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Zbliżają się Święta Wielkanocne… 
W imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej 
i Rad Zespołów Nieruchomości nr 1 i 2 
chcemy złożyć Państwu – członkom naszej Spółdzielni – 
pełne ciepła i serdeczności życzenia. 
Niech świąteczny czas będzie dla Państwa 
pełen radości i spokoju, spotkań w rodzinnym gronie. 
Przekazujemy radosne Alleluja, 
życząc Państwu wszelkiej pomyślności, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa i obfitości na świątecznym stole. 

Zarząd i Rada Nadzorcza SMLW „Popowice”

więcej na str 3
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław

Administracja czynna:
pon., śr., pt.: 700 – 1500

wt., czw.: 900 – 1700

Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki: 1400 – 1700

Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 1600 – 1700

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

Dział Techniczno-Administracyjny
 – dyspozytor:
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. 693 074 544, 605 979 282
tel. 71 718 18 56

Pogotowie Dźwigowe:
tel. 71 351 39 66
tel. 606 971 768

Policja: tel. 997
Straż Pożarna: tel. 998
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejska: tel. 986
Straż Miejska (SMS dla niesłyszących): 
608 302 302
Pogotowie Energetyczne: tel. 991
Pogotowie Fortum (d. MPEC): tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

WAŻNIEJSZE TELEFONY

Nasze Popowice – kwartalnik
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W poprzednim numerze 
„Naszych Popowic” pisaliśmy 
o zadaniach Rady Zespołu 
Nieruchomości nr 2 Popowice 
Park – tych najważniejszych, 
prostych i tych sprawiających 
nam największe kłopoty. 

Chcielibyśmy, by nasze osiedle by-
ło najpiękniejsze, bezpieczne, by spo-
kojnie się na nim żyło. Podejmujemy w 
tym kierunku działania, ale sami niewie-
le możemy. Potrzebna jest współpraca 
wszystkich lokato-
rów. Tylko razem 
możemy osiągnąć 
sukces.

Zajmijmy się 
dzisiaj tylko jed-
nym problemem 
– psich kup. Sama 
mam psa, kilka ra-
zy dziennie chodzę 
na spacery i mam 
okazję poobserwo-
wać różne zacho-
wania właścicieli. 
Z przyjemnością 
odnotowuję, że ro-
śnie, choć bardzo 
powoli, liczba osób 
sprzątających po 
swoich pupilach. 
Natomiast (a jeżeli 
się mylę – byłoby 
świetnie) są to osoby głównie w wieku 
średnim i powyżej. Młodzieży w takich 
sytuacjach nie zaobserwowałam. 

Rozumiem, że powinniśmy dawać 
przykład, że dla młodego człowieka to 
może być obrzydliwe… Ale to skutki nie-
sprzątania po psach są obrzydliwe.

Zresztą ludzie dorośli też nie wszy-
scy noszą woreczki na psie kupki i robią 
z nich użytek. Pewnie zdarza się im za-
pomnieć. Może byłoby miłe, gdybyśmy 
nosili np. dwa woreczki i pomagali zapo-
minalskim. A może nie tylko właściciele 
psów pomagaliby sobie w ten sposób, ale 
i pozostali sąsiedzi. Myślę, że psi właści-
ciel, który dostałby od sąsiadki woreczek 
i usłyszał okraszone uśmiechem słowa: 

„Cieszę się, że mogę pomóc w tej trud-
nej sytuacji|”, raczej starałby się w przy-
szłości pamiętać i nie narażać więcej na 
wstyd. Powinno to zadziałać również w 
stosunku do młodych ludzi, chociaż tu 
chciałabym prosić o pomoc rodziców.

A jak spadnie śnieg, to dopiero widoki. 
Już po kilku dniach trawniki są po prostu 
obrzydliwe. Brązowe ślady w ogromnej 
ilości na pięknej bieli. Brrr!!

Jeszcze gorzej, jeżeli psu przydarzy 
się załatwić na chodniku. To najczęściej 
nasza wina. Pies woli trawniczek. Wy-

starczy mu dłuż-
sza smycz i odro-
bina czasu. Wtedy 
posprzątanie jest 
już obowiązkowe. 
W takim przypad-
ku nie ma żadnego 
usprawiedliwienia.

A więc nośmy 
woreczki dla na-
szych piesków i 
piesków sąsia-
dów, zwracajmy 
uwagę sąsiadom i 
ich dzieciom, daj-
my przykład mło-
dzieży. Dbajmy o 
czystość nie tylko 
na chodnikach. A 
w pobliże placów 
zabaw nigdy nie 
chodźmy z psami. 

Nie przyzwyczajajmy ich, że to teren dla 
nich dostępny.

Rozpoczynamy akcję „PODZIEL SIĘ 
WORECZKIEM”. Nasza Spółdzielnia za-
dbała o ustawienie większej liczby koszy 
na psie odchody. Róbmy z nich użytek. 

Oddzielnym problemem są odchody 
kotów pod naszymi balkonami. To też 
brudzi i dodatkowo śmierdzi. Ale na to 
nie znam sposobu. Po kotach nikt z nas 
nie zamierza sprzątać. Może ktoś z Pań-
stwa pomógłby i napisał w tej sprawie. 
Czy jest na to sposób? Nawet gdyby nie 
udało się tego załatwić, to i tak połowa 
problemu byłaby załatwiona.

 Alicja Szymańska
Rada Zespołu Nieruchomości nr 2 Park

Wieści z Rad Zespołów Nieruchomości

Podziel się 
woreczkiem
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Właśnie rozpoczął się 
kolejny krok związany 
z inwestycją przy ul. 
Legnickiej – w dniach 3-4 
marca bieżącego roku 
zaprezentowaliśmy się na 
Targach Mieszkaniowych 
w Hali Stulecia. 

Wśród kilkudziesięciu wy-
stawców – deweloperów z Dol-
nego Śląska – była również nasza 
spółka celowa. Zainteresowa-
nie naszą inwestycją na targach 
przerosło nasze najśmielsze wy-
obrażenia i oczekiwania. Było 
tak wielkie, że nasi handlowcy 
nie nadążali z przeprowadzeniem 
chociaż krótkiej rozmowy z każ-
dym z potencjalnych klientów. 

Komercjal izację pierwsze-
go etapu budowy prowadzi dla 
spółki firma Panorama Nieru-
chomości, która jest doświad-
czoną agencją nieruchomości. 
Cały wizerunek inwestycji, me-
dia-plan, marketing oraz sprze-
daż mieszkań i lokali użytko-
wych na zasadach wyłączności 
będzie prowadziła właśnie Pa-
norama Nieruchomości. Obecnie 
trwa przedsprzedaż lokali w zor-
ganizowanym przy ul. Popowic-
kiej 28 biurze sprzedaży spółki 
celowej. 

Nasza inwestycja została na-
zwana „Legnicka Street”. Prio-
rytetem w jej koncepcji było po-
łączenie aspektu wizualnego 
obiektu z komfortem użytkowni-
ków. Dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, aby realizowana inwestycja 
łączyła w sobie najwyższe stan-
dardy, zadowalając wszystkich, 
nawet najbardziej wymagających 
klientów. Połączyliśmy nowocze-
sność z klasyczną estetyką, nie 
zapominając o funkcjonalności. 

„Legnicka Street” to inwesty-
cja, której główną zaletą jest fe-
nomenalna lokalizacja na mapie 
Wrocławia. „Legnicka Street” 
to krok ku przywróceniu ulicy 
przedwojennej świetności, jed-
nak już we współczesnym stylu. 

Przedstawiamy Państwu wizu-
alizację naszej inwestycji. 

Mirosław Miciak

Nasza inwestycja
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Począwszy od tego wydania 
gazety „Nasze Popowice”, w 
kolejnych jej numerach Rada 
Nadzorcza będzie informować 
Państwa w sposób cykliczny o 
wszystkich swoich decyzjach, 
mających istotny wpływ na 
funkcjonowanie i rozwój naszej 
Spółdzielni. 

Realizowana od 1990 roku reforma 
systemu zarządzania zmierzała ku re-
gułom gospodarki rynkowej i pełnego 
poszanowania samodzielności decyzyj-
nej podmiotów gospodarczych, w tym 
spółdzielni mieszkaniowych. Całkowi-
ta samodzielność decydowania o swojej 
działalności przeniosła na spółdzielnie 
również całkowitą odpowiedzialność 
za efekty podejmowanych decyzji. Pań-
stwo wycofało się z bezpośredniej inge-
rencji w stosunki między podmiotami 
gospodarczymi. Zlikwidowało też osło-
nę przed skutkami samodzielnie podej-
mowanych decyzji. 

W chwili obecnej Spółdzielnia nie 
może liczyć na różnego typu preferen-
cje, dotacje czy ulgi. W tej sytuacji na 
organach samorządowych Spółdzielni, 
a szczególnie na Radzie Nadzorczej, 
spoczywa duża odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje o charakterze 
gospodarczym, finansowym i organiza-
cyjnym oraz za rzetelny nadzór i kontro-
le nad całością działalności Spółdzielni. 

Zasadniczą jednak rolę odgrywa Za-
rząd Spółdzielni wraz z podległymi 
służbami. Kieruje on bieżącą działal-
nością Spółdzielni i reprezentuje ją na 
zewnątrz, mając uprawnienia do podej-
mowania wszelkich decyzji dotyczą-
cych Spółdzielni. Uprawnienia te wy-
nikają z prawa spółdzielczego, ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych i Statu-
tu Spółdzielni.

Profesjonalizm i rzetelne wykonywa-
nie swoich obowiązków przez członków 
tych dwóch organów jest gwarancją, że 
oczekiwania członków Spółdzielni będą 
realizowane zgodnie z wolą członków, 
ale i w zgodzie z interesem całej Spół-
dzielni. Oczekiwania te wyrażane są w 
podejmowanych uchwałach na walnych 
zebraniach, jak również w bieżących 
osobistych kontaktach z tymi organami. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Popo-
wice” od momentu rozpoczęcia funk-
cjonowania jako samodzielny podmiot 
gospodarczy, tj. od 1 kwietnia 2001 
roku, stale modernizowała swoje za-
soby mieszkaniowe i lokale użytko-
we. Niwelowała wieloletnie zaniedbania 
w tym zakresie. Wprowadzony nowy 
system zarządzania i oszczędnego go-
spodarowania doprowadził do tego, że 
nasza Spółdzielnia stała się jedną z naj-
oszczędniej gospodarujących spółdziel-
ni mieszkaniowych na terenie Wrocła-
wia. Dzieje się tak mimo realizowania 
ciągłego procesu modernizacyjnego. 

Ma to zasadnicze znaczenie w obciąże-
niach finansowych ponoszonych przez 
członków na rzecz Spółdzielni.

Jak wszyscy wiemy, obciążenia te 
to tylko część kosztów, które ponosi-
my. Pozostałe to koszty dostarczanych 
mediów, na które Spółdzielnia nie ma 
już żadnego wpływu, a te stale rosną. 
Wpływ na nie mamy my, członkowie, 
poprzez racjonalne korzystanie z ener-
gii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody 
czy ciepła. Niemniej jednak wciąż szu-
kamy możliwości zmniejszenia zużycia 
tych mediów, a tym samym obniżenia 
obciążeń poprzez oszczędne gospoda-
rowanie nimi. 

Zapoczątkowany proces moderniza-
cyjny i oszczędnościowy jest i będzie 
kontynuowany w dalszym ciągu. Wy-
maga tego stan techniczny czterdzie-
stoletnich już zasobów mieszkaniowych 
oraz technologia, w jakiej były budowa-
ne. Zależy nam na tym, aby nasze bu-
dynki, ich wyposażenie i ich otoczenie 
były naszą dumą. Członkowie i miesz-
kańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Po-
powice” chcą czuć się w nich dobrze i 
bezpiecznie.

Na ostatnim, grudniowym posie-
dzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w 
2011 roku podjęto ważne dla Spółdziel-
ni uchwały, m.in. uchwałę zatwierdza-
jącą zwiększenie opłaty za użytkowanie 
dźwigu ze stawki 7,70 zł/osobę/m-c do 
stawki 10,70 zł/osobę/m-c. Nowa opłata 
obowiązywać będzie od 1 czerwca 2012 
roku na następujących budynkach, wy-
posażonych w dźwigi: ul. Jelenia 4-26 i 
28-56, ul. Niedźwiedzia 14-24, ul. Bia-
łowieska 44-54, 68-70 i 72-74, ul. Po-
powicka 10-24, 62-68, 70-76, 78-84, 
136-142, i 144-158, ul. Bobrza 2-26, ul. 
Wejherowska 19-29 i 31-41. Opłata w 
tej wysokości obowiązuje już od 2010 
roku na budynkach przy ul. Białowie-
skiej 13-23 i 32-42, ul. Bobrzej 28-44 
i ul. Popowickiej 96-102. Dlatego też 
stawki na tych nieruchomościach, po-
zostaną w niezmienionej, dotychczaso-
wej wysokości. 

Uzasadnieniem tej decyzji była oce-
na techniczna dźwigów dokonana przez 
Urząd Dozoru Technicznego. Zalecono 
w niej pilną potrzebę wymiany napędów 
i ograniczników prędkości dźwigów w 
budynkach Spółdzielni, ze względu na 
ich bezpieczne użytkowanie. 

dokończenie na str. 5

Z prac Rady Nadzorczej 
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dokończenie ze str. 4
Długoletnia eksploatacja dźwigów, 

począwszy od momentu oddania ich 
do użytkowania przypadająca na la-
ta 1973-1977, bez remontu tych urzą-
dzeń, spowodowała naturalne zużycie 
przekładni ślimakowych i zespołów 
napędowych dźwigów. Aktua ln ie 
wnoszone opłaty na większości nie-
ruchomości nie pokrywają w całości 
kosztów eksploatacji dźwigów oraz 
wykonywanych doraźnych prac kon-
serwacyjnych i remontowych. Opłaty 
te nie były zmieniane od 2003 roku, 
z wyjątkiem nieruchomości wymie-
nionych wyżej. Koszt jednego podze-
społu kształtuje się na poziomie oko-
ło 24 000 zł. Podwyższenie opłaty 
w skali roku spowoduje zwiększenie 
wpływów o kwotę 192 000 zł, co po-
zwoli dodatkowo wymienić ślimacz-
nice w ośmiu dźwigach.

Zdajemy sobie sprawę z dolegliwo-
ści, jaką może wywołać ta decyzja, 
lecz była ona nie do uniknięcia. Dalsze 
jej odkładanie w czasie nie miałoby 
żadnego uzasadnienia i byłoby działa-
niem szkodliwym, wręcz niebezpiecz-
nym dla mieszkańców. Liczymy na zro-
zumienie tej decyzji w imię lepszego 
komfortu i bezpieczeństwa. 

Kolejnymi uchwałami były uchwały 
zatwierdzające: Plan funduszu remon-
towego Zespołu Nieruchomości nr 1 na 
rok 2012, Plan funduszu remontowego 
Zespołu Nieruchomości nr 2 na rok 2012 
oraz Plan funduszu remontowego lokali 
użytkowych na rok 2012. 

Plan funduszu remontowego lokali 
użytkowych na 2012 rok został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Komisję Rewi-
zyjną i Komisję Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej oraz 
Rady Zespołów Nieruchomości nr 1 i nr 
2 i został uchwalony bez wnoszenia po-
prawek. Natomiast swoje uwagi wniosły 
Rady Zespołów Nieruchomości nr 1 i 
nr 2 do planów odnoszących się do tych 
nieruchomości. Zgłaszane uwagi zosta-
ły uwzględnione w dalszych pracach i 
konsultacjach z członkami Zarządu na 
plenarnych posiedzeniach Rad Zespo-
łów Nieruchomości nr 1 i nr 2 oraz na 
posiedzeniach Komisji Gospodarki Za-
sobami Mieszkaniowymi Rady Nadzor-
czej. Po wprowadzonych poprawkach i 
zaakceptowaniu ich przez poszczególne 
rady i komisje, plany zostały uchwalone 
przez Radę Nadzorczą. Została podjęta 
również uchwała o charakterze organi-
zacyjnym Rady Nadzorczej. Po złożeniu 
pisemnej rezygnacji z przewodniczenia 

Komisji Samorządowo-Statutowo-Kul-
turalnej przez panią Alicję Kliber i 
przyjęciu jej przez Radę Nadzorczą, Ra-
da Nadzorcza powołała pana Tomasza 
Kapłona na nowego przewodniczącego 
tej komisji.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w 
styczniu br. powołała ona Zespół ds. 
Oszczędności w składzie: Aleksander 
Czarny, Stanisław Walaś, Agnieszka 
Grzeczka, Jan Cieszkowski. Celem Ze-
społu będzie poszukiwanie rozwiązań, 
które wprowadzone w życie przynio-
są Spółdzielni wymierne efekty ekono-
miczne. Rada Nadzorcza liczy na efekty 
pracy Zespołu w postaci przedstawia-
nych propozycji rozwiązań. Zrealizowa-
ne przez Zarząd przyczynią się z jednej 
strony do wyeliminowania funkcjonu-
jących jeszcze niedobrych nawyków w 
zarządzaniu zasobami Spółdzielni. Z 
drugiej strony, z gospodarczego i ekono-
micznego punktu widzenia, dadzą wy-
mierne korzyści. 

W tym miejscu Rada Nadzorcza zwra-
ca się do wszystkich Państwa, członków 
naszej Spółdzielni, jak również miesz-
kańców. Mają Państwo zapewne swoje 
spostrzeżenia, uwagi i pomysły na lep-
sze i oszczędniejsze gospodarowanie i 
zarządzanie mieniem Spółdzielni. Pro-
szę kontaktować się z członkami powo-
łanego Zespołu ds. Oszczędności. Każda 
Państwa uwaga i przedstawiona propozy-
cja będzie przez Zespół analizowana pod 
kątem jej praktycznego wykorzystania. 

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła pięć 
uchwał o charakterze członkowskim, w 
tym jedną umożliwiającą mieszkańcom 
ul. Bobrzej 28-32 korzystanie z zamknię-

tego parkingu, zlokalizowanego przy ul. 
Bobrzej 14-26.

Na posiedzeniu lutowym 2012 roku 
Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek 
Zarządu dotyczący wykluczenia tych, 
którzy nie wywiązują się z zobowiązań 
finansowych wobec Spółdzielni. Wnio-
sek związany był także z wykreśleniem 
członków Spółdzielni, którzy zbyli pra-
wo do lokalu mieszkalnego i nie złożyli 
rezygnacji z członkostwa. Wnioskiem 
Zarządu objętych było 34 członków. 
Wysłano do nich zawiadomienia z in-
formacją o terminie posiedzenia Ra-
dy Nadzorczej, o przedmiocie obrad 
oraz o prawie członka do złożenia wy-
jaśnień. Mimo to 12 członków nie pod-
jęło wysłanej korespondencji. W reakcji 
na podjęte zawiadomienia 3 członków 
uregulowało zadłużenie wobec Spół-
dzielni w całości, a 6 członków doko-
nało częściowej spłaty zaległości. Na 
posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej 
zgłosiło się 8 członków, którzy po zło-
żeniu wyjaśnień wystąpili do Zarządu 
z wnioskiem o rozłożenie na raty spła-
ty zadłużenia. 

W stosunku do 17 członków Rada 
Nadzorcza zastosowała §12 ust. 2 pkt 
3 Statutu, podejmując uchwały o wy-
kluczeniu członka z rejestru członków 
Spółdzielni za uporczywe zaleganie z 
opłatami za używany lokal. Natomiast 
w stosunku do 2 członków zastosowała 
§13 ust. 2 pkt 7, podejmując uchwały o 
wykreślenie z rejestru członków Spół-
dzielni, z powodu zbycia prawa do lo-
kalu mieszkalnego i niezłożenie rezy-
gnacji z członkostwa. 

dokończenie na str. 6
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dokończenie ze str. 5
Podejmowane uchwały o wykreśle-

niu z rejestru członków Spółdzielni nie 
budzą większych emocji, gdyż sprawy te 
dotyczą w większości niedopełnienia for-
malnych obowiązków wobec Spółdziel-
ni. Każdy wniosek kierowany do Rady o 
podjęcie uchwały wykluczającej członka 
ze Spółdzielni, szczególnie z §12 ust. 2 
pkt 3 Statutu SMLW „Popowice”, jest ba-
dany i analizowany. Ostateczna decyzja 
podejmowana przez Radę wynika przede 
wszystkim z braku dobrej woli ze stro-
ny członka do regulowania swoich zobo-
wiązań finansowych wobec Spółdzielni. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda 
przyczyna niepłacenia czynszu jest inna 
i dlatego każda rozpatrywana jest indy-
widualnie. 

Członek Spółdzielni, mający kłopo-
ty finansowe (z różnych powodów) i 
brak możliwości bieżącego realizowa-
nia swoich zobowiązań finansowych 
w pełnej wysokości, powinien zgłosić 
się do Działu Czynszów Spółdzielni. 
Tam uzyska informację o wysokości 
zadłużenia oraz możliwość złożenia 
stosownego zobowiązania. W takich 
sprawach bardzo ważny jest bieżący 
kontakt ze Spółdzielnią i wzajemne 
informowanie się o podejmowanych 
dalszych krokach. Nie należy czekać 
na decyzję o wykluczeniu z członko-
stwa Spółdzielni bądź skierowaniu 
sprawy do sądu czy komornika. Każ-
dy członek Spółdzielni, wykluczony 
za zaległości czynszowe, ma prawo 
po ich uregulowaniu wystąpić z wnio-
skiem do Rady Nadzorczej o uchylenie 

uchwały o wykluczeniu. Spółdzielnia 
też ma swoje zobowiązania finanso-
we, które musi realizować terminowo 
w stosunku do wszystkich dostawców 
mediów, firm realizujących usługi i 
remonty na rzecz Spółdzielni, pracow-
ników Spółdzielni. W opłatach, które 
wnosimy do Spółdzielni, wkalkulo-
wane mamy wszystkie te należności 
w odpowiednich pozycjach. Niewpła-
cenie przez Spółdzielnię należności 
w terminie lub w niepełnej wysokości 
podanej na fakturze pociąga za sobą 
konsekwencje w postaci wysokich od-
setek. W skrajnym przypadku grozi to 
zerwaniem umowy lub wstrzymaniem 
dostaw mediów.

Rada Nadzorcza wysłuchała i przyję-
ła treści protokołów z posiedzeń Komi-
sji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi i Samorządowo-Sta-
tutowo-Kulturalnej wraz z projekta-
mi uchwał i wnioskami kierowanymi 
do Zarządu. Spośród prezentowanych 
przez Komisje tematów, którymi się 
zajmowały, szczególne zainteresowa-
nie i dyskusje członków Rady wywoła-
ła prezentowana przez Komisję Rewi-
zyjną analiza materiałów związanych z 
rocznym rozliczeniem kosztów zużycia 
wody w Zespole Nieruchomości nr 1 za 
ostatni okres rozliczeniowy. Szczegól-
nie niepokojący jest bardzo wysoki, bo 
wynoszący 20%, współczynnik kory-
gujący, powiększający koszt indywidu-
alnego zużycia wody dla mieszkańców 
osiedla Polana. 

Komisja w swojej analizie pokazała 
ewentualne przyczyny powstania tak 

dużego niedoboru zużycia wody, po-
między odczytem wskazań licznika 
głównego a sumą liczników indywidu-
alnych. Za ostatni okres rozliczeniowy 
niedobór ten wyniósł 39 045 mł. Koszt 
tak dużego niedoboru wody to około 
297 000 zł, za który płacą mieszkańcy 
osiedla Polana. 

Jako pierwszą przyczynę, leżącą po 
stronie MPWiK, Komisja wskazała na 
możliwość występowania nieświado-
mego zawyżania wskazań wodomierza 
głównego, w którym mogą zarastać ka-
nały wlotowe. Zmniejszenie przekroju 
czynnego przed wodomierzem powo-
duje wzrost prędkości przepływu wo-
dy w wodomierzu, a w konsekwencji 
zawyżanie wskazań przy przepływie 
mniejszej ilości wody. Jako drugą z 
ewentualnych przyczyn Komisja wska-
zała możliwość przedostawania się wo-
dy przez nieszczelność zasuwy i wo-
domierz wody kierowanej na osiedle 
Park, którego próg rozruchu wynosi 
0,35 mł/h. Przy przepływie, mniejszym 
niż podany próg rozruchu, woda prze-
dostająca się przez drobną nieszczel-
ność zasuwy nie zostanie zarejestro-
wana przez ten wodomierz. To w skali 
roku może okazać się znaczącą ilością, 
bo wynoszącą około 3000 mł. 

Z ustaleń Komisji wynika również, 
że wodomierze, co do których możemy 
mieć wątpliwości, mogą być odpłat-
nie przebadane na koszt Spółdzielni 
za pośrednictwem MPWiK, i to w jed-
nostkach przez tę firmę wskazanych. Z 
uwagi na dość napiętą sytuację wśród 
członków obciążonych 20-procento-
wym współczynnikiem korygującym, 
czyli 20-procentową dopłatą do indy-
widualnego zużycia wody, na wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rada Nadzorcza 
podjęła 5 wniosków kierowanych do 
realizacji przez Zarząd. 

Temat ten jest otwarty i będzie mo-
nitorowany przez Radę na bieżąco, 
aż do ostatecznego pozytywnego dla 
mieszkańców zakończenia.

O podejmowanych dalszych działa-
niach i ich efektach będziemy Państwa 
informować w kolejnych wydaniach 
„Naszych Popowic”. Jeżeli będzie do-
bra wola po stronie MPWiK do wy-
jaśnienia przyczyn tak dużej różnicy 
pomiędzy wskazaniami licznika głów-
nego w hydroforni a sumą wskazań 
liczników u odbiorców indywidualnych 
w mieszkaniach, to sprawa w niedłu-
gim czasie powinna zostać ostatecznie 
załatwiona.

Władysław Jaśkowiak
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Spacerując po Wrocławiu, można odkryć w 
wielu miejscach ślady przeszłości. Przemijanie 
to dla miasta wspominanie świetnych, 
wspaniałych budowli, nowoczesnych akcentów 
kompozycyjnych i eksperymentów, ukrytej 
biedy, katastrofy... i zaczynania wszystkiego od 
początku, tak jak to miało miejsce po II wojnie 
światowej. 

Życie, które odeszło, a wraz z nim chwile świetności i roz-
woju miasta, skryły się na pięknych fotografiach. Historii o 
naszym Wrocławiu można dotknąć, odnajdując resztki funda-
mentów, jak i znakomite rekonstrukcje. Największym zainte-
resowaniem wycieczkowiczów cieszy się zazwyczaj centralna 
część Wrocławia. Ale warto też wybrać się w inne, równie cie-
kawe rejony. Na przykład teren za wiaduktem ul. Legnickiej. 
W tym roku będzie to niezwykle uczęszczana trasa ze względu 
na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Ulica zo-
stała zmodernizowana, ruch uliczny odbywa się płynniej. Da-
lej przechodzi ona w ul. Kosmonautów, równie nowoczesną, 
aż do terenów Leśnicy.

Jeśli już jesteśmy po przeciwnej stronie Magnolii – nowo-
czesnego centrum handlowego – która zajęła miejsce dawnej 
rzeźni poniemieckiej, spójrzmy na północną stronę, na obecne 
Popowice. Gdy sięgniemy wyobraźnią do średniowiecza, do 
XIII wieku, zobaczymy tam wioskę o nazwie Popowice. Na-
zwa ta zmieniała się poprzez wieki i pochodzi od słowa „pop” 
(oznaczającego wówczas księdza) lub popiołów. W 1350 roku 
było to Popilwiz, dziesięć lat później Popowicz, a w 1651 ro-
ku Pöppelwitz. Wieś ta należała początkowo do opactwa św. 
Wincentego na Ołbinie. 

W 1260 roku książęta Henryk III i jego brat Władysław do-
stali majątek Popowice w drodze wymiany za inną ziemię i 
od razu sprzedali wrocławskiemu mieszczaninowi Konradowi 
Bawarczykowi. Jak rozległy był to ówcześnie obszar? Tego nie 
wiemy. Przypuszczamy, że był to teren znacznie większy niż 
dzisiejsze Popowice, skupione między ulicami: Wejherowską, 
Starograniczną, Legnicką, Popowicką. 

A jakie były dalsze losy Popowic? Wikipedia podaje, że w 
XVIII wieku wybudowano tam pałacyk, własność biskupa Lu-

dwika Franciszka von Pfalz-Neuburga. Zniszczony podczas 
wojny siedmioletniej, był siedzibą bandy Manduba, uważane-
go przez miejscowych za bohatera w rodzaju Robin Hooda.

Pod koniec XVIII wieku Popowice stają się miejscem po-
pularnych wycieczek podmiejskich. Ważniejsze punkty archi-
tektoniczne tego okresu to dwór, folwark, karczma i szkoła – 
wszystkie na linii obecnej ul. Popowickiej. Od 1840 roku zaczął 
kursować tam pierwszy konny omnibus. Proszę sobie wyobra-
zić obecnie na tej drodze taki konny zaprzęg – jaki kontrast! 

Wkrótce rejon ten stał się ważnym punktem komunikacyj-
nym. Spokojna okolica w tamtych czasach pozwoliła na po-
stawienie w 1853 roku prywatnego zakładu leczenia chorób 
psychicznych. W 1856 roku Popowice uzyskały połączenie ko-
lejowe na nowej trasie poznańskiej. 

Pod koniec wieku XIX powstała wspomniana wcześniej 
rzeźnia, najnowocześniejsza w ówczesnej Europie. Funkcjono-
wała do 1999 roku! Do ważnych osiągnięć należy zaliczyć też 
powstały w 1897 roku Port Popowice – odrzański port rzeczny 
– i dwie linie tramwaju elektrycznego: jedna na trasie Pöpelwitz 
– Dworzec Główny, druga łączyła się z Bramą Oławską. W tym 
czasie Popowice zostały włączone do granic miasta. Wtedy też 
pełną parą ruszyła budowa nowego osiedla z myślą o rosnącej 
wciąż liczbie mieszkańców. 

Przedwojenne spółdzielcze osiedle ogrodowe nazywało się 
oczywiście Pöpelwitz. Znajdowało się ono na obszarze ogra-
niczonym ulicami: Małopanewską, Bystrzycką i na Ostatnim 
Groszu. Wzniesione w latach 1919-27 przez Towarzystwo Osie-
dlowe Wrocław, według planu Theo Effenbergera, osiedle o po-
wierzchni 47 ha dało 1800 mieszkań 8 tysiącom osób. Celem 
Towarzystwa było poprawienie warunków mieszkaniowych 
pracowników zakładów przemysłowych zachodniej dzielnicy. 

Zabudowa osiedla była zróżnicowana. Bliżej ul. Legnic-
kiej wyrosły wysokie cztero- i pięciokondygnacyjne budynki 
o ekspresjonistycznej stylistyce. Pomyślane jako wielkomiej-
skie bloki z zielonymi dziedzińcami, stopniowo obniżały się w 
głąb osiedla, gdzie stały proste, niskie domy typu wiejskiego i 
małomiasteczkowego, z ogrodami o powierzchni 80-300 me-
trów kwadratowych. Tradycyjne mieszkanie miało 2-3 pokoje 
i powierzchnię 50-90 metrów kwadratowych. 

dokończenie na str. 8

Popowice wczoraj
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dokończenie ze str. 7
Chciałoby się powiedzieć: „to jest to”. Wyrafinowana kom-

pozycja urbanistyczna osiedla opierała się na sieci miękko zary-
sowanych ulic z różnorodnie ukształtowanymi grupami domów, 
luźno otaczających ogrodowe dziedzińce lub zwarcie okalają-
cych zieleńce, takie jak miejskie skwery czy wiejskie błonia. 

Centrum urbanistyczne kompozycji stanowił prostokątny 
skwer wzdłuż ul. Kłodnickiej, ze szkołą i katolickim kościołem 
św. Jadwigi, górującym nad zabudową osiedla. W południowo-
zachodniej części osiedla miał powstać kościół ewangelicki. W 
1926 roku urządzono reprezentacyjny plac wjazdowy do osiedla 
według projektu L. Moshamera (obecnie: pl. Wiślany). Pozosta-
łe domy w północnej części osiedla projektowali H. Thomes, R. 
Gaze i E. Grau. W 1945 roku osiedle legło w gruzach.

Podczas oglądania starych fotografii Popowic, których kilka 
umieszczamy w tekście, przychodzą na myśl pytania: jak się ży-
ło w tych mieszkaniach? Czy ludzie byli szczęśliwi? Jak wyglą-
dał ich dzień powszedni? Jaki wpływ na egzystencję dawnych 
wrocławian miały najnowsze jak na ówczesne czasy rozwiąza-
nia architektoniczne? 

Pojawia się też i inna refleksja: czy przyszłe pokolenia będą z 
podobnym zainteresowaniem śledziły nasze dzieje, dzieje miesz-
kańca wielkopłytowego budynku?

Remigiusz Małaszuk
Mirosław Miciak

Źródło: „Encyklopedia Wrocławia”, Wydawnictwo Dolno-
śląskie, 2006 r.

Popowice wczoraj

Nasza nieobecność 
w mieszkaniu może 
czasem wiązać się 
z nieprzewidzianymi 
sytuacjami.  
Problemem może być wtedy 
dostanie się do mieszkania 
pracowników technicznych 
spółdzielni,  
a w ekstremalnych 
sytuacjach – policji i straży 
pożarnej. 

Być może dobrym wyjściem jest 
zostawienie wcześniej u najbliższych 
sąsiadów – o ile takich mamy – klu-
cza do mieszkania. Jeżeli poziom na-

szego zaufania do sąsiadów nie jest 
tak wysoki, to pozostaje nam dru-
gie wyjście: pozostawienie swojego 
numeru telefonu i informacji, gdzie 
jesteśmy. Wówczas możliwe będzie 
powiadomienie nas o zaistniałej sy-
tuacji, a nawet o konieczności po-
wrotu.

O takich krokach najlepiej po-
myśleć wcześniej. Unikniemy póź-
niej nerwów, niepotrzebnego stre-
su, zmniejszymy ewentualne szkody. 
Zdarzeń losowych (awarie, pęknięcie 
rury) nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć, ale ich następstwa – tak. Tyl-
ko trzeba wcześniej o nich pomyśleć.

Tomasz Kapłon

Bezpieczniej żyć

Pomyśl wcześniej 

mogą się kontaktować 
bezpośrednio 
z SLMW Popowice

Zainteresowani 

rekLaMą
na łamach

NaSZych PoPoWic 

Masz jakiś problem  
z komputerem?

Zadzwoń –  603 926 843
Pomożemy!
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Bloki mieszkalne, powstałe w 
latach 70. i 80. na Popowicach, 
były jednymi z pierwszych 
zabudowań zachodniej części 
Wrocławia. 

Nowe osiedle Popowice leży na północ od 
ul. Legnickiej, w rejonie ul. Niedźwiedziej, 
Popowickiej i Wejherowskiej. Zbudowane 
tam zostały 4-11-kondygnacyjne budynki, we-
dług projektu Witolda J. Malickiego, w tech-
nologii wielkiej płyty, z charakterystycznymi i 
nowoczesnymi na ówczesne czasy balkonami. 

Zmienić architekturę osiedla wielkopłyto-
wego tak, żeby nie były to tylko „prostopadło-
ściany”? Ktoś powie: raczej się nie da! Jednak 

trzeba umieć znaleźć się w istniejącej tu i teraz 
rzeczywistości architektonicznej i próbować 
zmieniać ją na lepszą, bardziej atrakcyjną w 
tym zakresie, który jest nam dostępny – wyko-
rzystując zarazem obecny stan urbanistyczny 
Popowic, tj. architekturę i jej otoczenie. 

Jeżeli można mieć fantasmagoryjne ocze-
kiwania, wobec niedającej się zmienić archi-
tektury wielkopłytowego osiedla, to można i 
należy skorzystać kompozycyjnie z licznych 
na osiedlu terenów zielonych. To one łago-
dzą „pudełkowate” wrażenie tej architektu-
ry. Wyzwalają chęci na spacery, spotkania i 
kojące przebywanie na powietrzu. Należy też 
wziąć pod uwagę względy nowej estetyki i 
gry kolorów na wielkich powierzchniach ele-

wacji budynków. Te trzy – zdawać by się mo-
gło przeciwstawne – elementy urbanistyczne: 
wielkopłytowe budynki i tereny zielone oraz 
gra kolorów stały się wyznacznikami dla 
przyjęcia koncepcji kolorystycznej dla osie-
dla Popowice. Ta koncepcja je pogodziła i 
przybrała pewną formę odpowiedzi na wspo-
mniane refleksje nad przeszłością, opisane w 
artykule pt. „Popowice wczoraj” .

Pomysł termomodernizacji i koloryzacji 
osiedla Popowice ma charakter praktyczno-
estetyczny. Zarząd Spółdzielni „Popowice” 
postanowił przedstawić mieszkańcom naszej 
Spółdzielni projekt dodatkowego ocieplenia 
budynków, a zwłaszcza ścian szczytowych. 

dokończenie na str. 10

Popowice dziś i jutro
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dokończenie ze str. 9
Projekt ten związany jest ze zmianą ko-

lorystyki całego osiedla oraz modernizacją 
balkonów. W celu wizualnego uatrakcyjnie-
nia osiedla budynki pomalowane będą pa-
stelowymi barwami. Ponieważ Popowice to 
„zielone osiedle”, proponowane są natural-
ne kolory: od świeżych odcieni zieleni, we 
wschodniej części osiedla, do ciepłych czer-
wieni na zachodzie. Całość ma kompono-
wać się z otoczeniem (kompleksy zieleni). 
Od wschodu do zachodu słońca nowa kolo-
rystyka ma pełnić też inną funkcję. 

 Całość ma być podzielona na pięć seg-
mentów kolorystycznych, wyznaczonych 
przez poprzeczne ulice łączące Popowic-
ką i Legnicką. Podział ten ma ułatwiać 
orientację i szybsze odnalezienie poszuki-
wanego adresu. Ciekawym emblematem 
konkretnej ulicy, a jednocześnie dekora-
cją, mogą być piktogramy obrazujące jej 
nazwę, np. żubr, ryś, niedźwiedź itp. Opra-
cowane są dokładne założenia kolorystyki 

osiedla, które w szczegółach opisują, jak 
będą wyglądać elewacje południowe – bal-
konowe, północne – wejściowe oraz elewa-
cje ścian szczytowych. 

To jest nasz wkład w kreację otaczającej 
nas najbliższej rzeczywistości. Po to, by go 
zrealizować, potrzebna jest zgoda i przy-
chylność mieszkańców Popowic. Przedsię-
wzięcie jest rozległe i dotyczy wszystkich 
budynków, z podkreśleniem słowa wszyst-
kich – pojedynczych i wybranych losowo 
lub reprezentatywnie budynków. 

Ponieważ koncepcja termomomder-
nizacji i koloryzacji Popowic jest podej-
ściem kompleksowym i obejmującym ca-
łość osiedla, potrzebne są na to fundusze 
zewnętrzne w formie kredytu bankowego. 
Spółdzielnia może go zaciągnąć, w wyni-
ku podjęcia uchwały przez Walne Zgroma-
dzenie, które jest najwyższym organem w 
Spółdzielni. Do jego właściwości należy 
wyrażenie takiej zgody. Tak kompleksowe 
podejście do sprawy termomodernizacji 

budynków mieszkalnych zniwelowałoby 
jednocześnie niejednokrotnie zgłaszany 
przez lokatorów problem zagrzybień w 
mieszkaniach. 

Zatem w gestii mieszkańców pozostaje 
ostateczna decyzja w zakresie poprawy wa-
runków termicznych budynków mieszkal-
nych oraz ich wizualnego wyglądu. Wszel-
kie konieczne działania przygotowawcze 
Zarząd Spółdzielni przeprowadził, konsul-
tując je z organami samorządowymi. W 
chwili obecnej gotowy jest projekt dla jed-
nego wysokiego i niskiego budynku. 

Chciałoby się na zakończenie wyrazić 
nadzieję, iż przyszłe, kolejne pokolenia 
mieszkańców, sięgając po historię Popo-
wic, z przychylnością odniosą się do na-
szych obecnych starań uatrakcyjnienia osie-
dla, bez burzenia zastanej rzeczywistości. 

Poniżej przedstawiamy projekt koncep-
cji dla dwóch budynków – przy ul. Bobrzej 
i ul. Niedźwiedziej. 

Mirosław Miciak

Popowice dziś i jutro
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Jak powinny kształtować się opłaty  
– potocznie nazywane czynszami  
– wnoszone do spółdzielni,  
określa art. 4 Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r.  
(z późniejszymi zmianami). 

W naszej Spółdzielni wysokość opłat jest ustalana indy-
widualnie dla nieruchomości lub budynku, w zależności od 
rodzaju opłaty (zasady naliczania regulują obowiązujące w 
Spółdzielni regulaminy). I tak np.: 
– zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania 

– ustalane dla każdego budynku oddzielnie, na podstawie 
faktycznie poniesionych kosztów (faktury otrzymywane 
od dostawcy ciepła – Fortum Wrocław – na podstawie od-
czytów ciepłomierzy z węzłów cieplnych);

– opłata za energię elektryczną – ustalana indywidualnie 
dla każdej nieruchomości, w oparciu o faktyczne koszty 
(faktury wystawiane przez dostawcę energii elektrycznej 
– Tauron Wrocław – na podstawie odczytów liczników 
energii elektrycznej usytuowanych w budynkach);

– opłata eksploatacyjna – ustalana indywidualnie dla każ-
dej nieruchomości. 

W związku z tym, że Ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych (art. 4 ust. 7) nakazuje informacje o zmianie wy-
sokości opłat przekazywać co najmniej trzy miesiące przed 
ich wprowadzeniem, planując wysokość opłaty eksploatacyj-
nej dla danej nieruchomości np. na 2013 rok, bazuje się na 
faktycznie poniesionych kosztach w roku 2011 oraz trzech 
miesiącach roku 2012. Projekt planu musi być przekaza-
ny do analizy dla Rady Nadzorczej najpóźniej w lipcu, aby 
można było przekazać już uchwalone stawki opłat lokato-
rom we wrześniu, z mocą obowiązującą od 1 stycznia. Taki 
okres planowania nie zawsze pozwala zaplanować koszty ze 
100-procentową dokładnością. 

Na wysokość kosztów utrzymania nieruchomości bezpo-
średni i największy wpływ mają osoby tam zamieszkujące 
(dewastacje, niepotrzebne włączanie światła na klatce scho-
dowej itp.). W obecnym stanie prawnym nie można, jak to 
robią niektórzy lokatorzy, porównywać wprost wysokości 
opłacanego całego czynszu z czynszem sąsiada, a tym bar-
dziej z czynszem znajomych z innej nieruchomości lub spół-
dzielni. Porównywać można jedynie stawki jednostkowe.

Dla zobrazowania poziomu kosztów utrzymania w innych 
spółdzielniach, Zarząd dokonał analizy opłat w kilku spół-
dzielniach wrocławskich. By porównania te były możliwe, 
do wyliczeń przyjęto następujące założenia:
– mieszkanie o powierzchni 50 m2

– liczba zamieszkujących osób – 2
– zużycie zimnej i ciepłej wody – po 2 m3

– budynek bez dźwigu i gazu

Dla przyjętych założeń opłaty miesięczne w różnych spół-
dzielniach kształtują się następująco:

Nazwa spółdzielni/wspólnoty
Wysokość 
czynszu 

[zł]

Spółdzielnia „Cichy Kącik” – osiedle 
Staromiejskie  
(spółdzielnia wszystkie koszty rozlicza udziałami 
lokalu w nieruchomości)

423,61

Spółdzielnia „Kozanów IV” 364,21

Spółdzielnia „Energetyk” 413,78

Spółdzielnia „Metalowiec” 430,97

Spółdzielnia „Nowy Dwór” 368,28

Spółdzielnia „Biskupin” 366,85

Spółdzielnia „Energoprem” 379,30

Spółdzielnia „Transbud” 332,06

Spółdzielnia „Piast” 360,50

Wspólnota mieszkaniowa „Domus” 328,24

Spółdzielnia „Popowice” (nieruchomość o 
najniższej stawce eksploatacyjnej)

268,90

Spółdzielnia „Popowice” (nieruchomość o 
najwyższej stawce eksploatacyjnej)

358,00

Jak wynika z tabelki, największą opłatę – gdy rozpatru-
jemy ogólny poziom kosztów utrzymania mieszkania o po-
wierzchni 50 m2 – wnoszą lokatorzy Spółdzielni „Metalo-
wiec”. 

Przechodząc do szczegółów konkretnych opłat, widzi-
my, że najwyższą stawkę opłaty eksploatacyjnej, czyli opła-
ty wnoszonej na utrzymanie nieruchomości oraz terenów 
spółdzielni przeznaczonych do użytku wspólnego (place, 
zieleń, drogi, parkingi), wnoszą mieszkańcy Spółdzielni 
„Energetyk”. Wynosi ona 2,45 zł/m2 powierzchni użytko-
wej mieszkania. 

Najwyższą stawkę opłaty na fundusz remontowy wno-
szą mieszkańcy Spółdzielni „Cichy Kącik” (osiedle Staro-
miejskie) i wynosi ona 2,56 zł/m2 powierzchni użytkowej 
mieszkania. 

Najwyższą stawkę opłaty na centralne ogrzewanie wno-
szą mieszkańcy Spółdzielni „Transbud” i wynosi ona 3,62 
zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Poniżej przedstawiamy porównanie wartości miesięcz-
nych czynszów dla kilku spółdzielni mieszkaniowych i jed-
nej dużej wspólnoty mieszkaniowej przy założonych kryte-
riach opisanych na wstępie artykułu. 

Irena Rudnicka
Mirosław Miciak

Jak kształtują się
nasze czynsze
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W tekście tym chcemy 
wyjaśnić problem, który budzi 
dużo emocji po dostarczeniu 
lokatorom rozliczeń wody. 

Często słyszymy zarzut, że nie rozli-
czamy wody według wskazań wodomie-
rzy, że wodę powinno rozliczać się tak  
jak prąd – według licznika. Niestety, tak 
nie jest. Przesył prądu i jego pomiar oraz 
przesył wody i jej pomiar różnią się. Przy 
rozliczaniu wody pojawia się różnica mię-
dzy zużyciem według wodomierza głów-
nego a sumą zużyć według wodomierzy 
mieszkaniowych.

Różnica ta jest rozdzielana proporcjo-
nalnie do zużycia według wodomierza 
mieszkaniowego i mnożona jest przez 
cenę wody ustaloną dla danego okresu.

Według ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę, zarządca ustala sposób 
rozliczania różnicy. Sprzedaż wody w 
warunkach Spółdzielni „Popowice” od-
bywa się według wodomierzy MPWiK, 
zainstalowanych w hydroforniach przy 
ul. Białowieskiej 13A i ul. Białowieskiej 
66. Tylko część Zespołu Nieruchomo-
ści nr 1 –osiedla „Polana” („kolonia”) – 
jest zasilana bezpośrednio z sieci miej-
skiej, bez pośrednictwa sieci należącej 
do Spółdzielni. 

Różnica między zużyciami według 
wodomierza głównego a sumą z wodo-
mierzy mieszkaniowych wynika z:
1. strat wody w wyniku awarii na ruro-

ciągach, pomiędzy hydrofornią a po-
szczególnymi budynkami;

2. właściwości układu pomiarowe-
go – jeden licznik główny i ponad 
kilka tysięcy podliczników – któ-
ry powoduje „sumowanie” się do-
puszczalnych błędów pomiarowych 
podliczników (wodomierzy miesz-
kaniowych);

3. zużycia wody, wypływającej z insta-
lacji, poniżej progu rozruchu wodo-
mierzy mieszkaniowych;

4. wykonywania odczytów w mieszka-
niach w ciągu 48 godzin, a nie jedno-
cześnie we wszystkich mieszkaniach 
i hydroforni;

5. brakiem wszystkich odczytów wo-
domierzy mieszkaniowych (odczy-
tujemy 70-90% mieszkań, pozostałe 
mieszkania to symulacja zużycia).

Poniższa literatura fachowa:
1. Doradca Prawny, „Skąd się biorą różni-

ce we wskazaniach wodomierzy”, Paweł 
Puch, kwiecień 2010

2. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, „Wska-
zania wodomierzy domowych i mieszka-

niowych – przyczyny rozbieżności i me-
tody ich bilansowania”, mgr Krzysztof 
Tuz, prof. dr hab Andrzej Królikowski, 
luty 2005

3. Magazyn Instalatora, „Straty pozor-
ne w systemie wodociągowym”, dr inż 
Krzysztof Tuz, grudzień 2007
oraz praktyka wskazują, że w przypad-

kach zainstalowania wodomierza głów-
nego w piwnicy budynku, który jest roz-
liczany, różnica ta może wynosić 10%. 

W sytuacji braku awarii w instalacji w 
piwnicy i na pionach można mówić, tak 
jak w wyżej wymienionej literaturze, o 
stratach pozornych. Jednak sytuacja na 
Popowicach jest bardziej skomplikowa-
na, bo różnica przekracza 10% z powodu 
strat rzeczywistych, w wyniku awarii na 
rurociągach pomiędzy hydrofornią a po-
szczególnymi budynkami. 

Niestety, Spółdzielni „Energetyk” (z 
której wydzieliła się nasza Spółdziel-
nia) do roku 2001  nie udało się przeka-
zać sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej. 
Problem ten został dokładnie opisany 
w artykule w „Naszych Popowicach” 
z grudnia 2011 – gazecie wydawanej 
przez SMLW „Popowice”. Jako uzupeł-
nienie tego artykułu dodać należy, że 
Spółdzielnia doprowadziła do wszczęcia 
postępowania przeciwko MPWiK przez 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, a w minionym czasie zbiera-
ła podpisy pod petycją skierowaną do 
Prezydenta Wrocławia i Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w sprawie 
przejęcia sieci wodnej i kanalizacji sa-
nitarnej na Popowicach. 

Jeżeli te działania okażą się niesku-
teczne, będziemy kontynuować sprawę 
sądową przeciwko MPWiK. Przekazanie 
sieci, oprócz obniżenia kosztów – poprzez 
pozbycie się problemu usuwania awarii i 
pokrywania strat rzeczywistych – wyja-
śni sprawę, czy należy również ulepszać 
system rozliczeń przez dobór innych wo-
domierzy. A może dojdziemy do wnio-
sku, że korzystny byłby system odczytu 
radiowego? 

Ten tekst powinien Państwu uzmy-
słowić, że Spółdzielnia rozlicza wodę 
zgodnie z prawem i stara się, aby tzw. 
„pozostałe koszty rozliczenia” były jak 
najmniejsze.

Marek Piekarek 

Co to są „pozostałe 
koszty rozliczenia wody”?
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Zarząd przedstawił w 
poprzednim numerze problemy 
wynikające z własności sieci 
wodnej i kanalizacyjnej 
znajdującej się na terenie 
Spółdzielni. Ze względu na rangę 
problemu kontynuujemy ten 
temat.

Jakie są możliwe warianty rozwoju 
sprawy?

Wariant I – optymistyczny: Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
lub sąd nakazują MPWiK przejęcie sieci 
od Spółdzielni „Popowice”.

Wariant II – pesymistyczny: Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub 
sąd nie wydają nakazu przejęcia lub spra-
wa ciągnie się latami.

W przypadku wariantu pesymistycz-
nego możliwe są dwie strategie postępo-
wania Spółdzielni. Można zastosować 
strategię „ucieczki do przodu” i rozpo-
cząć budowę nowej sieci wodnej, w za-
kresie ograniczonym (nie tylko przyłą-
cza wraz z zasuwami) lub w zakresie 
pełnym (przyłącza + lokalne magistrale). 

Można też zastosować strategię na „prze-
czekanie” i procesować się z MPWiK, 
licząc, że sądy są nierychliwe, ale spra-
wiedliwe. 

Obie strategie niosą ze sobą ryzyko. 
Rozpoczęcie wymiany sieci (a właści-
wie – budowa nowej) wymaga wydat-
kowania własnych pieniędzy Spółdziel-
ni, które można odzyskać od MPWiK. 
Warunkiem jest uzgadnianie dokumen-
tacji, uczestnictwo MPWiK w odbio-
rach i podpisanie umowy w sprawie od-
płatnego przejęcia sieci wodociągowej. 
Ryzyko wiąże się z postawą MPWiK 
na wszystkich etapach inwestycji. Przy 
niekoniecznie przychylnym nastawie-
niu MPWiK uzgadnianie może trwać 
długo, odbiory mogą być jak w czasie 
strajku włoskiego (przesadnie skrupu-
latne), a zwrot nakładów – niekoniecz-
nie 100 proc.

W strategii „na przeczekanie” trze-
ba liczyć się z tym, że awarie mogą po-
wodować straty wody, oraz z koniecz-
nością usuwania awarii we własnym 
zakresie. Straty wody powodują zwięk-
szenie kosztów rozliczeń wody, a usu-

wanie awarii obciąża dodatkowo fun-
dusz remontowy Spółdzielni. W okresie 
październik 2010 – grudzień 2011 w 
Spółdzielni wystąpiło 11 poważnych 
awarii na sieci wodnej. Bardzo obawia-
liśmy się zimy, która właśnie się skoń-
czyła, ale los obszedł się z nami łaska-
wie i poza przypadkami zamarznięcia 
poszczególnych nielicznych odcinków 
rurociągu nie odnotowano od 1 stycznia 
2012 awarii na sieci wodnej. 

Gorzej wygląda sytuacja na sieci ka-
nalizacji sanitarnej – zły stan przyka-
nalików oraz kolektorów, w połączeniu 
z niskim zużyciem wody, powoduje złe 
płukanie rur z osadów, które są natural-
ne w ściekach. Właśnie z tej przyczyny w 
ostatnim okresie mieliśmy kilkadziesiąt 
dość poważnych awarii, których skutkiem 
było zalanie fekaliami piwnic i węzłów 
cieplnych. Zarząd w tym momencie nie 
podjął żadnej decyzji co do strategii, ja-
ką należy przyjąć, ale ze względu na wagę 
problemu uznał za konieczne zaznajomie-
nie mieszkańców Popowic z możliwym 
scenariuszem rozwoju sytuacji. 

Marek Piekarek 

Co dalej z siecią  
wodno-kanalizacyjną 

Takiego aktu wandalizmu dawno nie było na 
naszym osiedlu. Uszkodzenie bram wejściowych 
jest bezmyślnym i głupim niszczeniem naszej 
wspólnej własności.

W nocy z 24 na 25 lutego br. nieznani sprawcy uszkodzili bra-
my wejściowe w budynku przy ul. Popowickiej 51, 53, 55, 57, 
59. Lokatorzy, wychodząc rano z budynku, ujrzeli wyrwane lub 
wgięte fragmenty poszycia drzwi wejściowych. Jednoznacznie 
ocenili ten akt wandalizmu: sprawcy powinni zostać ukarani. 
Fakt ten został zgłoszony do KP Fabryczna. 

Nie możemy tolerować żadnych aktów wandalizmu. Płaci-
my za nie my wszyscy – członkowie Spółdzielni. To jest nasza 
wspólna sprawa. Wandali wśród nas nie będziemy tolerować. 

Tomasz Kapłon

Wandale 
wśród nas
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Popowicki Klub Seniora ma 
już trzydzieści lat. W tym roku 
odbędzie się uroczysty benefis 
z tej okazji. Sięgnijmy zatem do 
jego historii…

W styczniu 1982 roku powstało Koło nr 
2 Polskiego Związku Rencistów, Emery-
tów i Inwalidów, zwane potocznie Klubem 
Seniora. Od początku jego siłą napędową i 
dobrym duchem była Zofia Adamiec, do 
dziś potrójna przewodnicząca: koła, klu-
bu i kabaretu.

Ten dzisiejszy kabaret MIMOZA po-
wstał nieco później, bo w lutym 1982 ro-
ku. Jego początki były skromne. Najpierw 
były to śpiewy przy stole, podczas róż-
nych uroczystości, spotkań, imprez. Cza-
sem towarzyszył temu wiersz, żart, mo-
nolog. Wielkim powodzeniem cieszyła się 
piosenka „Starsi panowie dwaj”, wykony-
wana przez dwóch Stasiów, ubranych w 
prawdziwe smokingi, cylindry, białe szale, 
rękawiczki. Powstający kabarecik przyjął 
nazwę NIEDźWIADKI, ponieważ Klub 
Seniora miał swoją siedzibę w piwnicy przy 
ul. Niedźwiedziej. Tam odbywały się wie-
czorki poetyckie, spotkania, wykłady. Na 
większe imprezy, dwa razu do roku, wypo-
życzana była sala jadalna w Szkole Podsta-
wowej nr 3, która mieściła około 100 osób.

Klub Seniora organizował także wy-
cieczki, krajowe i zagraniczne, jedno- i 

wielodniowe. W ostatnich latach możliwe 
były także wyjazdy na wczasy klimatycz-
ne i turnusy rehabilitacyjne. 

W 1993 roku nastąpiła przeprowadzka 
do nowego lokum, przy ul. Starogranicz-
nej 28, gdzie klub mieści się do dziś. Ze 
łzami w oczach seniorzy opuszczali sie-
dzibę na Niedźwiedziej ale nowe miejsce 
okazało się większe, bardziej funkcjonal-
ne i odtąd wszystkie imprezy odbywały się 
właśnie tu. Zmieniona została także nazwa 
kabareciku. NIEDźWIADKI zmieniły się 

w ALIBABĘ. Skład się zmieniał, ogółem 
przez kabarecik przewinęły się 44 osoby. 

Podczas powodzi w 1997 roku klub zo-
stał całkowicie zalany. Wydawało się, że to 
już koniec działalności. Woda w pomiesz-
czeniach klubu sięgała pod sufit i stała tak 
trzy tygodnie! Szefowa klubu Zofia Ada-
miec wspomina, że postanowiła się nie 
poddawać: „Klub Seniora musi znów być, 
jako drugi dom dla starszych ludzi z osie-
dla”. Powstał, niczym feniks z popiołów, 
dzięki ludziom dobrej woli: Zarządowi 
Spółdzielni, Radom Osiedli, Zarządowi 
Dzielnicowemu i Wojewódzkiemu Pol-
skiego Związku Rencistów, Emerytów i 
Inwalidów. 

Nadszedł jubileusz 25-lecia, który 
uświetnił kabaret, który znów zmienił na-
zwę na MIMOZA. Występował nie tylko 
dla seniorów z Popowic. Dał wiele wystę-
pów m.in. w domach pomocy społecznej, 
Klubie Nauczyciela, klubach literackich. 
Pani Zofia podkreśla zawsze wspaniałą 
współpracę z Zarządem Spółdzielni, Ra-
dą Nadzorczą, Radami Osiedli. Również 
służby techniczne Spółdzielni przycho-
dziły w razie potrzeby z pomocą. 

Zbliża się uroczysty benefis z okazji 
30-lecia Klubu Seniora. Tą drogą pani 
Zofia Adamiec pięknie dziękuje wszyst-
kim życzliwym klubowi ludziom, za ich 
pomoc, wsparcie i wielką życzliwość. 
Dzięki niej możliwe będzie zorganizo-
wanie tego benefisu. My zaś przekażemy 
Państwu relację z tej uroczystości. 

Tomasz Kapłon

To już trzydzieści lat
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Wędkarze z CeRTy podsumowali 
swój kolejny sezon. W tym roku 
będą świętować 10-lecie klubu.

Na spotkaniu 9 lutego br. przewod-
niczący Klubu PZW CERTA Andrzej 
Czycz przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności klubu za rok 2011. Tradycyjnie, 
wędkarze CERTY zaczęli sezon od sprzą-
tania brzegu Odry – od mostu kolejowego 
do pierwszego przesypu. Tym ekologicz-
nym akcentem chcieli pokazać wszystkim 
wędkarzom i osobom niezrzeszonym, ile 
trudu i wysiłku potrzeba na uporządko-
wanie tak krótkiego odcinka brzegu Od-
ry. Na szczęście rzeka darzy jeszcze węd-
karzy niezłymi rybami. 

Priorytetową imprezą klubu było oczy-
wiście współzawodnictwo o tytuł Mistrza 
Popowic, rozłożone na trzy tury. Oto zwy-
cięzcy: mistrzem został Rafał Marek, I 
wicemistrzem – Piotr Tuszyński, a II wi-
cemistrzem – Rafał Fedków.

Klub realizował też ważne zadanie, ja-
kim jest krzewienie wśród najmłodszych 
wędkarstwa, dbanie o ekologię i czystość 
środowiska. Temu służy organizowane 
co roku z okazji Dnia Dziecka spotkanie 
wędkarskie pod hasłem „Złap i wypuść”. 
Jest to wspaniała zabawa dla najmłod-
szych i ich rodziców. Miejscem imprezy 

jest staw w parku na Kozanowie, przy ul. 
Połbina. Uczestniczy w niej więcej chęt-
nych. Dowodzi to rosnącego zaintereso-
wania imprezą. 

Przewodniczący wspomniał też o po-
wrocie do tradycji organizowania festy-
nu przez Zarząd SMLW „Popowice” i o 
udziale wędkarzy w jego programie. Na-
grody, dla najlepszych w zawodach pod-
czas festynu, były ufundowane przez Za-
rząd Spółdzielni. 

Tradycją stają się zawody towarzyskie 
z sąsiadami zza miedzy. W 2010 roku do-
szło do pierwszego spotkania wędkarzy z 
Popowic i Kozanowa. Drugie spotkanie, 
rewanżowe, odbyło się na Kozanowie 2 
lipca 2011 roku, podczas którego CER-
TA umocniła swoją pozycję, wygrywając 
te zawody. Drugie mistrzostwa spinnin-
gowe, które weszły na stałe do kalenda-
rza CERTY, zakończyły sezon wędkar-
ski klubu. 

Dziełem wieńczącym rok 2011 było za-
kończenie sezonu połączone z biesiadą. Ko-
niec roku to także pora na rozstrzygnięcie 
konkursu dla łowców okazów za rok 2011 
w kategorii: ryba drapieżna i ryba spokojne-
go żeru. Wpłynęło pięć zgłoszeń, z których 
wyłoniono dwa. Największa ryba spokojne-
go żeru jest trofeum Piotra Tuszyńskiego. 
To leszcz o wadze 3,63 kg. Natomiast naj-

większą rybę drapieżną – sandacza o wadze 
2,1 kg – złowił Czesław Zenka. 

Andrzej Czycz wymienił też w spra-
wozdaniu wspaniałomyślnych sponsorów. 
Są to: Zarząd Spółdzielni SMLW „Popo-
wice”, Rada Nadzorcza Spółdzielni, Ra-
da Zespołu Nieruchomości Polana, Rada 
Zespołu Nieruchomości Park oraz sklep 
Inter-Mix. Ich hojność to duży zastrzyk 
dla budżetu klubu, dzięki któremu może 
on wynagradzać najlepszych zawodników 
i realizować zamierzone zadania. Ostat-
ni rok uświadomił, że nie można czekać 
z założonymi rękami. Trzeba zapewnić 
funkcjonowanie klubu mimo wielu prze-
ciwności i aktywnie poszukiwać nowych 
metod działania. 

W imieniu własnym, zarządu klubu i 
całej braci wędkarskiej Andrzej Czycz 
złożył podziękowanie sponsorom za ich 
hojność. Życzył też kolegom wędkarzom, 
aby ten rok obdarzył ich spełnieniem oso-
bistych marzeń, dobrą współpracą i obfi-
tością rekordowych okazów.

W 2012 roku przypada 10-lecie po-
wstania Klubu PZW CERTA. Z tej okazji 
w połowa maja planowane jest uroczyste 
spotkanie członków klubu. Zdamy Pań-
stwu relację z tego spotkania.

Tomasz Kapłon
Rafał Pukacz

CeRTA obraduje

Harmonogram imprez wędkarskich 
organizowanych w 2012 roku przez Klub PZW CERTA

Lp. Nazwa imprezy
Data 

imprezy
Miejsce zawodów

Zbiórka 
na 

łowisku

Czas 
zawodów

1.
Czyn społeczny  
(porządkowanie brzegu Odry na odcinku od mostu 
kolejowego do pierwszego przesypu)

31.03 – 14.04 Brzeg Odry 8.00 8.00-11.00

2.
Otwarcie sezonu wędkarskiego
(impreza dla członków klubu)

21.04 Skoroszów 6.00 7.00-11.00

3. Zawody spinning 13.05
Odra: Kozanów – drugi most 
kolejowy

6.00 7.00-11.00

4.
Zawody wędkarskie o tytuł  
Mistrza Popowic 2012 – I tura

19.05
Odra: most kolejowy – pierwszy 
przesyp

6.00 7.00-11.00

5.
Spotkanie towarzyskie z okazji 10-lecia klubu 
CERTA (dla członków klubu i gości)

27.05 Odra: pierwszy przesyp 8.00 9.00 – …

6. Zawody dla dzieci 2.06 Staw na Kozanowie przy ul. Połbina 8.00 9.00-12.00

7.
Zawody wędkarskie o tytuł  
Mistrza Popowic 2012 – II tura

30.06
Odra: most kolejowy – pierwszy 
przesyp

6.00 7.00-11.00

8.
Zawody wędkarskie o tytuł  
Mistrza Popowic 2012 – III tura

1.09
Odra: most kolejowy – pierwszy 
przesyp

6.00 7.00-11.00

9.
Zakończenie sezonu + biesiada + zawody 
towarzyskie

29.09
Odra: most kolejowy – pierwszy 
przesyp

6.00 7.00-11.00
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W dniu 1 grudnia 2011 roku odbyły się w Szkole 
Podstawowej nr 3 warsztaty plastyczne „Street art – sztuka 
ulicy”. Warsztaty realizowane były w ramach projektu „Od 
inspiracji do kreacji” Wrocławskiej Koncepcji edukacyjnej, 
łączącej wspólne działania edukacyjne szkół Wrocławia. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie trzech szkół: Gimnazjum nr 1 
im. Hugo Steinhausa z opiekunem Iwoną Krzemińską, Gimnazjum nr 
27 im. Ossolineum z opiekunem Dorotą Stojecką-Moskałą oraz Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego pod opieką niżej podpisanej. 
Zaproszenie przyjęli również goście: Maria Zawartko – wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej Wrocławia, Halina Wiśniewska-Plewniak – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 63, Dorota Feliks – wicedyrektor Gimnazjum 
nr 14 oraz Alicja Sawicz – dyrektor Gimnazjum nr 27. 

Gospodarzem warsztatów była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Ire-
na Sienkiewicz-Szyperska, zaś pomysłodawcą i organizatorem warszta-
tów Emilia Łagiewska, nauczycielka plastyki w SP nr 3. 

Tematem wspólnego spotkania uczniów była sztuka niezależna – graf-
fiti i murale, tworzone w przestrzeni miejskiej przez młodych artystów 
undergroundu. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, zapoznali 
się z twórczością najważniejszych polskich i europejskich artystów street 
artu. Poznali także techniki wykonania graffiti, rozmawiali o roli i pozy-
cji tego kierunku we współczesnej sztuce i w życiu mieszkańców miasta. 
Mieli możliwość dyskutować o estetycznej wartości sztuki ulicy. Następ-
nie, pracując zespołowo, zaprojektowali i wykonali szablony, które po-
służyły im do stworzenia odbitek metodą topowania. Odbitki robione by-
ły na kilkumetrowej długości papierze imitującym ceglany mur. Dało to 
efekt panelu graffiti. Wszyscy uczniowie wyeksponowali wspólne dzieło 
na scenie szkolnego patio. 

Każdy z uczestników warsztatów otrzymał imienny Certyfikat Arty-
sty Street Art. 

Emilia Łagiewska 

Sztuka ulicy


