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GRUDZIEŃ
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław
Administracja czynna:
pon., wt., śr.: 7.00 - 15.00
czw.: 7.00 - 17.00
pt.: 7.00 - 13.00
Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki: 14.00 - 17.00
Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 16.00 - 17.00

WAŻNIEJSZE TELEFONY
Zarząd Spółdzielni:
tel. 71 350 66 30
tel. 71 355 63 73
fax. 71 355 76 99
Dział Techniczno-Administracyjny
tel. 71 355 40 05 wew. 224, 219
tel. 71 350 10 92 wew. 224, 219

Gabaryty wciąż są
Jak rozwiązać sprawę gabarytów, wystawianych przy osłonach śmietnikowych na terenie
naszej spółdzielni?

Wciąż są one tam umieszczane, mimo informacji, wywieszonej na tych osłonach jeszcze
pod koniec 2018 roku. Była w niej mowa, że
spółdzielnia nie wywozi już gabarytów. Ten
krok był podyktowany zmianą ustawową, co
do wywozu śmieci. Obecnie firma Ekosystem
podstawia kontenery na odpady wielkogabarytowe, ale co 2 miesiące wg harmonogramu,
który jest wywieszony w każdej klatce schodowej. Ponadto w razie prowadzenia prac remontowych, można za pośrednictwem spółdzielni
zamówić bezpłatnie kontener z Ekosystemu.
Skoro sprawa ta została w ten sposób

Tomasz Kapłon

uregulowana, dlaczego te gabaryty są wciąż
wystawiane? Spory udział – oprócz mieszkańców - mają w tym firmy, wymieniające okna
na nowe. Niejednokrotnie, co sygnalizują nasi
mieszkańcy, pozostawiają one pod osłonami
śmietnikowymi wymontowane okna, zamiast
zabrać je.

Być może uwiecznianie takich przypadków na zdjęciu, pomoże znaleźć podrzucających takie „prezenty”. Wszak wszyscy pośrednio zapłacimy za ich usunięcie. Nie bądźmy
obojętni wobec zaśmiecania naszego osiedla.
Jeżeli sami nie zadbamy o nasze otoczenie,
trudno będzie pozbyć się tych wątpliwych
dekoracji, przy nowych, stopniowo wymienianych osłonach śmietnikowych.

Dział Rozliczeń i Windykacji:
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

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

OGŁOSZENIE ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Informujemy, że harmonogram podstawiania w 2020 roku przez firmę
Ekosystem Sp. z o.o. kontenerów na odpady wielkogabarytowe, wraz z lokalizacją ich ustawienia, zamieszczony zostanie w styczniu 2020 r.:
--na stronie internetowej www.smpopowice.pl
--na tablicach ogłoszeń wszystkich klatek schodowych.
Odpady wielkogabarytowe można wywieźć we własnym zakresie do
PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) przy
ul. Michalczyka 9, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
800 – 1700 i w soboty w godzinach 800 – 1600.
Od mieszkańców Wrocławia odpady przyjmowane są bez opłat.
Do PSZOK można również oddać jednorazowo do 200 litrów odpadów remontowych i budowlanych, takich jak odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowe
materiały ceramiczne.
W przypadku posiadania większej ilości odpadów budowlanych, należy zamówić wywóz we własnym zakresie, w dowolnej firmie świadczącej taką usługę.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o segregacji odpadów, dostępnymi na stronie internetowej www.ekosystem.wroc.pl.
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Nie maluj po ścianach!
Na budynkach spółdzielni wciąż pojawiają się bohomazy, które nawet trudno określić
jako graffiti. Szpecą one tylko otoczenie.
Tym bardziej, że sytuacja dotyczy także
ścian, świeżo pomalowanych po dociepleniach. Niewiele pomaga impregnowanie ścian,
mające zabezpieczyć je, a także ułatwiające
zmywanie malunków. Czy ich autorzy rzeczywiście pozostają anonimowi?

Tomasz Kapłon

Przeczy temu sytuacja jaka miała miejsce na naszym osiedlu. Na portalu społecznościowym, na profilu wrocławskiej artystki, zamieszczony był krótki film z osobami,
szpecącymi sprayem ścianę budynku naszej
spółdzielni. Tym samym nagranie stało się
materiałem dowodowym, który dokumentuje
ten naganny czyn. Sprawa została przekazana
policji, która skieruje ją do sądu.

Nie karmić gołębi!

Obrazkiem często spotykanym na naszym osiedlu, są
osoby dokarmiające gołębie. Czy rzeczywiście karmienie jest pomocą ptakom, zwłaszcza w okresie zimowym?
Rzeczywistość, a także nieco wiedzy na ten temat, sugeruje przeczącą
odpowiedź na to pytanie. Samo
dokarmianie ptaków nie jest
czynnością prawnie zakazaną.
Nie istnieje paragraf, który
zabraniałby tej czynności,
a także kara, która mogłaby
spotkać karmiącego. Jednak
osoby, które karmią ptaki, narażają się na karę grzywny na
podstawie art. 145 Kodeksu
Wykroczeń tj. za zanieczyszczanie czy zaśmiecanie miejsca
dostępnego dla ludzi. Brzmi on
tak: „Art. 145. Kto zanieczyszcza lub
zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac,
ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze
grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”
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Zainteresowano nią także radnych JPMW
Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice
Płn.
Pojawiały się już pomysły, mające na celu
udostępnienie grafficiarzom, ale tym prawdziwym, jednej ze ścian. Zyskałoby na tym
osiedle, a członkowie nie ponosiliby kosztów
odnawiania ścian. Co Państwo sądzą o takim
pomyśle?

Tomasz Kapłon
Ponadto karmienie ptaków chlebem i innymi produktami, które
zawierają sól, zakwasza ich organizm i powoduje wiele
schorzeń. Jeśli już chcemy karmić ptaki to najlepiej
ziarnami: słonecznikiem, dynią, specjalnymi
mieszankami dla ptaków. Koniecznie trzeba też uprzątnąć resztki karmy. Nie należy
wyrzucać jej przez okno czy na trawnik.
Jak twierdzą specjaliści, nie ma żadnej
potrzeby regularnego dokarmiania
gołębi na w miastach, bo potrafią one
przetrwać okres zimowy bez dokarmiania. Są w stanie same znaleźć pokarm.
Ptakom, zwłaszcza tym dziko żyjącym, towarzyszą różne pasożyty.
Niektóre z nich mogą być dla człowieka bardzo groźne. Do najbardziej
najniebezpieczniejszych należą takie
jak obrzeżek gołębi i ptaszyniec. Kontakt
z gołębiami, zwłaszcza tymi chorującymi,
może być niebezpieczny także dla nas.
Nie karmić wcale czy karmić wszędzie? Pamiętajmy, żeby karmić rozsądnie czyli tak, aby nie zaszkodzić ani zwierzętom, ani ludziom.
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Coraz więcej dociepleń
Tomasz Kapłon

Kontynuowane są docieplenia w naszej
spółdzielni. Coraz więcej budynków zyskuje
lepszą charakterystykę energetyczną i estetyczny wygląd.
Prace są znacznie zaawansowane. Do tej
pory ukończono prace na 31 budynkach. Kontynuowane są w tym i przyszłym roku docieplenia 10 budynków. Na przyszły, 2020 rok
planowana jest realizacja 11 budynków.
W październiku 2020 r. docieplenia muszą być ukończone, gdyż taki był warunek
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, aby spółdzielnia mogła
się ubiegać o bezzwrotną dotację 13 mln zł ze
środków Unii Europejskiej.

Obecny 2019 rok przerób w robotach budowlanych to rządu 27,5 milinów złotych,
w 2020 roku koszty prac budowlanych wyniosą 17,5 milionów złotych. Całość zasadniczych
robót budowlanych opiewa na kwotę 46 mln zł.
Z harmonogramem prac, a więc kolejnością
wykonywanych dociepleń budynków można
zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni www.smpopowice.pl
Przyglądając się postępowi prac, mieszkańcy zastanawiają się czy wykonawcy zdążą
z powyższym terminem ukończenia prac. Firmy wykonujące prace na naszych budynkach
- wyłonione w przetargach - specjalizują się
w pracach dociepleniowych. Są to wykonaw-

cy, mający specjalistyczny sprzęt oraz duże
doświadczenie w wykonywaniu prac termomodernizacyjnych. Są sprawdzeni na innych,
dużych zadaniach, finansowanych z programów regionalnych WFOŚiGW lub NFOŚiGW.
Prace te wykonują cztery firmy: Izodom,
Budotermika, Konsorcjum (Mirski+
Dietrich, Zakład Budownictwa Remontowego Marciniec, Firma Budowlano
-Usługowa Akro Sp. z o. o.) oraz Zakład Ogólnobudowlany Hajdacz. Każda z firm stosuje inny system docieplania.
I tak Izodom stosuje system Dryvit, Budotermika - system Kabe, Konsorcjum - Bolix,
a Hajdacz - Quick Mix.

Dzięki prowadzonym pracom dociepleniowym
zmienia się wygląd naszych budynków, a także
podnosi atrakcyjność Popowic, jako miejsca do
zamieszkania.
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Nowy skład Rady Nadzorczej, Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 i Nr 2 SMLW
„Popowice” po wyborach na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia
w 2019 r.
W dniu 04.07.2019 r. ukonstytułowała się Rada Nadzorcza
w następującym składzie:
I. Prezydium Rady Nadzorczej:

II. Komisje Problemowe Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1:
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM):
Paweł Kaźmierczak

Przewodniczący

Anna Brzezińska

członek

Przemysław Tuszyński

członek

Leszek Zakosztowicz

członek

Grażyna Przychodzińska

Przewodnicząca

Halina Czapnik

Z-ca Przewodniczącej

Maria Żłobińska-Perlicka

Sekretarz

Agnieszka Grzeczka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Ryszard Urbanek

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi

Marianna Jaje

Przewodnicząca

Przewodniczący Komisji Samorządowo
-Statutowo-Kulturalnej

Marianna Palus

członek

Marta Słowikowska

członek

Marta Wróblewska

członek

Daniel Kozłowski

Komisja Samorządowo-Kulturalna (SK):

II. Komisje Problemowe Rady Nadzorczej:
W dniu 05.08.2019 r. ukonstytuowała się Rada Zespołu
Nieruchomości Nr 2 w następującym składzie:

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Grzeczka

Przewodnicząca

Grażyna Przychodzińska

członek

Sebastian Rudy

członek

Andrzej Majewski

Przewodniczący

Marcin Zawora

członek

Marcin Makowski

Z-ca Przewodniczącego

Iwona Krzemińska-Borecka

Sekretarz

Zdzisław Adamski

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi

Anna Sirko

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Kulturalnej

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM):
Ryszard Urbanek

Przewodniczący

Waldemar Liwczycki

członek

Maria Żłobińska-Perlicka

członek

Paulina Nowacka

członek

Komisja Samorządowo-Statutowo-Kulturalna (SSK):
Daniel Kozłowski

Przewodniczący

Halina Czapnik

członek

Sylwia Świtała

członek

Krystyna Nowacka

członek

W dniu 22.07.2019 r. ukonstytuowała się Rada Zespołu
Nieruchomości Nr 1 w następującym składzie:
I. Prezydium Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1:

III. Prezydium Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2:

IV. Komisje Problemowe Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2:
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM):
Zdzisław Adamski

Przewodniczący

Marcin Makowski

członek

Aleksandra Borys - Słoma

członek

Józef Bidziński

członek

Komisja Samorządowo-Kulturalna (SK):
Anna Sirko

Przewodnicząca

Iwona Krzemińska-Borecka

członek

Marta Słowikowska

Przewodnicząca

Joanna Szałkiewicz

członek

Anna Brzezińska

Z-ca Przewodniczącej

Andrzej Majewski

członek

Marta Wróblewska

Sekretarz

Paweł Kaźmierczak

Przewodniczący Komisji Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi

Marianna Jaje

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Kulturalnej

Marta Wilińska

Specjalista ds. Organizacji i Samorządu
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Wykup wieczystego nas nie dotyczy
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO
WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH NA CELE
MIESZKANIOWE NA POPOWICACH
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE informujemy wszystkich mieszkańców SMLW „Popowice”, że nie dotyczy to gruntów we władaniu spółdzielni. Przypominamy,
że realizując postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2003 roku dokonano podziału geodezyjnego, na podstawie którego wyodrębniono 37 nieruchomości zabudowanych na
cele mieszkaniowe, niezbędnych do ustanowienia własności lokali tj. w Zespole Nieruchomości
nr 1 - 18 nieruchomości i w Zespole Nieruchomości nr 2 - 19 nieruchomości.
Na przełomie 2004-2005 roku zostały podjęte przez Zarząd Spółdzielni uchwały w sprawie
określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w 37 nieruchomościach, które jako prawomocne stanowiły podstawę do nabycia prawa własności gruntu.
Na podstawie prawomocnych ww. uchwał oraz uchwały nr X/192/03 Rady Miejskiej
Wrocławia z 12 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia bonifikaty, rozkładania na raty oraz
ustalenia umownej stawki oprocentowania rat przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym

nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe, Zarząd Spółdzielni podpisał z Gminą Wrocław w 2005 roku umowy notarialne
w sprawie nabycia prawa własności 33 nieruchomości gruntowych i zakończył ten proces
w maju 2006 roku.
Pozostałe 4 nieruchomości zostały wykupione w maju 2006 roku . Tym samym proces przekształcenia wieczystego użytkowania
gruntów pod budynkami mieszkaniowymi
w prawo własności został definitywnie zakończony sukcesem.

Mirosław Miciak

Resurs dźwigów osobowych
Zmiana opłat za użytkowanie dźwigów od stycznia 2020 roku
- konieczny resurs dźwigów osobowych
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
30 października 2018 roku (Dz.U. 2018 r. poz. 2176) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego,
wprowadzono szereg nowych i jak się okazuje bardzo istotnych zmian mających wpływ na dalszą
możliwość eksploatacji UTB.

Wykonanie resursu dla jednego dźwigu
po dokonanym przetargu w przedmiotowej
sprawie i wybraniu najtańszej oferty zamknie
się kwotą 861 zł brutto za jeden dźwig.

Nowelizacja przepisów ma za zadanie przede wszystkim uregulować obszar eksploatacji
UTB z niewiadomą historią i przebiegiem urządzeń, przy zachowaniu maksymalnie akceptowalnego stopnia jego bezpiecznego funkcjonowania objęła również dźwigi osobowe, pomimo
tego, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP informował ministerstwo , że jest
to kolejny obowiązek dla Spółdzielni i Zarządców oraz dodatkowe obciążenie dla użytkowników
– mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W zasobach spółdzielni „Popowice” mamy
125 dźwigów osobowych, a koszt wykonania resursu dla wszystkich dźwigów wyniesie
rocznie ok. 107 625 zł brutto. Aby spełnić
wymagania nałożone rozporządzeniem ministra, Rada Nadzorcza SMLW „Popowice”
podjęła uchwałę nr 16/11/VII/2019 z dnia
21.11.2019 r. o zmianie miesięcznej stawki opłaty za eksploatację dźwigów z dniem
01.01.2020 r. z kwoty 11,70 zł/osobę do kwoty 13,40 zł/osobę. Niestety resurs stał się wymogiem narzuconym przez ustawodawcę.

Dokonanie oceny stanu technicznego urządzenie dźwigowego zwanego RESURSEM,
a co za tym idzie możliwości jego dalszej eksploatacji na podstawie: danych technicznych urządzenia, liczby cykli pracy z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania itp.
jest obowiązkiem właściciela urządzenia. Dokumentacja ta jest niezbędna przed każdym
badaniem okresowym dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego. Badanie okresowe dźwigu przeprowadzane jest co 12 miesięcy, przed dopuszczeniem go do dalszej eksploatacji.
Bez resursu Urząd Dozoru Technicznego nie przystąpi do badania okresowego dźwigu.

Bogdan Słowik
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Tak głosowaliśmy
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Tomasz Kapłon

Tegoroczne głosowanie na projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, nie
przyniosły efektów, oczekiwanych przez mieszkańców Popowic. Skąd taki wynik?
Warto przyjrzeć się samemu głosowaniu, na przykładzie dwóch popowickich projektów.
PopoEnergia, projekt nr 55, dotyczył oświetlenia Polany Popowickiej. Uzyskał on 790 głosów.
Drugi z nich numer 237, to „Wyznaczenie 17 południka przez miasto Wrocław oraz markera na
Polanie Popowickiej”. Na ten projekt oddano 412 głosów. W obu projektach najaktywniejsza
grupa wiekowa to kobiety to w wieku 31-40 lat.
Z głosowań tych można wywnioskować, że mieszkańcy Popowic nie są skorzy do głosowania
na zmiany na terenie Polany Popowickiej. Nawet, jeśli w grę wchodzi poprawa komfortu na niej,
czyli instalacja oświetlenia. Kolejnym wyzwaniem, jest lepsza promocja czy wręcz lobbowanie
w sprawie popowickich projektów. Dotarcie do większej liczby osób, które zagłosują ma decy-

dujące znaczenie. Zwycięskie projekty miał po
kilka tysięcy głosów!
Oprócz rozmaitych kanałów dystrybucji
informacji o WBO, takich jak media społecznościowe, zapewne warto skupić się na materiałach ulotkowych. Dostarczenie ich do
skrzynek pocztowych z pewnością powiększy
zasięg informacji, a tym samym liczbę głosujących. Wszak projekty dotyczą nas wszystkich
i będą służyć każdemu z nas.

to stawianie samochodu na środku chodnika,
a nie na jego poboczu, nie ułatwia życia innym,
pieszym użytkownikom chodnika.
Pogłębiający się deficyt miejsc parkingowych jest trudny do opanowania. Trudno
zabetonować każdy skrawek i przeznaczyć go
na parking. Swoje racje mają także właściciele
samochodów, którzy chcą parkować swoje samochody w pobliżu miejsca zamieszkania.
Zatem kiedy parkujemy auto, zwłaszcza
na chodniku, pamiętajmy, że są jeszcze piesi
użytkownicy. Starajmy się zaparkować je tak,
by było nieco miejsca dla nich. Wówczas, być
może uda się pogodzić racje jednych i drugich.

Chodnik
Mieszkańcy Popowic często spotykają się
z problemem chodników, zastawionych samochodami. Utrudnia to pieszym poruszanie
się w miejscach z definicji przeznaczonych dla
nich.
Tę sprawę zgłosił nam jeden z mieszkańców. Na ulicy Białowieskiej często na chodniku
parkują samochody, utrudniając tym samym
pieszym poruszanie się po chodniku. Nawet
jeżeli kierowcy tłumaczą się brakiem miejsca,

to nie parking

Tomasz Kapłon

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

8

GRUDZIEŃ

Co dalej z mokrymi pionami?

Bogdan Słowik

Kiedy je robić i jak sfinansować?
Do 2003 r. budynki mieszkalne wielorodzinne wysokie i wysokościowe były wyposażane w suche piony, czyli nienawodnione
instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, na
podstawie normy PN-B-02861 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony.
Brak pewności co do sprawności suchych
pionów z powodu kradzieży elementów ich
wyposażenia spowodował, że Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w dniu 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz
dróg pożarowych (Dz. U. 2009; Nr 124; poz.
1030) oraz rozporządzenie z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109).
Zgodnie z tymi rozporządzeniami nałożono na właścicieli nieruchomości szereg
obowiązków związanych z zapewnieniem
właściwej ochrony przeciwpożarowej. Wśród
nich znajdują się m.in. obowiązek wyposażenia budynków wysokich w nawodnione piony, budowa zbiorników przeciwpożarowych
i dróg przeciwpożarowych.
Rozporządzenia te dotyczą nie tylko nowo
wznoszonych budynków, ale także tych wybudowanych w latach wcześniejszych bez wskazania przepisów, które bezwzględnie powinny
być dotrzymane. Stąd znaczne różnice w interpretacji przepisów przez rzeczoznawców ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczące
np. zastosowania klap dymowych na klatkach
schodowych, które nie są wydzielone przeciwpożarowo i posiadają okna, czy też budowy
zbiorników na wodę na dachach budynków.
Po kilku latach od czasu wejścia w życie
ww. rozporządzeń i określenia warunków
uzgodnienia przez Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej odstępstw
od aktualnych warunków technicznych,
uaktywniły się działania kontrolne organów
Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju,
w wyniku których wydano szereg decyzji nakazujących wykonanie nawodnionych pionów
hydrantowych oraz dróg przeciwpożarowych.
W naszej spółdzielni wydano dwie decyzje
Państwowej Straży Pożarnej dotyczące budynków wysokich na podstawie anonimowych
donosów.

Pierwszą w lutym 2015 wydał Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą
budynku przy ul. Popowickiej 62-68 nakazując do dnia 31.12.2017 r. wyposażenia wszystkich klatek schodowych w klapy dymowe oraz
instalację alarmową, montaż drzwi przeciwpożarowych do piwnic i budowę drogi przeciwpożarowej od strony balkonów. Spółdzielnia
odwołała się od decyzji o budowie drogi przeciwpożarowej do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i uzyskała zgodę pod warunkiem przycięcia
drzew w pasie drogowym ulicy Popowickiej
do wysokości 3 m, aby można było prowadzić akcję gaśniczą za pomocą podnośników
i drabin mechanicznych. Prace związane z wykonaniem nawodnionych pionów, instalacją
alarmową i klapami dymowymi zostały zrealizowane w latach 2016-2017 za kwotę 380 tys.
złotych i sfinansowana ze środków nieruchomości zgromadzonych na funduszu remontowym w 2016 roku - 87 tys. zł oraz kwotą
115 tys. zł za zgodą Walnego Zgromadzenia
pochodzącą z rezerwy tej nieruchomości na
wykonanie dociepleń ścian podłużnych. Pozostała kwota została tymczasowo sfinansowana ze środków obrotowych spółdzielni, które
nieruchomość musiała zwrócić w kolejnych latach 2017-2018, bez możliwości wykonywania
innych prac remontowych.
Drugą decyzję wydano w styczniu 2018
roku dla budynku Niedźwiedzia 14-24 nakazującą wyposażenia budynku na każdej klatce
schodowej w nawodnioną instalację wodociągową do 31.12.2019 r. Ponieważ w maju 2017
roku spółdzielnia złożyła wniosek, a w następnym roku podpisała umowę z NFOŚiGW na
finansowanie i dotację dociepleń w skali całej
spółdzielni, dlatego na tej nieruchomości nie
można było przesunąć środków z dociepleń
na wykonanie mokrych pionów. Aby wykonać
nakaz Straży Pożarnej dotyczący wykonania
mokrych pionów do końca 2019 roku Rada
Nadzorcza podjęła decyzję o tymczasowym
finansowaniu zadania ze środków obrotowych
spółdzielni i wprowadzenie dodatkowego
odpisu celowego na fundusz remontowy nieruchomości. Opłata w miesięcznej wysokości
1,07zł/m2 od powierzchni mieszkania została
wprowadzona z dniem 1 marca 2019 r. uchwałą Rady Nadzorczej na okres 60 miesięcy.

Aktualnie wykonano już nawodnione piony
w klatce nr 14 i 16. Trwają odbiory na klatce nr
18 i 20. Pozostałe dwie klatki nr 22 i 24 powinny być zakończone do 31.12.2019 r.
Ponieważ w zasobach spółdzielni „Popowice” mamy 21 budynków wysokich, w tym:
a) na terenie Zespołu Nieruchomości nr 1
„Polana” 7 budynków – 51 klatek, b) na terenie Zespołu Nieruchomości nr 2 „Park” 14
budynków – 74 klatki po wykonaniu decyzji
Straży Pożarnej na dwóch budynkach przy
Popowickiej 62-68 oraz Niedźwiedziej 14-24,
do zmodernizowania pozostało 115 pionów
hydrantowych.
Koszt wykonania jednego pionu to ok.
80 - 100 tys. zł. Łączne nakłady na wykonanie takiej modernizacji wyniosą ok. 9,2 - 11,5
miliona złotych. Kwota ta przekracza ok. trzykrotnie roczny odpis na fundusz remontowy
zgromadzony przez wszystkie nieruchomości
ZN nr 1 „Polana” ok. 1,7 ml złotych oraz ZN
nr 2 „Park” ok. 2,0 mln złotych.
Wykonanie kolejnych decyzji Państwowej
Straży Pożarnej bez dodatkowego finansowania będzie niemożliwe, ponieważ spółdzielnia
do października 2020 roku musi sfinansować
prace termomodernizacyjne.
Jedynym sensownym rozwiązaniem jest
wprowadzenie funduszu celowego na modernizację pionów hydrantowych, aby nie zaciągać kredytu. Np. opłata miesięczna na fundusz
celowy w wysokości 1,0 zł/m2 od powierzchni
mieszkania pozwoliłaby na stworzenie funduszu celowego na realizację ewentualnych decyzji Państwowej Straży Pożarnej i cykliczne
wykonywanie kilku klatek rocznie.
Trzeba podkreślić, że dotychczasowe
decyzje administracyjne dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków
były spowodowane donosami mieszkańców,
a nie kontrolami Państwowej Straży Pożarnej,
pomimo kilku pożarów w budynkach naszej
spółdzielni, ponieważ na terenie osiedla są
hydranty zewnętrzne, z których w razie akcji
gaśniczej uzupełniany jest zapas wody w wozach strażackich, a budynki są wyposażone
w awaryjne wyłączniki prądu i zawory odcinające gaz.
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Podziękowania
Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. oraz Stowarzyszenie „NON IN
SOLO PANE VIDIT HOMO” składa
serdeczne podziękowanie Pani Annie
Joks i Panu Dariuszowi Golcowi właścicielom firmy INTER-MIKS za wsparcie rzeczowe wieczerzy wigilijnych organizowanych dla
osób starszych, samotnych i opuszczonych z osiedli
Pilczyce, Kozanów i Popowice. W tym roku odbędzie
się 25 edycja tych spotkań. Dzięki takim darczyńcom jak
państwa firma 200 – osobowa grupa w tym radosnym okresie Świąt Bożego Narodzenia może przeżyć niezapomniane
chwile radości. Zawsze bardzo rodzinna atmosfera, widowisko pastorałkowe, spożywanie potraw, życzenia i wspólne kolędowanie a na koniec uczestnicy otrzymują paczki świąteczne składające się w większości z artykułów żywnościowych. Wydarzenie wigilijne jest gestem ludzi dobrej
woli dla drugiego człowieka, którego los w tym okresie świątecznym skazał na samotność i niedostatek.
Jeszcze raz za ten odruch ludzkiej życzliwości i zaangażowanie się w organizację tego integracyjnego spotkania Rada
Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. w imieniu uczestników serdecznie dziękuje. Z poważaniem

Henryk Macała

Przewodniczący Rady Osiedla

Okolicznościowe koncerty

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w naszej spółdzielni miały
miejsce dwa koncerty zorganizowane dla członków.
Związane były one z rocznicowymi obchodami.

Pierwszy z nich miał miejsce 8 maja br. Związany był
z obchodami Dnia Zwycięstwa, upamiętniającego zakończenie II wojny światowej. W programie koncertu
– w konwencji słowo i muzyka znalazły się utwory, których autorami byli Marin Marais, Antoine Forqueray,
Stanisław Moniuszko, Wolfgang Amadeusz Mozart, Witolda Lutosławski. Natomiast w warstwie słownej wykorzystano utwory Marii Konopnickiej, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza.
W koncercie wystąpili Tomasz Chudyk (pianino), Radosław Dembiński (viola da gamba), Marzenna Chuda-Zajder (sopran) oraz Wojciech Mazur, Sebastian Zajder. Słowo wiążące przygotował Łukasz Kwiliński. Dodajmy, że
patronem koncertu była SMLW „Popowice”, Delikatesy
INTER-MIX, MBP Filia Nr 10 oraz Parafia NMP KP we
Wrocławiu.

Natomiast 27 maja br. w koncercie „Dziś gramy dla
mamy” obejrzeliśmy program artystyczny z okazji Dnia
Matki. Gościliśmy senioralne zespoły działające przy Centrum Kultury i Oświaty „Bakara” pod kierownictwem Eleonory Maras. W programie koncertu był występ chóru,
grupy teatralnej i zespołu tańca nowoczesnego. Znalazły się
tam popularne piosenki specjalnie dla mam, życiowe scenki
teatralne z refleksją i odrobiną humoru, a także układy taneczne do muzyki współczesnej. Zostały one przygotowane przez kierownika artystycznego zespołu tańca, Joannę
Stanisławską. Koncert przygotowała i prowadziła Eleonora
Maras, kierująca Klubem Osiedlowym Tęcza.

Tomasz Kapłon
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U Seniorów

Tomasz Kapłon

Zlot Złotych Orłów

Osoby odznaczone Złotą Honorowa Odznaką Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów I Inwalidów spotkały się 18
czerwca br. Na tym spotkaniu była obecna Michalina Witczak,
Przewodnicząca Zarządu Okręgu PZERI, Przewodnicząca
Zarządu Rejonu PZERI Teresa Góralska oraz Elżbieta Baranowska i Danuta Czarnecka z tego Zarządu. Zaproszeni zostali także odznaczeni Złotą Honorową Odznaką PZERI Jolanta
i Henryk Macałowie, Andrzej Wystygło, Wincenty Wolak,
radni JPMW Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice
Halina Czapnik (także jako Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”) i niżej podpisany, Janusz Springer
oraz przedstawiciele samorządu SMLW „Popowice” Leszek
Zakosztowicz członek Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1
Polana i Ryszard Urbanek członek Rady Nadzorczej.
W imieniu Zarządu Okręgu PZERI głos zabrała jego Przewodnicząca Michalina Witczak. Stwierdziła m.in. Zawsze
chętnie bywamy u Państwa, na spotkaniach tego Koła, można
tu spotkać ludzi o wysokiej kulturze osobistej, o wielkim sercu dla osób starszych. Przekazała też na ręce Zofii Adamiec,
przewodniczącej Koła nr 2, dyplom okolicznościowy z piękną
dedykacją.
W części artystycznej wystąpił „firmowy” kabaret Mimoza. Każdy z wykonywanych przez kabaret utworów, był dedykowany odznaczonym członkom związku. Usłyszeliśmy więc
„Młodym być”, „Zabrałaś mi lato”, ”Moja mama”, „Całować to
nie grzech” czy „Białe łabędzie”.
Na spotkanie nie przybyli wszyscy odznaczeni Złotą Honorową Odznaką PZERI, ale atmosfera spotkania była pełna
ciepłych wspomnień a także piosenek, wykonywanych solo
przez Janusza Springera. Zlot Złotych Orłów można uznać za
udany!
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W ostatnich miesiącach miały miejsce w Kole nr 2 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów czyli w popowickim
Klubie Seniora, dwie imprezy. Z dziennikarskiego obowiązku
relacjonujemy je dla naszych czytelników.

Świątecznie i patriotycznie

Spotkanie seniorów w popowickim Klubie 25 października
br., związane było z trzema rocznicami: 101 rocznicą odzyskania niepodległości, 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej
i Dniem Seniora. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
organów samorządowych naszej spółdzielni: Grażyna Przychodzińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Halina Czapnik - Z-ca Przewodniczącej tej Rady oraz Ryszard Urbanek
– Członek tejże Rady. Radę Zespołu Nieruchomości nr 1 reprezentowała jej Przewodnicząca Marta Słowikowska i Leszek
Zakosztowicz – Członek tej rady.
Na spotkaniu gościli także Michalina Witczak – Przewodnicząca Zarządu Okręgu PZERI i Danuta Czarnecka z Zarządu Rejonu PZERI Wrocław Fabryczna.
W programie znalazły się pieśni wojenne i powstańcze,
znane i chętnie słuchane: „Czerwone maki na Monte Casino”
„Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Warszawskie dzieci”. Były
także bardziej egzotyczne rytmy, jak „Rosita i Manuelo”, czy
„Viva Espania”. Końcowa piosenka kabaretu Mimoza „Ze słońcem pod rękę”, znakomicie oddała nastrój jaki panował tego
wieczoru u popowickich seniorów.
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Nie tylko jubileuszowo
Tomasz Kapłon

Wybierz swoją drogę
Bardzo udany był finał projektu holistycznego „Droga”, który miał miejsce 30
czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 3 na Popowicach. Projekt realizowany był
w ramach miejskiego programu „Od inspiracji do kreacji”.
Koncepcja projektu powstała w Pracowni Rozwoju przez Sztukę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego we Wrocławiu w połowie lat 90-tych. Zaś program „Od
inspiracji do kreacji” stworzył dzieciom i młodzieży środowisko edukacyjne, które
sprzyja rozwojowi poprzez aktywność twórczą. SP 3 przy ul. Bobrzej realizuje ten
program.
Przybyło w tym dniu wielu znakomitych gości: posłanka na Sejm Ewa Wolak,
Joanna Sapek z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Bogdan
Aniszczyk radny Rady Miejskiej Wrocławia. Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice reprezentowała Halina Czapnik. Wśród zaproszonych była także Katarzyna
Zawadzka, nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny WOM, autorka Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej.
W samym widowisku „Droga”, przygotowanym i zaprezentowanym przez dzieci
z Przedszkola nr 15 i uczniów z SP5 i SP3 znalazły się takie elementy, jak muzyka,
pantomima, wspólny śpiew. Zebrani z pewnym wzruszeniem wysłuchali wykonywanej przez dzieci piosenki Marka Grechuty „Świecie nasz”. Znamienne było zakończenie widowiska: dzieci wysoko podnoszą litery, układające się w napis „Wybierz swoją
drogę”. To było najważniejsze przesłanie, które zawierało też wezwanie do wzajemnej
pomocy.
Nie sposób pominąć tu wkładu grona pedagogicznego zaangażowanego w realizację projektu: liderów współpracujących w ramach programu placówek, a w szczególności p. Gabrieli Budziszewskiej z SP3 koordynującej całość przedsięwzięcia,
nauczycielki muzyki SP3 p. Ewy Jaskuły, nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyki, bibliotekarzy oraz wychowania
fizycznego, których wszystkich nie sposób wymienić po nazwisku. Widowisko było
dowodem na podejmowanie wspólnych działań i stawianie nacisku na kreatywną
współpracę.
Jest nadzieja na spełnienie życzeń, jakie przekazała za rozwijanie twórczych postaw u dzieci dyrektor SP nr 3 Irena Sienkiewicz-Szyperska. Otóż życzyła gościom,
nauczycielom i dzieciom, aby każdy znalazł swoją życiową drogę.
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To już czterdziestolecie!

Szkoła Podstawowa nr 3 na Popowicach świętowała 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji,
16 października br. zorganizowane zostały uroczystości jubileuszowe.
Mury tej szkoły gościły tego dnia wielu gości. Byli to m.in. Ewa Monastyrska – Dyrektor
Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Cecylia Pawlikowska-Krzesińska – wizytator Kuratorium Oświaty, Ireneusz Sanigórski – Dyrektor SP nr 3 w latach
1988 - 2004, Małgorzata Rakowska – Wicedyrektor tej szkoły w l. 2004-2016. Naszą spółdzielnię
reprezentowali: Mirosław Miciak – Prezes Zarządu, Grażyna Przychodzińska – Przewodnicząca
Rady Nadzorczej SMLW Popowice, Halina Czapnik – Z-ca Przewodniczącej tej Rady. Natomiast Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. reprezentował Henryk Macała, jej Przewodniczący oraz Stanisław Zatoń - Przewodniczący Zarządu tej Rady.
Powrót do przeszłości – tak w skrócie można nazwać bardzo ciekawe widowisko, zaprezentowane przez uczniów. Przygotowali je pod kierunkiem koordynatora p. Agnieszki Fortuny
nauczyciele wszystkich szkolnych specjalności. Była więc historia szkoły - jej budowa, pierwsze lekcje. Ramę Czasu, ustawioną na scenie, przekraczali uczniowie podczas rewii szkolnej
mody przyszłości, ale też Dyrektorzy – Ireneusz Saniogórski, jak i Irena Sienkiewicz-Szyperska,
Dyrektor „trójki” od 2004 roku do dziś. To ona odbierała gratulacje i życzenia, które przekazywali przybyli na jubileusz.
Na gości jubileuszowych obchodów, oprócz gazetek okolicznościowych wykonanych przez
uczniów oraz wystawy prac na konkurs z okazji jubileuszu szkoły, czekała jeszcze jedna atrakcja.
Na szkolnym krytym basenie, obejrzeli oni pokaz pływania synchronicznego. Tu warto dodać,
że szkoła ma taki basen, otwarty w 1984 roku. Cieszył oko pokaz, wykonywany z dużą precyzją
i wdziękiem przez uczestniczki tej sekcji w SP nr 3.
Te czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień, a Szkoła Podstawowa nr 3 uczy kolejne pokolenia popowiczan i wrocławian. Zawsze cieszy się dobrą opinią i stwarzaniem uczniom możliwości twórczego rozwoju. To jest największe osiągnięcie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3, grona
pedagogicznego, uczniów i rodziców. To oni napisali historię tej szkoły!
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W Tęczy nie nudzimy się!

Klub Osiedlowy „Tęcza” mieści się na rogu ulic Starogranicznej i Jeleniej.
Jest otwarty trzy razy w tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek od 1600 do 2000

Klub proponuje spotkania z interesującymi ludźmi, spotkania
okolicznościowe i wernisaże. Mamy piękną galerią, z pracami artystów – profesjonalistów i amatorów. Ponadto są zajęcia integracyjne, rękodzielnicze, ruchowe przy muzyce. Atmosfera w klubie jest
przyjazna, każdy niezależnie od wieku jest mile widziany.
Mijający, kolejny rok był niezwykle bogaty w wydarzenia. Nawiązujemy współpracę z osobami i organizacjami, m.in. z Klubem
Seniora – kierowanym przez Zofię Adamiec, Klubem PZW „Certa”, Fundacją Aktywny Senior, Stowarzyszeniem Moje Popo, Parafią NMP Królowej Pokoju.
Przy wsparciu Zarządu SMLW Popowice, realizujemy też
własne inicjatywy skierowane do mieszkańców. Wspólna wigilia
lub spotkanie wielkanocne, Święto Niepodległości obchodzone
w gronie przyjaciół, nadają Klubowi iście rodzinny charakter. Podobny charakter ma Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, walentynki,
mikołajki, andrzejki, rocznica otwarcia klubu, urodziny, imieniny
klubowiczów.
Tu warto dodać, że 16 października „stuknęły” nam już
4 lata! Wystarczy zajrzeć do zakładki Klub Tęcza na stronie www.smpopowice.pl, żeby zorientować się, że nie nudzimy się. A jeżeli nawet, to przynajmniej przy gorącej herbatce.
Zapraszamy!
Eleonora Maras
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Tomasz Kapłon

Legnicka Street
nasza inwestycja

Przedstawiamy informacje, dotyczące naszej inwestycji czyli
Legnicka-Street – etap II
Budowa kolejnego etapu inwestycji jest zakończona, trwają prace budowlane zewnętrzne.
Są to prace wykończeniowe, związane z zagospodarowaniem terenu. Sprzątany jest także cały
obiekt.
W ramach tej inwestycji dokonuje się również przebudowy ulicy Rysiej wraz z łącznikiem
przy ul. Wejherowskiej w celu rozładowania ruchu. Jest to niewątpliwa zaleta, bowiem łatwiejszy
będzie dojazd i wyjazd z nowo powstałego budynku. Zostały rozpoczęte odbiory wewnętrzne
przed zgłoszeniem do odbiorów zewnętrznych do Straży Pożarnej, Sanepidu i Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jak łatwo zauważyć teren wokół budowy jest sprzątany
i doprowadzany do ładu. Tym pracom wyraźnie sprzyja pogoda.
Bardzo dobrze przedstawia się sprzedaż mieszkań Legnickiej Street etap II. Są one sprzedane
w 90%. Natomiast sprzedaż miejsc postojowych na dwóch kondygnacjach podziemnych, przyporządkowanych do mieszkań, kształtuje się na poziomie 50%. Mamy też pomyślne informacje,
jeśli chodzi o lokale biurowe. Są one zarezerwowane w ponad 48%. Z kolei jeśli chodzi o lokale
usługowe zarezerwowanych jest ok. 40% lokali.
Nowa bryła budynku, będącego kolejnym etapem naszej inwestycji cieszy oko wszystkich,
poruszających się ulicą Legnicką.
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Osłona śmietnikowa Wejherowska 3

Plac zabaw Wejherowska 3-9

Zawór
Zawór gazowy
gazowy podpionowy
podpionowy

Zrobione w 2019 r.

Szlaban ul. Białowieska 13a przy kortach

Osłona śmietnikowa Białowieska 76
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