbyło się w dniach 22-25 listopa-
da b. r. z zachowaniem przewidzianych 
prawem obostrzeń sanitarnych, w tym 
limitów dotyczących przebywania  
w pomieszczeniach.

Należy wspomnieć, że podjęcie 
uchwał na piśmie przez Walne Zgro-
madzenie jest dopuszczalne w czasie 
wprowadzenia stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 
i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180  
i 255). Głosowanie poprzez wrzuce-
nie karty do głosowania do urny od-
było się w siedzibie spółdzielni przy  
ul. Popowickiej 28.  Na korytarzu mo-
gło przebywać jednocześnie maksy-
malnie 5 osób w odległości minimum 
1,5 m, dlatego wpuszczanie głosują-
cych było kontrolowane. Chętnych do 
głosowania weryfikowano względem 
członkostwa w spółdzielni lub udzielo-
nego pełnomocnictwa. Po weryfikacji 
głosujący oczekiwali na korytarzu na 
swoją kolej wejścia do sali konferen-
cyjnej w celu oddania głosu.

Na sali konferencyjnej przebywali: 
Komisja Skrutacyjna oraz Specjali-
sta ds. Organizacji i Samorządu, przy 
zachowaniu obostrzeń określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. Całe głosowanie było 
rejestrowane w formie audio i video.

Poniżej publikujemy obszerny frag-
ment protokołu, zawierający najbar-
dziej istotne informacje.

Kolegium Stwierdza, że po podsu-
mowaniu liczby głosów Walne Zgro-
madzenie na piśmie podjęło Uchwałę 
Nr 1/WZ/2021. Za uchwałą 129 gło-
sów, przeciw 5 głosów.

Uchwała Nr 1/WZ/2021

podjęta w dniach 22.11.2021 r., 
23.11.2021 r., 24.11.2021 r.,  
25.11.2021 r., na wydzielonych czę-
ściach Walnego Zgromadzenia  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” 
we Wrocławiu za rok 2020 o treści:

§ 1

Na podstawie art. 36 § 9, § 10,  
§ 11, § 12, § 13, art. 38 § 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze oraz § 68 pkt 2 Statutu 
Spółdzielni Walne Zgromadzenie (wy-
dzielona część) Spółdzielni Mieszka-
niowej Lokatorsko - Własnościowej 
„Popowice” we Wrocławiu uchwala, co 
następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie z dzia-
łalności Rady Nadzorczej SMLW 
„Popowice” za okres 01.01.2020 r. 
do 31.12.2020 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust.1 stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia przez ostatnią część Walnego 
Zgromadzenia, tj. dnia 25.11.2021 r.

Kolegium Stwierdza, że po podsu-
mowaniu liczby głosów Walne Zgro-
madzenie na piśmie podjęło Uchwałę 
Nr 2/WZ/2021. Za uchwałą 129 gło-
sów, przeciw 5 głosów.

Uchwała Nr 2/WZ/2021

podjęta w dniach 22.11.2021r., 
23.11.2021 r., 24.11.2021 r., 
25.11.2021 r., na wydzielonych czę-
ściach Walnego Zgromadzenia  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z działalności Zarządu SMLW  
„Popowice” we Wrocławiu za rok 
2020 o treści:

§ 1

Na podstawie art. 36 § 9, § 10,  
§ 11, § 12, § 13, art. 38 § 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze oraz § 68 pkt 2 Statutu 
Spółdzielni Walne Zgromadzenie (wy-
dzielona część) Spółdzielni Mieszka-
niowej Lokatorsko – Własnościowej 
„Popowice” we Wrocławiu uchwala, co 
następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie z dzia-
łalności Zarządu SMLW „Popo-
wice” za okres 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa 
w ust.1 stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia przez ostatnią część Walnego 
Zgromadzenia, tj. dnia 25.11.2021 r.
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Kolegium Stwierdza, że po podsu-
mowaniu liczby głosów Walne Zgro-
madzenie podjęło na piśmie Uchwałę 
Nr 3/WZ/2021. Za uchwałą 130 gło-
sów, przeciw 4 głosy.

Uchwała Nr 3/WZ/2021

podjęta w dniach 22.11.2021 r., 
23.11.2021 r., 24.11.2021 r., 
25.11.2021 r., na wydzielonych czę-
ściach Walnego Zgromadzenia  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego SMLW „Popowice” we 
Wrocławiu za rok 2020 o treści:

§ 1

Na podstawie art. 36 § 9, § 10,  
§ 11, § 12, § 13, art. 38 § 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 16 września 1982r. Prawo 
spółdzielcze oraz § 68 pkt 2 Statutu 
Spółdzielni Walne Zgromadzenie (wy-
dzielona część) Spółdzielni Mieszka-
niowej Lokatorsko – Własnościowej 
„Popowice” we Wrocławiu, zatwierdza 
sprawozdanie finansowe, na które skła-
da się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego.

2. Bilans Spółdzielni na dzień 
31.12.2020 roku, zamykający 
się sumą bilansową w kwocie 
101.355.187,69 zł.

3. Rachunek zysków i strat za rok 
obrotowy 2020 wykazujący zysk 
netto w wysokości 2.623.930,50 zł.

4. Rachunek przepływów pienięż-
nych za rok obrotowy 2020, wska-
zujący zwiększenie 
stanu środków pieniężnych o kwo-
tę 846.781,98 zł.

5. Zestawienie zmian w funduszu 
własnym za rok obrotowy 2020 
wykazujące zwiększenie funduszu 
własnego o kwotę 1.429.408,06 zł.

6. Dodatkowe informacje i objaśnie-
nia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia przez ostatnią część Walnego 
Zgromadzenia, tj. dnia 25.11.2021 r.

Kolegium Stwierdza, że po podsu-
mowaniu liczby głosów Walne Zgro-
madzenie podjęło na piśmie Uchwałę 
Nr 4/WZ/2021. Za uchwałą 129 gło-
sów, przeciw 5 głosów.

Uchwała Nr 4/WZ/2021

podjęta w dniach 22.11.2021 r., 
 23.11.2021 r., 24.11.2021 r., 
25.11.2021 r., na wydzielonych czę-
ściach Walnego Zgromadzenia  
w sprawie podziału zysku netto za rok 
2020 z pozostałej działalności gospo-
darczej Spółdzielni, stosownie do art. 
5 ust. 2 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych ze 
zmianami:

§ 1

Działając na podstawie art. 36  
§ 9, § 10, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 
16 września 1982 r. Prawo spółdziel-
cze oraz § 68 pkt 21 Statutu, Walne 
Zgromadzenie (wydzielona część) 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator-
sko – Własnościowej „Popowice” we 
Wrocławiu, zatwierdza podział zy-
sku netto Spółdzielni za rok 2020 na 

pozostałej działalności gospodarczej  
w kwocie 2.623.930,50 zł, w następu-
jący sposób:

1. Kwotę 279.308,21 zł przeznaczyć 
na pokrycie kosztów związanych  
z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości w zakresie obciąża-
jącym członków Spółdzielni (art. 
5 ust. 2, Ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszka-
niowych z późn. zm.).

2. Kwotę 2.011.019,10 zł przezna-
czyć na pokrycie kosztów odpisu 
na fundusz remontowy w zakresie 
obciążającym członków Spółdziel-
ni (art. 5 ust. 2; art. 6 ust. 3 Ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych z późn. 
zm.) z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie prac związanych z docie-
pleniem budynków mieszkalnych.

3. Kwotę 307.239,03 zł przeznaczyć 
na pokrycie kosztów odpisu na 
fundusz remontowy w zakresie 
obciążającym członków Spół-
dzielni (art. 5 ust. 2; art. 6 ust. 3 
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
z późn. zm.) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie prac związanych 
z zagospodarowaniem terenu tzw. 
„górki”.

4. Kwotę 26.364,16 zł przeznaczyć 
na zwiększenie Funduszu Zasobo-
wego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia przez ostatnią część Walnego 
Zgromadzenia, tj. dnia 25.11.2021 r.

Marta Wilińska
Tadeusz Górski
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Fundusz remontowy – komu to potrzebne?

Comiesięczna pozycja w domowych rachunkach doliczona do czynszu.  
Niby nieduży wydatek, ale czy na pewno konieczny? Spróbujmy wyjaśnić:  

czym jest fundusz remontowy i dlaczego go płacimy.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 
2000 r. nakłada obowiązek utworzenia funduszu remon-
towego (art. 6 ust. 3 tej ustawy). Jak zapewne wiadomo, 
spółdzielnia mieszkaniowa nie prowadzi działalności dla 
zysku, lecz po to, aby sprawnie zarządzać budynkami bę-
dącymi w jej zasobach. Zresztą nie tylko budynkami, bo 
przecież spółdzielnia administruje też terenem wraz z jego 
infrastrukturą. Działalność obejmuje poza tym naprawy, 
remonty, modernizacje i to wszystko, co powoduje, że na 
osiedlu żyje się przyjemnie. Fundusz remontowy spół-
dzielni mieszkaniowej powstaje więc w celu gromadzenia 
na nim środków, niezbędnych do przeprowadzenia tych 
wszystkich prac.

Pod pojęciem funduszu remontowego w SMLW „Popo-
wice” kryją się tak naprawdę… trzy fundusze. Pierwszym 
jest fundusz remontowy nieruchomości. To z niego finan-
sowane są wszystkie prace remontowe, wynikające z prze-
glądów technicznych budynków oraz infrastruktury w jaką 
uzbrojona jest działka. Tak, tak... Budynki trzeba sprawdzać, 
przeglądać, remontować, a takie usługi kosztują. Woda  
w kranach, czy światło na klatce schodowej też nie biorą się  
z powietrza, a konserwacja instalacji, którą docierają do bu-
dynku wymaga pieniędzy.

Drugi fundusz to fundusz remontowy na utrzymanie 
mienia Spółdzielni służącego do użytku wspólnego. Z nie-
go finansowane są wszystkie prace remontowe wynikające 
z przeglądów technicznych infrastruktury mienia wspól-
nego. Co kryje się pod tym pojęciem? To łatwe: chodni-
ki, parkingi, ciągi pieszo - jezdne, tereny zielone, czy place 
zabaw i ich wyposażenie znajdujące się na działkach będą-
cych mieniem wspólnym. Załatanie dziury w chodniku? 
Naprawa zniszczonej huśtawki? Nikt tego za darmo prze-
cież nie zrobi, a skoro wszyscy z tych dóbr korzystamy, to 
wszyscy płacimy.

Trzeci fundusz jest funduszem remontowym dźwigów, 
albo - mówiąc potocznie – wind. Winda się zepsuła? No 
to trzeba ją naprawić. Jest stara i zniszczona? No to trze-
ba ją zmodernizować. To wszystko kosztuje. A jakby tego 
mało, windy podobnie jak np. samochody są urządzeniami 
transportowymi i muszą być dopuszczone do ruchu. Jeśli 
winda nie przejdzie przeglądu dokonywanego przez Urząd 
Dozoru Technicznego - zostanie wyłączona. I pozostanie 
wyłączona, dopóki usterki nie zostaną usunięte. Żeby było 
ciekawiej – wykonanie przeglądu wcale bezpłatne nie jest. 
I musi odbywać się co roku. Coś dla ciekawskich: podczas 
jazdy windą znajdźcie zielono – białą naklejkę z datą. Naj-
częściej przyklejona jest nad kasetą z przyciskami, gdzieś  
w górnej części kabiny. To świadectwo, że winda ma aktual-
ny przegląd i została dopuszczona do ruchu.

To nie koniec, bo w życie weszły przepisy, na mocy któ-
rych wszystkie windy, dźwigi, schody ruchome itp. muszą 
mieć obliczony tzw. resurs. Co to za „wynalazek”? I znowu 
nie taki diabeł straszny, bo jest to po prostu ustalony czas 
eksploatacji urządzenia. To czas, w którym gwarantowane 
jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania. Resurs musi 
być wykonany dla maszyn starszych niż rok i jest wymaga-
ny przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego przed 
wykonaniem przez nich okresowego przeglądu np. windy 
i dopuszczeniem jej do dalszej eksploatacji. To wszystko 
oczywiście też kosztuje, ale bez resursu nie ma przeglądu. 
Nie ma przeglądu – winda stoi.

Mam nadzieję, że ten tekst przybliżył Czytelnikom pro-
blematykę związaną z funduszem remontowym i pomógł 
zrozumieć dlaczego wnoszenie tej opłaty jest konieczne.

Tadeusz Górski
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ZŁAP DESZCZ

Pierwszy etap prac został 
zakończony w październiku 
2021 roku. Wiosną roku 2022 
wykonane zostaną nasadzenia 
roślinne na obszarze ogrodów 
deszczowych.

W tegorocznej edycji programu dotacyjnego 
„Złap deszcz” po raz pierwszy mogły wziąć udział 
spółdzielnie mieszkaniowe. Spółdzielnia Mieszka-
niowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice” ubie-
gała się o dofinansowanie w wysokości do 10.000 zł 
na każdą z dwóch lokalizacji, w których przewidziała 
budowę ogrodów deszczowych z odprowadzeniem 
nadmiaru wody do studni chłonnej. W obu lokaliza-
cjach występował problem gromadzenia się wody na 
ciągach pieszych, intensywnie uczęszczanych przez 
Mieszkańców osiedla. Ogrody deszczowe mają na 
celu rozwiązać ten problem. Dodatkowo jest to roz-
wiązanie ekologiczne, poprawiające retencję wody.

Katarzyna Kasińska
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Tramwajem na Popowice, pociągiem na Główny

Co dzieje się na placu budowy tramwaju na Popowice?  
Jak postępują prace? Jakie są opóźnienia?  

Kiedy w końcu można będzie normalnie pojechać w stronę Kozanowa?

Na początek niestety nie mamy 
dobrych wieści. Inwestycja złapała 
opóźnienie. – Trwa kolejny etap budo-
wy tramwaju na Popowice i wymiana 
torowiska na ul. Milenijnej. Następnie 
przeprowadzone zostaną prace zwią-
zane z budową rozjazdu, umożliwia-
jącego przejazd tramwaju w kierunku  
ul. Lotniczej i wymiana rozjazdu  
w stronę ul. Legnickiej. Jest to element 
niezwykle istotny dla układu komu-
nikacyjnego i w docelowej organiza-
cji ruchu pozwoli tramwajom, m.in. 
na odciążenie ulicy Legnickiej – po-
wiedział Prezydent Wrocławia Jacek 
Sutryk.

W planach było przeprowadzenie 
tych prac w późniejszym terminie, jed-
nak ze względu na zwiększenie zakresu 
robót przy skrzyżowaniu ulic Milenij-
nej i Popowickiej rozpoczęto je w tym 
samym czasie. Wszystko po to, aby za 
kilka miesięcy znów nie zamykać prze-
jazdu tramwaju na Kozanów. Ponad-
to zdecydowanie zwiększył się zakres 
prac kanalizacyjnych, które muszą zo-
stać wykonane przy wylocie torowiska 
w stronę Kozanowa, jak i w obrębie 
skrzyżowania Milenijna - Popowicka. 
Przepiąć trzeba bowiem dwie magi-
strale wodociągowe: Ø 1000 i Ø 1200. 

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że 
wspomniane magistrale są istotne dla 
funkcjonowania nie tylko pobliskich 
osiedli, ale całego Wrocławia. To bar-
dzo skomplikowane zadanie, potrzeba 
na nie czasu, a zajmują się tym wyspe-
cjalizowane firmy, których nie tylko  
w Polsce, ale i w całej Europie jest nie-
wiele.

Wszystko dodatkowo komplikuje 
pogoda – powiedział nam Krzysztof 
Świercz z Wrocławskich Inwestycji. 
Mamy grudzień, aura jest nieprzewi-
dywalna i szaleństwem byłoby dekla-
rowanie jakichkolwiek terminów. Wy-
korzystujemy jednak każdą możliwą 
chwilę, by prace postępowały możli-
wie szybko.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
ruch samochodowy powinien wrócić 
do normy jeszcze w grudniu. O ile po-
goda nie spłata figla.

I jeszcze jedna informacja. Rów-
nież w grudniu ruszy węzeł przesiad-
kowy z przystankiem kolejowym 
Wrocław – Szczepin. Wraz z jedno-
czesnym otwarciem linii Kolei Aglo-
meracyjnej w stronę Swojczyc, Woj-
nowa i Jelcza - Laskowic, w niedużej 

odległości od naszego osiedla po-
wstaną nowe możliwości przemiesz-
czania się po mieście. To oznacza, re-
alną alternatywę dla podróżujących  
nie tylko do centrum miasta, ale  
i w stronę Nadodrza oraz częściowo  
w kierunku Psiego Pola. 

Na wspomnianej trasie, do dyspo-
zycji podróżnych będzie siedem par 
połączeń na dobę. Ta liczba zwięk-
szy się od września przyszłego roku 
o kolejnych 12 par. Według rozkładu 
jazdy PKP pierwszy pociąg wyjedzie  
z Wrocławia Głównego o godz. 5.03 by 
o 5:11 wjechać na szczepiński przysta-
nek. Przejazd ze Szczepina na Nadod-
rze potrwa 3 minuty, a na Sołtysowice 
(stacja na tyłach CH „Korona”) 7 mi-
nut. Pierwszy pociąg w stronę Dworca 
Głównego pojawi się na Szczepinie  
o godz. 7:04, by o 7:12 wjechać na 
peron centralnej stacji miasta. Nawet  
w połączeniu z koniecznością dojaz-
du z Popowic i tak czasy przejazdów  
w obu kierunkach wyglądają rewela-
cyjnie. Linię obsłużą hybrydowe skła-
dy Newag Impuls 2, a w przyszłym 
roku na tę trasę wyjadą pociągi Elf 2  
z bydgoskiej Pesy.

Tadeusz Górski
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Wieści z „Certy”
Z dużym niepokojem wkraczaliśmy w Nowy 2021 r. Świeżo w pamięci mieliśmy wszystkie 

obostrzenia spowodowane pandemią.  
Te, rzeczywiście mające nas chronić przed rozprzestrzenianiem się choroby jak i te, które 
zabraniały nam - wędkarzom, spędzać czas wolny nad wodą, z dala od większych ludzkich 

skupisk. Na wszelki wypadek przyjęliśmy „Harmonogram na 2021 r.”  
Jak co roku zaczęliśmy też od sprzątania terenów nad Odrą,  

gdzie rozgrywamy nasze zawody wędkarskie.

Otwarcie sezonu miało miejsce  
8 maja, na łowisku komercyjnym  
w Skoroszowie. W zawodach o naj-
większego karpia wzięło udział 10 
członków klubu, a zwycięzca kol. 
Paweł Kąsiel złowił karpia o wadze 
5,2   Katarzyna Kasińska kg. Drugie 
miejsce zajął kol. Zdzisław Bobryk 
za karpia o wadze 2,4 kg. Trzecie 
miejsce przypadło kol. Lesławowi 
Pukaczowi, który złowił karpia wa-
żącego 2,1 kg. Ogółem uczestniczący  
w zawodach koledzy złowili 14,6 kg 
karpia i 5,7 kg karasia. 

Zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem odbyliśmy trzy tury zawodów  
o „Mistrzostwo Popowic”. Zawody 
rozegraliśmy nad Odrą, w dniach:  
29 maja, 3 lipca i 28 sierpnia. Nie za-
wsze dopisywała pogoda i ... żerowanie 
ryb. Dopiero w sierpniowych zawo-
dach, było znacznie lepiej a ich zwy-
cięzca kol. Paweł Kąsiel złowił ryby  
o wadze 16,66 kg, w tym leszcza wa-
żącego 2,66 kg. Laureat drugiego 
miejsca, kol. Piotr Tuszyński może  
pochwalić się wynikiem 14,91 kg.

Podsumowując. Zwycięzcą zawo-
dów i „Mistrzem Popowic” został: 
kol. Piotr Tuszyński
II miejsce: kol. Paweł Kąsiel
III miejsce: kol. Andrzej Musielak

Największą rybę w sezonie złowił 
kol. Paweł Kąsiel. Wspomniany wcze-
śniej leszcz o wadze 2,66 kg to napraw-

dę nielicha zdobycz. Drugie miejsce 
przypadło kol. Lesławowi Pukaczowi 
za złowienie karpia o wadze 1,5 kg. 
Należy wspomnieć, że karpie złowione 
na łowisku komercyjnym nie są w tym 
podsumowaniu brane pod uwagę.

 Klub obecnie zrzesza 17 członków, 
w tym 14 członków SMLW „Popowi-
ce” (stan na dzień 08.12.2021 r.). Z ża-
lem pożegnaliśmy naszego kolegę Jan-
ka Cieszkowskiego, który w sierpniu 
udał się na ”niebiańskie łowiska”.

Sezon zakończyliśmy wspólnym 
spotkaniem z seniorami zrzeszonymi 
w Kole Nr 2 Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów działają-
cym na Popowicach. Przy biesiadnych 
stołach, z kiełbaskami i kaszankami  
z grilla, przepysznym cieście oraz wę-
dzonych i smażonych w occie rybach 
wspominaliśmy o nasze wędkarskie 
osiągnięcia, a seniorzy podsumowy-
wali kończące się lato. 

W tym miejscu chciałbym podzię-
kować naszym darczyńcom: Kołu 
Wędkarskiemu nr 122 „ Astra”, Radzie 
Nadzorczej i Zarządowi SMLW „Po-
powice” i właścicielom delikatesów 
„Inter – Mix” za wsparcie finansowe 
i rzeczowe naszych działań. Bez tego 
wszystkiego zakończenie zawodów by-
łoby jakieś szare.

Klubem, społecznie (bez pobiera-
nia za swą pracę wynagrodzenia) kie-

ruje czteroosobowy Zarząd w składzie: 
Honorowy Przewodniczący Zarządu 
– kol. Andrzej Czycz, Przewodniczą-
cy Zarządu: Andrzej Mankiewicz, Za-
stępca Przewodniczącego i Sekretarz 
Zarządu Leszek Zakosztowicz oraz 
Skarbnik Klubu – Andrzej Musielak

Zarząd Klubu spotyka się w swojej 
siedzibie przy ul. Starogranicznej 32  
w każdy czwartek miesiąca. Wiodącym 
tematem posiedzeń było przygotowa-
nie do zawodów. Dotyczyło to przede 
wszystkim rozdzielenia zadań: zakupu 
nagród, zabezpieczenia logistycznego 
miejsca rywalizacji itp. Dyskutowali-
śmy także na temat popularyzacji na-
szych działań, aby pozyskać do klubu 
nowych członków. Mamy nadzieję, że 
imprezy w nowy rok oraz przypadają-
cy również w nowym roku jubileusz 
20 - lecia naszej działalności będziemy 
świętować wraz z nowymi członkami, 
którzy zasilą nasze szeregi.

W tym miejscu chcielibyśmy po-
informować wszystkich wędkarzy, 
będących jednocześnie członkami 
spółdzielni o tym, że przynależność 
do Osiedlowego Klub Wędkarskie-
go „Certa”, nie wiąże się ze zmianą 
Koła Wędkarskiego. Członkowie 
Klubu należą do różnych Kół, nato-
miast regulaminowym warunkiem jest 
zamieszkanie na Popowicach.

Leszek Zakosztowicz
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Termomodernizacja budynków jest 
istotna pod względem ekologicznym 
(mniejsze zużycie energii) i ekonomicz-
nym (mniejsze opłaty). Każdy o tym 
wiem. Jednak nie każdy zdaje sobie spra-
wę, że pociąga ona za sobą inny, mniej po-
zytywny, koszt. Jest nim utrata schronień 
ptaków i nietoperzy, zasiedlających szcze-
liny ocieplanych budynków. Po zakończe-
niu termomodernizacji, zwierzęta te naj-
częściej nie mają już dostępu do wcześniej 
zajmowanych kryjówek. W blokowiskach, 
są nimi przede wszystkim przestrzenie  
w stropodachu, ubytki elewacji oraz 
szczeliny we wszelkiego rodzaju połącze-
niach konstrukcyjnych lub we framugach 
okien i pod parapetami. Problem ten jest 
szczególnie dotkliwy dla nietoperzy, któ-
re często tworzą duże zimowe lub letnie 
kolonie w tego typu kryjówkach, ciasno 
upychając się w wąskich szczelinach. Miej-
sca takie bywają najczęściej zasiedlone 

przez borowce wielkie, mroczaki posre-
brzane, mroczki późne i karliki, czyli co 
najmniej kilka gatunków nietoperzy spo-
śród 27 stwierdzonych w Polsce. Zimowe 
zgrupowania borowców wielkich mogą 
liczyć od kilkudziesięciu do ponad 1000 
osobników, które pochodzą z lokalnych 
lub migrujących populacji. Te migrujące 
przylatują do nas z północy lub północne-
go-wschodu aby przezimować w miejscu, 
w którym zima jest łagodniejsza. Borowce 
wielkie znane są z długodystansowych se-
zonowych migracji, których długość może 
dochodzić do ponad 1200 km. Rekordzi-
stą jest jednak karlik większy, u którego 
największy odnotowany dystans między 
zimową a letnią kryjówką wyniósł ponad 
2400 km.

Zima dla nietoperzy jest ciężkim okre-
sem do przetrwania. Nasze gatunki od-
żywiają się głównie owadami. Zimą nie 

mogą więc żerować, albo robią to w ogra-
niczonym stopniu, gdyż większość owa-
dów jest wówczas nieaktywna. Aby prze-
trwać zimowy brak pokarmu, nietoperze 
zapadają w hibernację, obniżając tempera-
turę swojego ciała do temperatury o około 
1°C wyższej od temperatury otoczenia. 
Powoduje to spowolnienie metabolizmu 
i wszystkich funkcji życiowych, co po-
zwala zaoszczędzić energię, zgromadzoną  
w postaci tkanki tłuszczowej. Utrata let-
nich kryjówek ma także poważne konse-
kwencje dla przetrwania, gdyż są to miej-
sca, w których przebywają ciężarne samice  
i odbywa się wychowanie młodych. Brak 
stabilnych termicznie kryjówek redukuje 
szansę przeżycia przez te zwierzęta zimy 
lub pierwszych tygodni życia. Wielolet-
nie przywiązanie do danej kryjówki oraz 
postępujący ubytek innego rodzaju schro-
nień (np. w dziuplach drzew) potęgują ten 
problem. Ważne staje się więc zadbanie o 
możliwość nieprzerwanego użytkowania 
schronień przez nietoperze oraz zapew-
nienie im nowych miejsc, które mogą 
zastąpić te, które bezpowrotnie zostały 
zniszczone. 

Ochrona nietoperzy i ich siedlisk jest 
wymagana nie tylko ze względów etycz-
nych, ale także prawnych. Wszystkie ga-
tunki nietoperzy występujące w Polsce 
podlegają ochronie ścisłej na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska  
w sprawie gatunków dziko żyjących z dnia 
16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 2183). 

Fot. Schrony podtynkowe i nadtynkowe na nadbudówce jednego z budynków przy ul. Popowickiej

Tekst i zdjęcia: Joanna Furmankiewicz
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Na szczeblu międzynarodowym nietope-
rze są chronione na podstawie: Konwen-
cji Berneńskiej), Aneksu II Konwencji 
o Ochronie Wędrownych Gatunków 
Dzikich Zwierząt (Konwencji Bońskiej), 
Porozumienia o Ochronie Nietoperzy  
w Europie, będącego porozumieniem 
zawartym na bazie zapisów Konwencji 
Bońskiej, oraz Dyrektywy Rady 92/43/
EWG z dnia 21 maja 1992 roku w Spra-
wie Ochrony Siedlisk Naturalnych oraz 
Dzikiej Fauny i Flory, zwanej Dyrektywą 
Siedliskową. Wszystkie wymienione akty 
prawne obowiązują także w Polsce.

Jednym z przykładów dobrej praktyki 
ochrony nietoperzy jest projekt wykonany 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Popo-
wice” w ramach termomodernizacji bu-
dynków. Wcześniejsza ekspertyza wykaza-
ła istnienie licznych szczelin w większości 
planowanych do remontu budynków. Ze 

względu na to, że ich potencjalni lokato-
rzy zazwyczaj zachowują się bardzo cicho, 
pojawiają się tam tylko w niektórych mie-
siącach i są aktywni w nocy, to należało 
przyjąć, że szczeliny te mogą stanowić 
schronienie nietoperzy i remont elewacji 
spowoduje ich utratę.

W dniach od 31 maja do 9 czerwca 
2021 r. wykonano montaż specjalnych 
schronień dla nietoperzy w najwyższych 
częściach (nadbudówkach) dziewiętnastu 
11-piętrowych budynków SMLW „Popo-
wice”. Na elewacji nadbudówek zamonto-
wano łącznie 204 zimowe schrony podtyn-
kowe i 72 letnie schronienia nadtynkowe. 
Wszystkie wykonane są z trocinobetonu  
i posiadają wymiary około 30-35 cm x 26-
29 cm, ze szczeliną wlotową szerokości 2,5 
cm. Schronienia podtynkowe montowano 
po 4 sztuki w ociepleniu budynku, wycina-
jąc odpowiedni rozmiarami fragment do-

Fot. Zamontowane na ścianie nadbudówki schronienia nadtynkoweFot. Schronienia podtynkowe

cieplającego styropianu. Schrony nadtyn-
kowe zainstalowano także w grupach po 
4 sztuki. Przy montażu zwracano uwagę 
aby otwory wlotowe do schronów znajdo-
wały się z dala od odgromników, na które 
mogłyby wpadać wlatujące i wylatujące ze 
schronienia nietoperze. Wszystkie budki 
pomalowano odpowiednią kolorystycznie 
farbą, odpowiadającą kolorystyce ściany 
nadbudówki. Z daleka wyróżniają się więc 
jedynie cztery szczeliny obok siebie w lub 
na elewacji.

Prace wykonano zgodnie z zapisami 
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska wymagającej zamontowania 
schronów dla nietoperzy na docieplanych 
budynkach.

Mamy nadzieję, że nowe mieszkania 
spodobają się nietoperzom i wkrótce po-
jawią się w nich lokatorzy.

Fot. Schrony podtynkowe i nadtynkowe na nadbudówce jednego z budynków 
przy ul. Popowickiej
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Co słychać u seniorów?
W Kole Nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaszły duże zmiany. Na początku 2021 r., ze 
względu na stan zdrowia, rezygnację z dalszego kierowania Kołem, złożyła Pani Zofia Adamiec. Pani Adamiec 

była założycielką Koła i przewodniczyła Zarządowi przez 40 lat.

Zarząd Koła, na podstawie uchwały Zarządu Okręgo-
wego we Wrocławiu zwołał na 28 stycznia, Nadzwyczajne 
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Zebranie to 
dokonało wyboru nowego, 5-osobowego Zarządu Koła. Po 
wyborze, na tym samym posiedzeniu nowo wybrany Za-
rząd został zatwierdzony, a jego skład wygląda następująco:

Przewodniczący: Leszek Zakosztowicz
Zastępca Przewodniczącego: Danuta Markowska
Sekretarz: Halina Wisłocka – Bagińska
Skarbnik: Marian Han
Członek Zarządu: Krystyna Ziobro

Zarząd za swą pracę nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Obostrzenia epidemiologiczne związane z pandemią nie 
ułatwiały pracy. Pierwsze uroczyste spotkanie Członków 
Koła, które liczy 66 członków, w tym 38 członków SMLW 
„Popowice” (stan na dzień 08.12.2021 r.), miało miejsce  
w maju z okazji Dnia Matki. Po występie Kabaretu „Mimo-
za”, przy melodiach granych na akordeonie przez kol. An-
drzeja Wystygło, seniorzy raczyli się poczęstunkiem a każda 
z Pań została obdarowana kwiatkiem.

Kolejne spotkanie Zarząd zaplanował na wrzesień. Jako, 
że miała to być impreza plenerowa, Zarząd Koła Emerytów 
i Zarząd Osiedlowego Klubu Wędkarskiego doszły do po-
rozumienia, że zorganizują ją wspólnie, nad Odrą. Wiązało 
się to m.in. z jednorazowym wykorzystaniem transportu 
użyczonego przez Zarząd Spółdzielni do przewiezienia nie-
zbędnych stołów, krzeseł i artykułów spożywczych.

Spotkanie z okazji pożegnania lata i zakończenia sezonu 
wędkarskiego, przy wspaniałej jesiennej pogodzie, odbyło 
się 25 września. Wzięło w nim udział około 30 osób. Przy 
suto zastawionych stołach, gdzie królowały wędzone lesz-
cze oraz kiełbaski i kaszanka z grilla, trwała wesoła zabawa.

Kolejne spotkanie w Klubie Członków Koła zaplanowa-
liśmy z okazji Dnia Seniora na 19 listopada. Niestety, wzma-
gająca się ilość zachorowań związana z nadejściem kolejnej 
fali pandemii pokrzyżowała nasze plany. Ze względu na 
obostrzenia musieliśmy odwołać to spotkanie. Najprawdo-
podobniej taki sam los podzieli spotkanie opłatkowe, które 
zaplanowaliśmy na 17 grudnia. Nie chcemy po prostu na-
szych seniorów narażać na niepotrzebne ryzyko. 

Nasza działalność to nie tylko organizowanie spotkań. 
Członkowie uczestniczyli w turnusach wczasowych i wcza-
sach rehabilitacyjnych. Brali również udział w organizowa-
nych przez Wrocławskie Centrum Seniora wycieczkach.  
Z tych wszystkich dobrodziejstw mogłoby skorzystać wię-
cej naszych seniorów, ale zawodzi kontakt. Większość na-
szych Członków nie posiada poczty internetowej, na którą 
można by przesłać najświeższe informacje. Część naszych 
Członków dalej korzysta z telefonów stacjonarnych i kie-
dy są nieobecni w domu trudno się z nimi skontaktować. 
Wspomniane komplikacje uniemożliwiły również przeka-
zanie wszystkim produktów jakie otrzymaliśmy z Zarządu 
Rejonowego. Mam nadzieję, że i te problemy uda się nam 
rozwiązać tym bardziej, że w planie na przyszły rok jest 
nie tylko wiele atrakcyjnych spotkań (pierwsze planuje-
my 21 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka) ale i bogata 
jest oferta Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. 
Spróbujemy z tymi informacjami dotrzeć. W Klubie Człon-
ków Koła, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest pełny zestaw 
ofert, a klub jest czynny w każdy pierwszy i drugi ponie-
działek miesiąca.

Mimo kłopotów z osobistymi kontaktami, próby Kaba-
retu „Mimoza” trwają, aby jak najgodniej powitać swoich 
Członków w Nowym 2022 Roku. Zapraszamy również 
wszystkie chętne osoby aby spróbowały swych sił w tym 
zespole.

Leszek Zakosztowicz
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Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

Osłony Śmietnikowe

Zabezpieczenie zieleni - nasadzenia kompensacyjne

Nowe plandeki na piaskownicach

Nowe gazony z kwiatami

Niektóre realizacje 2021 r.
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Nowe podzielniki ciepła

Stare i nowe piony ciepłej, zimnej wody i cyrkulacja-Jelenia 4

Miejsca dla niepełnosprawnych
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Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

Nowe podzielniki ciepła

ul. Niedźwiedzia - nowa instalacja gazowa, nowa instalacja ppoż - Shrek, 
zawór pierwszeństwa pionu ppoż, blachy osłonowe
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Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

Nowe podzielniki ciepła

ul. Białowieska 30 - droga za budynkami  
ul. Białowieska 4-10 - główny zawór gazu

ul. Wejherowska - główne zawory gazu 


