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Rada Nadzorcza,

Rada Zespołu Nieruchomości NR 1
oraz 
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Niech nadchodzące  
Święta Wielkiej Nocy 

przyniosą wszystkim same  
radosne i szczęśliwe dni oraz będą  

doskonałą okazją do spędzenia  
wspaniałych chwil  

w gronie najbliższych.
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Administracja czynna:
pon., wt., śr.: 7.00 - 15.00
czw.: 7.00 - 17.00
pt.: 7.00 - 13.00

Przyjmowanie interesantów 
przez Zarząd:
czwartki: 14.00 - 17.00

Przyjmowanie intersantów 
przez przedstawicieli  
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci  
czwartek miesiąca: 16.00 - 17.00

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

Dział Techniczno-Administracyjny
tel. 71 355 40 05
tel. 71 350 10 92

Dział Czynszów:
tel. 71 350 66 30 wew. 23 i 25

Lokale użytkowe:
tel. 71 350 66 30 wew. 27

Pogotowie Elektryczne, Wod.-Kan. i C.O.: 
(po godzinach pracy administracji)
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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

Spotkanie z mieszkańcami służyło prezentacji dotychczasowych i naj-
bliższych działań Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Park służyło spotka-
nie z mieszkańcami.

Miało ono miejsce 27 lutego br. w naszej Spółdzielni. Rada zaprosiła 
na to spotkanie Zarząd, w osobach Prezesa Mirosława Miciaka, Wicepre-
zesa ds. technicznych Bogdana Słowika i Głównego Księgowego Michała 
Żołnierowicza. Powitał ich Przewodniczący RZN nr 2 Bolesław Proga.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-informacyjny. Najpierw 
Wiceprzewodnicząca Rady Janina Pasternak, omówiła dwa przeglądy 
osiedla. Zaprezentowała też plany remontowe na 2018 r. W planach tych 
jest mowa m.in. o boisku wielofunkcyjnym, doposażeniu placów zabaw, 
pomieszczeń na kubły, czyli tzw. osłony śmietnikowe. W jej wypowiedzi 
znalazła się także sprawa zagospodarowanie zieleni. Zebrani usłyszeli 
także więcej informacji o działaniach, dotyczących Wrocławskiego Budżetu  
Obywatelskiego. Janina Pasternak zwróciła się też do mieszkańców  
o udział w głosowaniu na popowickie projekty. W ten sposób można przy-
czynić się do ich realizacji. W swojej wypowiedzi przedstawiła też infor-
mację o współpracy z instytucjami z Popowic, a także z inicjatywą miesz-
kańców ”Moje Popo”.

W dalszej części spotkania Sekretarz RZN nr 2 Alina Malecha  
zdała realizację z wykonania złożonych wniosków z 2017 roku. Wymieńmy 
m.in. sprawę komórek na piętrach, ustawienie figury krasnala w miejscu, 
które jest geometrycznym środkiem Wrocławia, słupki na ul. Popowickiej, 
czy też stojaki na rowery. Przybliżyła także zebranym kwestię oznako-
wania miejsc dla niepełnosprawnych, poruszając sprawę kontroli przez 
Straż Miejską wykorzystania tych miejsc. Następnie Leszek Nowakow-
ski, Przewodniczący Komisji Statutowo-Kulturalnej w RZN nr 2, omówił  
imprezy kulturalne, zorganizowane przez Radę. Wymieńmy tu m.in. zaba-
wy mikołajowe, konkurs fotograficzny „Nasze Popowice”, jak też inicjatywa 
ustawienia krasnala w geometrycznym środku Wrocławia na Popowicach.

W czasie spotkania jego uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań 
o nurtujące ich sprawy. Pytano więc o rozliczenie ciepła, o sposób wspar-
cia projektów WBO, o komórki po zsypach, o szpecenie ścian budynków 
graffiti, o pojemniki na papier i plastik. Padały też pytania o porządek, tzn. 
uszkodzone drzwi w jednym z budynków czy brak porządku w piwnicach.

Członkowie Zarządu udzielali, zgodnie z kompetencjami odpowiedzi. 
Sporo miejsc poświęcono kwestii parkingu na rogu Legnickiej/Rysiej.  
W związku z wydzierżawieniem go od miasta, konieczne są prace projekto-
we. Padła też informacja o dociepleniach ścian podłużnych. W tej sprawie 
złożony został wniosek do NFOŚiGW i trzeba czekać na rozstrzygnięcie 
projektu.

Zorganizowanie przez RZN nr 2 spotkania w sprawach żywo intere-
sujących i dotyczących mieszkańców, pozwoliło na bliższe przedstawie-
nie swoich działań. Dzięki temu Rada zorientowała się jakich działań  
mieszkańcy oczekują.

TOMASZ KAPŁON

W sprawach mieszkańców
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Zgodnie z ustawą
9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia  

20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Spółdzielniach 
mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017 
poz. 1596).

Ustawa wprowadziła ponad 80 zmian. Mają one 
charakter bardzo szeroki i komplikują dotychczasowe 
funkcjonowanie Spółdzielni mieszkaniowych. Nowa 
ustawa wymusiła na organach samorządowych doko-
nanie zmian w zapisach obecnego Statutu Spółdzielni, 
w ciągu 12 miesięcy, a tak naprawdę do tegorocznych 
części Walnych Zgromadzeń.

Zmiany te w szczególności obejmowały zagadnienia 
takie jak: kompetencje organów - Walnego Zgroma-
dzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, udział 
pełnomocnika, podejmowanie uchwał, naliczanie opłat, 
rozliczenie funduszu remontowego. Pojawiła się też  
rewolucyjna zmiana dotycząca rozliczania funduszu 
remontowego i jej skutki. Zmiany dotyczyły też na-
bywania i utraty członkostwa, tj. chwila powstania 
członkostwa, nowe regulacje nabycia członkostwa 
osób fizycznych i prawnych, wystąpienie, wykluczenie  
i wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. Ponadto 
wśród zmian były też sprawy nabywania i utraty praw 
do lokali, zmiany zasad wygaśnięcia spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu, powstawanie wspólnot 
mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni oraz stoso-
wanie ustawy o własności lokali. 

Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu plenarnym 
31 sierpnia 2017 r. powołała Kolegium Redakcyjne 
ds. zredagowania - nowelizacji Statutu. W jego skład  
z Rady Nadzorczej powołani zostali: Andrzej Majewski  
- Przewodniczący Komisji Samorządowo-Statutowo 
-Kulturalnej, Marta Słowikowska - członek Komisji 
SSK, Sylwia Świtała - członek Komisji SSK, Waldemar 
Liwczycki - członek Komisji SSK, Leszek Zakosztowicz 
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Maria – Zawartko 
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Grażyna Przy-
chodzińska - Przewodnicząca Komisji GZM. Z Rady 

Zespołu Nieruchomości Nr 1 powołani zostali: Helena 
Sikora - Zastępca Przewodniczącego Rady, Ryszard 
Urbanek - członek Rady. Z Rady Zespołu Nieruchomo-
ści Nr 2 - Bolesław Proga -Przewodniczący Rady, Alina 
Malecha - Sekretarz Rady.

W pracach kolegium redakcyjnego uczestniczył  
Zarząd Spółdzielni w pełnym składzie: Mirosław Miciak 
- Prezes Zarządu, Bogdan Słowik - Wiceprezes  
Zarządu, Michał Żołnierowicz - członek Zarządu ds. Eko-
nomicznych. W skład kolegium weszli również pracowni-
cy administracji Spółdzielni, bezpośrednio odpowiedzialni 
za kontakty z członkami Spółdzielni i współpracę z orga-
nami samorządowymi: Hanna Ostropolska - Kierownik 
Działu Członkowskiego, Marta Wilińska - Specjalista 
ds. Organizacyjno-Samorządowych. Kolegium Redak-
cyjne na swym inauguracyjnym spotkaniu 5.10.2017 r. 
dokonało wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy, 
a także przyjęło harmonogram działania i ustaliło ter-
miny posiedzeń. Rada Nadzorcza założyła, że nowe-
lizacja w zapisach obecnego Statutu będzie dotyczyła 
tylko tych zapisów, które wymuszone są nowelizacją 
ustawy. W założeniach tych było ustalone zakończe-
nie prac nad zmianami zapisów w Statucie do połowy 
marca 2018 r.

Kolegium swoje prace zakończyło 6 marca. Obec-
nie projekt znowelizowanego statutu przekazany  
został Radcy Prawnemu - Jerzemu Najdzie, aby doko-
nał on analizy wprowadzonych zmian pod względem 
prawnym. Rada Nadzorcza oczekuje, że Radca Praw-
ny swoją opinię i uwagi przedstawi Radzie na jej posie-
dzeniu plenarnym w kwietniu 2018 r.

Projekt znowelizowanego Statutu zostanie przed-
stawiony do szerokiej dyskusji w wydaniu specjal-
nym gazetki osiedlowej „Nasze Popowice” w maju br.  
W numerze tym opublikowana też będzie uchwała Rady 
Nadzorczej w sprawie udziału pełnomocnika członka 
Spółdzielni na najbliższych Walnych Zgromadzeniach, 
do czasu przyjęcia znowelizowanego zapisu Statutu.

Leszek Zakosztowicz 
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Rada jest potrzebna
W związku ze zmianą na stanowisku Przewodni-

czącego Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 Polana  
w naszej Spółdzielni, zwróciliśmy się do Karola Strycz-
ka, pełniącego obecnie tę funkcję. Oto jego wypowiedź:

Uważam, że Rada Zespołu Nieruchomości jest 
organem samorządowym potrzebnym w Spółdzielni. 
Pełni ona bardzo pożyteczną funkcję. Działając na 
podstawie Statutu Spółdzielni Rada pełni role opinio-
dawczą w wielu sprawach, jak chociażby plany remon-
towe. Członkowie Rady biorą udział w przetargach. 
Zajmują się sprawami istotnymi dla mieszkańców.  
W ubiegłym roku Rada doprowadziła m.in. do po-
stawienia 20 stojaków na rowery, w tym roku też są 
wnioski o kolejne. Jednym z zadań Rady jest łago-
dzenie sporów między sąsiedzkich. Pojawia się co-
raz więcej bieżących problemów - przybywa coraz 
więcej lokatorów, wynajmujących mieszkania. Jak 
spowodować, aby bardziej identyfikowali się z miej-
scem zamieszkania?

Pojawiły się nowe inicjatywy na osiedlu. Wymienię 
„Moje Popo”, z którym jestem w kontakcie. Ich działania 
mogą przynieść pożytek mieszkańcom. Pojawiła się  
także możliwość udziału w unijnym projekcie związa-
nym z tworzeniem usług publicznych i polityką senio-
ralną. Popowice mogą odegrać ważną rolę w tym pro-
jekcie. Warto współpracować z tymi inicjatywami, aby 
Popowice były piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.

Tyle przewodniczący RZN nr 1 Polana. Na łamach 
naszej gazety będziemy prezentować prace tej Rady, 
jak i RZN nr 2 Park. Ich działalność jest dedykowana 
członkom Spółdzielni i mieszkańcom Popowic.

TOMASZ KAPŁON

W zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni, 
zakończyły swoją „służbę” zsypy na śmieci.

Skąd ta decyzja o ich zamknięciu? Złożyło się na 
nią klika przyczyn.

Przede wszystkim zsypy nie spełniały koniecznych 
norm technicznych i przeciwpożarowych. Równie istot-
nym czynnikiem przemawiającym przeciw dalszej eks-
ploatacji zsypów był ogromny koszt ich „rewitalizacji”. 
Wymiana rur zsypowych na metalowe, odpowiednie 
zabezpieczenie przeciwpożarowe, wiązałyby się z wy-
datkowaniem bardzo dużych kwot. Równie ważnym 
powodem rezygnacji ze zsypów był brak możliwości 
sortowania śmieci przy funkcjonowaniu zsypów. To zaś 
stoi w sprzeczności z ustawą o odpadach, obowiązującą  
od stycznia 2018 roku. 

Wszyscy użytkownicy zsypów wskazywali problemy 
z utrzymaniem należytego stanu sanitarnego. Powo-
dowało to zalęganie się robactwa. Istotnym proble-
mem była konieczność okresowej konserwacji oraz 
przepychania zatykających się rur zsypowych. Coraz 
mniej firm, a ostatnio prawie żadna nie podejmowała 
się czyszczenia i konserwacji zsypów. 

Dlatego też podejmując decyzję o zamknięciu zsy-
pów, wprowadzono inne rozwiązania: składowanie 
odpadów w dotychczasowych komorach zsypowych  
i zewnętrznych osłonach śmietnikowych tzw. klatkach. 
Pozwoli to nareszcie na zachowanie należytego sta-
nu sanitarnego w budynkach, a w przyszłości zapewni  
lokatorom dodatkowe pomieszczenia – komórki na 
półpiętrach. Zsypy przeszły więc do historii naszej 
Spółdzielni. Czas był najwyższy!

TOMASZ KAPŁON

Koniec ze zsypami

Zgodnie z procedurami
Tereny zielone naszej Spółdzielni 

poddane są gruntownym porządkom. 
Zarząd przystąpił do realizacji zapla-
nowanych cięć pielęgnacyjnych i wy-
cinek drzew.

Warto tu zaznaczyć, że te za-
biegi prowadzone są zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Zgodnie  
z nimi, konieczne jest uzyskanie opinii 
dendrologicznej wystawionej przez 
osobę z uprawnieniami – inspektora 
nadzoru prac w terenach zielonych. 
Kolejnym etapem jest zwrócenie się  
z wnioskiem o wydanie decyzji do 
Wydziału Środowiska i Rolnictwa  
Urzędu Miejskiego. Ten przeprowadza 

wizję lokalną w terenie, dokumentując 
ją zdjęciami. W trakcie tej wizji ustala-
ne jest czy np. drzewa tracą statycz-
ność, jakie prace pielęgnacyjne trzeba  
wykonać itp.

Teren naszej spółdzielni podzielo-
ny jest na dziesięć rejonów. Na każ-
dym z nich drzewa są zinwentary-
zowane. Opisany jest stan każdego 
drzewa, czy stwarza ono zagrożenie, 
czy konieczna jest szybka interwen-
cja. Dopiero po wydaniu decyzji po-
wyższego Wydziału, możliwe jest 
zwrócenie się do firmy specjalizują-
cej się w takich pracach. 

Ostatnio wystąpiono z wnioskami 
o zgodę na wycinkę drzew - zgodnie 
z opinią dendrologiczną w rejonach 
ulic Popowickiej, Niedźwiedziej, Bia-
łowieskiej oraz Jeleniej.

Nie ma więc powodów do obaw, 
że wycinka drzew, czy cięcia pielę-
gnacyjne dokonywane są samowol-
nie. Podkreślmy raz jeszcze, że za-
chowane są tu stosowne procedury, 
regulujące takie działania. Możemy 
być więc spokojni o zieleń na Popo-
wicach.

TOMASZ KAPŁON
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Zagrożenie pożarowe wciąż istnieje. Świadczy  
o tym pożar, który wybuchł w nocy 9 stycznia br. 
w budynku przy ulicy Bobrzej 40.

Pożar wybuchł tuż przed północą. Spaliło się 
mieszkanie na ósmym piętrze, uszkodzone zosta-
ło także mieszkania powyżej. Zniszczona została 
elewacja. W pożarze zginęła jedna osoba. W ga-
szeniu pożaru brało udział osiem zastępów straży 
pożarnej. 

Jedną z najczęstszych przyczyn jest zazwy-
czaj zaprószenie ognia. Takie były właśnie po-
wody powstawania pożarów w ubiegłych latach 
na Popowicach.

Tuż po wybuchu pożaru na Bobrzej, na miejsce 
przybył Wiceprezes Zarządu naszej Spółdzielni  
Bogdan Słowik. Wraz ze służbami technicznymi był 
obecny do godziny 3 nad ranem. Ich obecność umoż-
liwiła szybkie dotarcie do zaworów odcinających  
instalacje.

Pożarowe (nie)bezpieczeństwo

Już na drugi dzień służby techniczne Spółdziel-
ni przystąpiły do działania. Tym lokatorom, których 
mieszkania zostały zalane, w wyniku interwencji 
Straży Pożarnej - wypożyczono tzw. osuszacze. 
Konieczne było też sprawdzenie, a następnie uru-
chomienie instalacji wspólnych w budynku, uszko-
dzonych przez pożar. Ponadto uporządkowano lo-
kale zniszczone przez pożar, zabezpieczone zostały 
też okna.

Mieszkańcy, którzy ponieśli szkody w wyniku poża-
ru otrzymali też pomoc przy sporządzeniu wniosków  
i dokumentów, które były potrzebne do uzyskania wspar-
cia m.in. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ten tragiczny w skutkach pożar uświadomił jak 
wielkim zagrożeniem jest wciąż ogień, zwłaszcza 
w wysokich budynkach. Dlatego też zachowanie 
szczególnej ostrożności w obchodzeniu się z otwar-
tym ogniem jest podstawowym wymogiem bezpie-
czeństwa. Czerwony kur nie śpi!

TOMASZ KAPŁON



KWIECIEŃ6

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

Dlaczego tak długo rozpatrywane są  
reklamacje dotyczące kosztów ogrzewania  

za sezon 2016/2017 w budynkach  
Zespołu Nieruchomości nr 2 „Park”

W 2016 roku firma „APATOR
-POWOGAZ” wygrała przetarg na 
wymianę starych podzielników 
firmy „ALTEX” na nowe i wykona-
nie rocznego rozliczenia kosztów 
ogrzewania budynków ZN nr 2 
„Park” przez okres kolejnych 10 lat.

We wrześniu 2017 roku w pro-
cedurze reklamacyjnej rozliczenia 
sezonu 2016/2017 na 2902 lokale 
mieszkalne złożono 241 reklamacji 
dotyczących między innymi:

a. dopisywaniu do rachunku sta-
rych podzielników „ALTEX”,

b. dopisywaniu dodatkowych 
pomieszczeń,

c. błędnych numerów podzielników,

d. błędnego przypisania podziel-
ników do pomieszczeń,

e. wskazań odczytu podzielników 
– kwestionowanie ich prawi-
dłowej pracy

Ponieważ wymiana podziel-
ników rozpoczęła się w czerwcu 
2016 roku po zakończeniu sezonu 
grzewczego w dniu 16.05.2016 r., 
w związku z tym na indywidual-
nych rozliczeniach kosztów cen-
tralnego ogrzewania za sezon od 
01.05.2016 r. do 30.04.2017 r. po-
jawiają się stare podzielniki firmy  
„ALTEX”, które zanotowały zużycie 
w dniach od 1 do 16 maja 2016 r. 
oraz nowe podzielniki „APATORA”, 
które zaczęły rejestrować zużycie 
ciepła po ponownym włączeniu 
instalacji centralnego ogrzewa-
nia od października 2016 roku do  
30 kwietnia 2017 r.

Nie ma zatem mowy o dopisa-
niu przez firmę „APATOR” dodat-
kowych podzielników czy pomiesz-
czeń do rachunku. Dane z wymiany 
podzielników są zapisane na karcie 
montażowej, której kopię ma każdy 
z użytkowników lokalu mieszkalne-
go i mógł to sprawdzić zanim złożył 
do Spółdzielni reklamację.

Na indywidualnych rachunkach 
można rozróżnić podzielniki po ich 
numerach seryjnych. Podzielniki 
firmy „ALTEX” mają numery sied-
miocyfrowe zaczynające się od 
cyfry 7 np. 7066708, a podzielniki 
„APATORA” mają numery ośmio-
cyfrowe zaczynające się od cyfry 3 
np. 35377566

Zgłaszane błędne numery po-
dzielników lub przypisanie ich do 
innych pomieszczeń (np. podziel-
nika z kuchni do pokoju, podzielni-
ka z pokoju do kuchni lub zamiana 
pokoi), wymagały wejścia pracow-
ników firmy „APATOR” do lokalu, 
dokonanie ponownego odczytu 
numeru podzielników, ilości zareje-
strowanych jednostek oraz miejsca 
ich montażu, a następnie skorygo-
wania indywidualnego rozliczenia.

W ten sposób w związku z dużą 
ilością reklamacji z budynku Po-
powicka 152-158, firma „APATOR” 
wykonała kompleksową kontrolę 
podzielników w lokalach miesz-
kalnych tego budynku i w grudniu 
2017 dokonała ponownego rozli-
czenia wszystkich lokali.

Sprawdzono również system od-
czytu radiowego Metis, potwierdza-
jąc fakt, że podzielniki są sprawne 
i naliczały jednostki tylko wówczas, 

gdy była włączona instalacja central-
nego ogrzewania. W okresie letnim 
podzielniki nie wykazywały zużycia, 
a w sezonie grzewczym rejestrowały 
się w systemie Metis co 24 godziny 
i naliczały jednostki proporcjonalnie 
do zmierzonej temperatury ogrze-
wanego pomieszczenia.

W styczniu 2018 roku w trakcie 
rozpatrywania złożonych reklama-
cji okazało się, że problem złego 
przypisania podzielników do po-
mieszczeń dotyczy również innych 
budynków.

Przy rozpatrywaniu reklamacji 
rozliczenia lokali z zamienionymi po-
dzielnikami pomiędzy kuchnią i po-
kojem, z powodu błędnie przyjętych 
współczynników grzejnikowych, po 
korekcie zwiększała się wyliczo-
na ilość zredukowanych jednostek 
rozliczeniowych, a w konsekwencji 
koszty ogrzewania lokali. W skraj-
nych przypadkach z wyliczonej  
w pierwotnym rozliczeniu nadpłaty, 
po korekcie robiła się niedopłata.

Ponieważ prawidłowe przypisa-
nie podzielnika do pomieszczenia 
wiąże się z zastosowaniem właści-
wego współczynnika grzejnikowego 
i ma znaczenie przy wyliczeniu ilo-
ści zredukowanych jednostek roz-
liczeniowych oraz kosztów ogrze-
wania lokali mieszkalnych, Zarząd 
SMLW „Popowice” zażądał od firmy 
„APATOR” sprawdzenia w pozosta-
łych 26 budynkach danych z kart  
z wymiany podzielników i przypisa-
ne im współczynniki grzejnikowe.

Po przedstawieniu przez firmę 
„APATOR” dla każdego z budynków 
zbiorczego zestawienia podzielników 
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i przypisanych im współczynni-
ków grzejnikowych, stwierdzono, 
że w rozliczeniach indywidualnych 
niektórych lokali były przypisane 
złe współczynniki grzejnikowe.  
W związku z tym należy ponownie 
wyliczyć ilość zredukowanych jed-
nostek rozliczeniowych budynku  
i dokonać ponownego rozliczenia 
lokali mieszkalnych w terminie do 
30 marca 2018 roku.

W niektórych budynkach różnica 
pomiędzy rozliczeniem pierwotnym, 
a korektą będzie niewielka, ale są 

też takie, gdzie będzie to znaczna 
różnica. Jeśli wzrośnie ilość zredu-
kowanych jednostek rozliczenio-
wych budynku to spadnie koszt jed-
nostki rozliczeniowej, a jeśli ilość 
zredukowanych jednostek rozlicze-
niowych budynku zmaleje to koszt 
jednostki rozliczeniowej wzrośnie.

W każdym przypadku zmieni się 
udział poszczególnych lokali w kosz-
tach ogrzewania budynku, a w kon-
sekwencji indywidualne rozliczenie.

W związku z powyższym w kwiet-
niu 2018 r. mieszkańcy osiedla 

„Park” otrzymają korektę rozlicze-
nia kosztów ogrzewania za sezon 
2016/2017.

Ponieważ jest to pierwsze rozli-
czenie firmy „APATOR”, dlatego tak 
ważne jest poprawienie wszyst-
kich zauważonych błędów, aby  
w kolejnych 9 sezonach rozlicze-
niowych wyliczenie kosztów ogrze-
wania było prawidłowe i przebiega-
ło sprawnie.

BOGDAN SŁOWIK
Wiceprezes 

SMLW „POPOWICE”

Targowisko w modernizacji
Mieszkańcy naszego osiedla 

korzystający z targowiska u zbie-
gu ulic Legnickiej i Niedźwiedziej 
z pewnością zauważyli zmiany. 
Przechodzi ono modernizację.

Z czym związane są te zmia-
ny? Przede wszystkim z nowym 
zarządcą. Otóż Spółka Koman-
dytowa „Niedźwiedzia” została 
rozwiązana. Targowisko prze-
jęło Zrzeszenie Handlu i Usług 
we Wrocławiu. To ono prowadzi 
modernizację, bowiem umowa 
między Zrzeszeniem, a Gminą 
Wrocław przedłużona jest na trzy 
lata. W planach jest więc podnie-
sienie standardu – nowe pawilo-
ny i namioty, a także poszerzenie 
asortymentu. Działkowicze także 
będą mieli możliwość i miejsce na 
sprzedaż swoich plonów.

Modernizacja trwa, więc wypad-
nie poczekać na jej zakończenie. 
Mieszkańcy Popowic początkowo 
byli zaniepokojeni ewentualno-
ścią likwidacji targowiska. Dlatego 
też z radością przyjęli wiadomość 
o jego dalszym funkcjonowaniu. 
Miejmy nadzieję, że niebawem 
będzie możliwe robienie tam zaku-
pów i spotkanie z sąsiadami, czy 
znajomymi z osiedla.

TOMASZ KAPŁON
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Fundacja PHM dla Zdrowia
Adres Legnicka 61 to jeden z naj-

bardziej rozpoznawalnych medycz-
nych adresów we Wrocławiu. Tradycja 
usług medycznych w tym miejscu to 
kilkadziesiąt lat, a dzisiaj jeszcze pra-
cują tutaj ludzie pamiętający począt-
ki tej aktywności. Fundacja PHM dla 
Zdrowia wraz z personelem Instytutu 
Medycznego służy ludziom w możli-
wie szerokim spektrum. Polski Intytut 
Medyczny świadczy usługi zarówno 
finansowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia jak i prywatne. Zakres 
tych usług musi być i jest możliwie 
szeroki, chociaż w ostatnim czasie  
finansowanie publiczne staje się co-
raz trudniejsze i zmienia swój cha-
rakter. Rolą personelu medycznego 
Intytutu Medycznego jest wsłuchiwać 
się w potrzeby lokalnej społeczno-
ści - Szanownych Pacjentów i nawet  
jeśli nie istnieje możliwość korzysta-
nia z usług finansowanych przez NFZ, 
tworzyć możliwości do korzystania  
z komercyjnych usług specjalistycz-
nych oczekiwanych przez nich.

Aktualnie w Przychodni przy ulicy 
Legnickiej 61 istnieją następujące po-
radnie i zakłady:

POZ Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
Poradnia lekarza POZ
Poradnia pediatryczna

AOS Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Poradnia dermatologiczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia kardiologiczna
Poradnia logopedyczna
Poradnia otolaryngologiczna

PSYCH Poradnia zdrowia psychicznego
REHABILITACJA Dział fizjoterapii

Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
STOMATOLOGIA Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia ortodontyczna
Poradnia protetyki stomatologicznej
Poradnia stomatologiczna - komercyjna
Poradnia stomatologiczna

Dodatkowo od kwietnia Fundacja PHM dla Zdrowia wraz z Polskim 
Instytutem Medycznym proponuje połączenie kompleksowej opieki me-
dycznej oraz ciepłej domowej atmosfery, które wspólnie tworzą wyjąt-
kowy klimat tego miejsca również jako Centrum Seniora dla kilkudzie-
sięciu pacjentów. Oferujemy opiekę nad osobami starszymi - Panem, 
Panią lub Państwa bliskimi. Zapewniamy indywidualne podejście do 
każdego z osobna. Wierzymy, że wspólnie znajdziemy najdogodniejsze 
rozwiązania, gwarantujące Państwu i Państwa bliskim poczucie kom-
fortu oraz bezpieczeństwa. Miejsce, które stworzyliśmy to wynik prze-
myślanych kroków i nowego spojrzenia na potrzeby osób starszych. 

Oferujemy pobyt w miejscach,  
w których każdy poczuje się jak  
w domu, gdzie empatia, zrozumie-
nie i szacunek do drugiego czło-
wieka są najważniejsze. 

W naszej ofercie są:
 - specjalistyczna i kompleksowa 
opieka medyczna, w tym: 
 - konsultacje lekarskie, 
 - całodobowa opieka 
pielęgniarska,

 - zabiegi rehabilitacyjne, 
 - całodobowy pobyt w Zakładzie 
Rehabilitacji Medycznej 

 - aktywizacja  
społeczno-kulturalna, 

 - spokój i bezpieczeństwo,
 - posługa kapłańska.
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Nowe spojrzenie na potrze-
by Seniorów realizujemy nie tylko  
w Instytucie przy ulicy Legnickiej 
61, ale już wcześniej w Ziębicach 
przy ulicy Kolejowej 29, a niedługo 
w innych miejscach.

W ramach tych usług dla Senio-
rów nasz personel jest do dyspozy-
cji 24h/d.

W trosce o ciepło i domową at-
mosferę przywiązujemy dużą wagę 
do organizacji czasu wolnego na-
szych podopiecznych. Oferując 
szeroka gamę zajęć rekreacyj-
no-kulturowych, kładziemy także 
szczególny nacisk na rehabilitację 
Seniorów, przy uwzględnieniu ich 
kondycji zdrowotnej i ograniczeń 
ruchowych.

Dbamy o dobre samopoczucie 
wszystkich podopiecznych.

Zapewniamy indywidualne po-
dejście do każdego z osobna. 

Zapraszamy do kontaktu już teraz.

Przedstawiamy przykładowe pakie-
ty usług w Centrum Seniora:

• opieka terapeuty zajęciowego w go-
dzinach 7:00 – 17:00 z bogatą ofertą 
zajęć

• pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, 
podwieczorek

• dobór odpowiedniej diety przez  
dyplomowanego dietetyka

• codzienny dostęp do Sali TV
• codzienny dostęp do groty solnej
• codzienna gimnastyka poranna pro-

wadzona przez dyplomowanego fi-
zjoterapeutę

• codzienne spacery
• dostęp do pokoju wypoczynkowego 

z możliwością relaksu w grocie solnej
• możliwość wykupienia wizyt fizjote-

rapeutycznych, lekarza POZ i AOS

Pakiet STANDARD
(250 zł/dzień; 3500zł/m-c; 2990zł/m-c 
- umowa na min. 6 miesięcy*)

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“

Pakiet STANDARD + REHABILITACJA
(350 zł/dzień; 4000 zł/m-c; 3500 zł/m-c*)

to Pakiet Standard + dodatkowo:
• Jednorazowa konsultacja lekarza POZ
• 10 dni zabiegowych w Zakładzie Fizjoterapii w budynku Instytutu

Pakiet STANDARD + REHABILITACJA + LEKARZ
(450zł/dzień; 4500 zł/m-c; 4000 zł/m-c*)

to Pakiet Standard + Rehabilitacja + dodatkowo:
• cotygodniowa konsultacja lekarza POZ
• comiesięczna konsultacja czterech lekarzy specjalistów wg potrzeb 

określonych przez lekarza POZ.

Wszystko co czynimy, czynimy dla Zdrowia naszych Pacjentów. 

Zapraszamy. 
Katarzyna Choinka
Prezes Zarządu PHM Ltd
Polish Healthcare Holding
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Na początku nowego sezonu wędkarskiego, popowiccy wędkarze 
podsumowują miniony rok.

Tak było i tym razem. 15 lutego br. odbyło się walne zebranie Klubu 
Wędkarskiego CERTA. W zebraniu wzięło udział 16 członków Klubu. 
Zebranie otworzył przewodniczący Klubu Andrzej Mankiewicz. Przed-
stawił on porządek zebrania i poinformował o wyborze nowego sekre-
tarza Klubu. Został nim Stanisław Domagała. Na przewodniczącego 
zebrania wybrano Andrzeja Czycza, zaś na protokolanta Stanisława 
Domagałę. Członkami Komisji Wniosków zostali Jan Kopeć i Czesław 
Zenka.

Kolejnym punktem obrad było odczytanie sprawozdania z działalności 
Klubu za rok 2017. Zebrani nie zgłaszali w dyskusji zastrzeżeń co do dzia-
łalności Klubu. Następnie przyjęty został harmonogram imprez na 2018 rok.

W trakcie zebrania miało miejsce wręczenie pucha-
ru zwycięzcom zawodów o Grand Prix Popowic. I tak 
Mistrzem Grand Prix Popowic został Piotr Tuszyński. 
Pierwszym wicemistrzem – Lesław Pukacz, a drugim 
wicemistrzem Rafał Fedków. Podczas zebrania wrę-
czono także trofea w poszczególnych konkurencjach.  
I tak Zdzisław Domagała, otrzymał statuetkę za zło-
wioną na spinning w Odrze 24.07.2017 r. najwięk-
szą rybę drapieżną. Był to sum o długości 1,21 m  
i wadze 10 kg. Trofeum za największą rybę spo-
kojnego żeru, leszcza o wadze 2 kg i długości  
53 cm, otrzymał Rafał Fedków. Największą rybę za-
wodów - leszcza o wadze 1,18 kg złowił Piotr Tuszyń-
ski. Mistrzem w zawodach spinningowych w sezonie 
2017 został Andrzej Musielak.

W trakcie zebrania zgłaszane były wolne wnioski. 
Jeden z nich dotyczył wcześniejszego zgłaszania 
swojego uczestnictwa w zawodach do godz. 18.00, 
do czwartku poprzedzającego zawody - telefonicznie 
lub osobiście w Klubie. Zgłosił go Andrzej Musielak. 

Kolejny wniosek zgłosił Andrzej Czycz, który zaproponował zorganizo-
wanie festynu dla dzieci na boisku SP nr 5 wspólnie z Klubem Osiedlo-
wym „Tęcza”. Natomiast Rafał Fedków zgłosił wniosek o zorganizowania  

w 2019 roku dwóch zawodów spinningowych. Wszystkie wnioski zo-
stały przyjęte przez uczestników walnego zebrania.

Doroczne zebranie CERTY
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Warto przypomnieć naszym 
czytelnikom, że Klub Wędkarski 
Certa, świętował swoje piętna-
stolecie w maju ubiegłego roku. 
Tradycyjna wędkarska biesiada 
miała miejsce 20 maja 2017 r. na 
łowisku przy drugim przesypie nad 
Odrą. Przybyli na nią m.in. członek  
Zarządu SMLW „Popowice” Michał 
Żołnierowicz, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Leszek Zakosztowicz, 

Wiceprzewodnicząca tej Rady Hali-
na Czapnik. Przewodniczący Klubu 
Andrzej Mankiewicz oraz wielolet-
ni dotychczasowy prezes Andrzej 
Czycz wręczyli statuetki „ Za wspie-
ranie inicjatyw ekologiczno-wędkar-
skich w latach 2002-2017”. Otrzy-
mali je: Zarząd SMLW „Popowice”, 
Rada Nadzorcza, RZN nr 1 i RZN 
nr 2, jak również ofiarny sponsor 
CERTY Dariusz Golec, szef Deli-

katesów Inter-Mix oraz bratnie koło 
PZW Astra. 

Popowiccy wędkarze rozpoczęli 
kolejny sezon swojej działalności. 
Jest ona możliwa dzięki życzliwym 
sponsorom, a także przychylności 
organów samorządowych naszej 
Spółdzielni. Życzymy im taaakiej 
ryby!

 TOMASZ KAPŁON

Legnicka Street - nasza inwestycja
Znając zainteresowanie naszych 

członków budową Legnicka Street, 
przekazujemy bieżące informacje  
o tym przedsięwzięciu, a związane 
już z II etapem budowy.

Inwestycję realizuje ta sama 
firma tzn. Popowice Develoment  
Sp. z o.o., w której Spółdzielnia po-
siada 50% udziałów. Drugie 50% 
posiada ten sam nasz wspólnik tzn. 
Citi Development Sp. z o.o. Gene-
ralnym wykonawcą jest ten sam pod-
miot, co w zadaniu pierwszym tzn. 
Wrocławskie Centrum Inwestycyjne. 

W pierwszym etapie budowy  
Legnicka Street lokale użytkowe 
były sprzedawane klientom. Zatem 
żaden podmiot, czy to Biedronka 
czy Hert, nie płaci żadnego czyn-
szu nikomu. Podmioty te bowiem 
są właścicielami kupionych lokali.

Zyski osiągnięte z pierwszego 
etapu budowy są przeznaczane na 
budowę drugiego etapu, jako wkład 
własny spółki celowej. Chodzi tu  
o jak najmniejsze kredytowanie 
prowadzonej budowy. Jej drugi 
etap ma zostać zakończony zgod-
nie z harmonogramem robót na ko-
niec grudnia 2019, zaś pozwolenie 
na użytkowanie i samodzielności 
lokali planujemy uzyskać na koniec 
czerwca 2020 roku. Według stanu 
na dzień dzisiejszy, sprzedanych 
już jest ok. 250 lokali mieszkalnych. 

Budowa drugiego etapu jest 
prowadzona zgodnie z harmo-
nogramem robót. Struktura lokali 
w tej inwestycji jest podobna jak 

w pierwszym etapie, tzn. parter  
i pierwsze piętro to lokale nie-
mieszkalne, zaś powyżej są loka-
le mieszkalne. Spółka Popowice 
Develoment Sp. z o.o., na drugi 
etap uzyskała kredyt inwestycyjny  
w tym samym banku tzn. Getin No-
ble Bank S.A. Przypomnieć war-
to tutaj, że kredyt zaciągnięty na 
pierwszy etap budowy został spła-
cony już w marcu 2017 r., o czym 
informowałem na Walnym Zgro-
madzeniu. Klienci reflektujący na 
lokale z drugiego etapu, wpłacają 
transze płatności za zakupione 
lokale mieszkalne na fundusz po-
wierniczy.

Jakie mamy pożytki z budowy? 
Jest ich kilka: nie odebrano nam pra-
wa wieczystego użytkowania tych 
gruntów (miały być zabudowane  

w cztery lata od 1974 r.). Spółdziel-
nia nie płaci za wieczyste użytko-
wanie gruntu, a są to niemałe kwo-
ty: dla działki z I etapu ok. 140 000 
zł, zaś dla działki z II etapu ponad  
180 000 zł. Spółdzielnia nasza za-
rządza wspólnotą przy ul. Legnic-
kiej 57, osiągając przychody z tego 
tytułu. Po zakończeniu całej budo-
wy Spółdzielnia w ramach rozlicze-
nia zysków spółki celowej, przejmie 
na własność lokale proporcjonalnie 
do osiągniętych zysków, oczywi-
ście po rozliczeniu podatków. Na 
dzień dzisiejszy na budowie został 
zakończony stan zero, czyli trzy 
kondygnacje podziemne zostały 
wykonane oraz wykonywana jest 
druga kondygnacja nadziemna.

MIROSŁAW MICIAK
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Mikołajowe zabawy inaczej
Organy samorządowe organi-

zują corocznie zabawy mikołajowe 
dla dzieci. W grudniu ub. r. przygo-
towały one dwie zabawy na nieco 
innych zasadach.

9 grudnia Rada Zespołu Nieru-
chomości nr 1 i nr 2 zorganizowa-
ły dwie zabawy, ale w odróżnieniu 
od lat poprzednich, ujednolicono 
elementy organizacji. Na każdą  
z zabaw przeznaczona była ta 
sama kwota. Ustalono też podob-
ne prezenty, jedynie różniące się  
w przypadku małych i dużych dzieci.

Więcej, w rezultacie wcześniej-
szej uchwały Rady Nadzorczej na-
szej Spółdzielni, powołany został 
Zespół organizacyjny ds. realizacji 
zabaw mikołajowych. W jego skład 
weszli członkowie Rady Nadzor-
czej: Waldemar Liwczycki - Prze-
wodniczący Zespołu, Sylwia Świta-
ła i Marta Słowikowska, członkowie 
RZN nr 1- Helena Sikora, Z-ca 

MIKOŁAJ 2017, ZABAWA PARKU
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Mikołajowe zabawy inaczej

Przewodniczącego Zespołu i Ma-
rianna Jaje. Z Rady Zespołu Nieru-
chomości nr 2 do zespołu weszły: 
Janina Pasternak - Z-ca Przewod-
niczącego Zespołu oraz Alina Ma-
lecha. Uchwała określała zasady 
organizacji: zabawy odbędą się  
w dwóch grupach, ale wystrój sali, 
poczęstunek, oprawa muzyczna 
będą takie same. Tę ostatnia za-
pewnili Jolanta i Henryk Macałowie.

Na pewno budujący był fakt, że 
samorządowcy z Polany i Parku po-
magali sobie wzajemnie w organi-
zacji i samym przeprowadzeniu za-
baw. Świadczy to o polepszającej 
się współpracy obu Rad. Następuje 
ona także na innych polach działal-
ności. Zyskają na tym z pewnością 
członkowie naszej Spółdzielni.

TOMASZ KAPŁON

MIKOŁAJ 2017, ZABAWA POLANY
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Karnawałowa zabawa w Parafii

Wspólnym wysiłkiem organiza-
cyjnym, została zorganizowana 
zabawa karnawałowa na  
Popowicach.

Miała ona miejsce 10 lutego br. 
w sali św. Eugeniusza, miesz-
czącej się w popowckiej świątyni.  
O zabawie tej informowały miesz-
kańców ogłoszenia, wywieszone 
na budynkach. Jej współorganiza-
torami w Parafii NMP Królowej Po-
koju byli: Zarząd, Rada Nadzorcza 
oraz Rada Zespołu Nieruchomości 
nr 1 i nr 2 naszej Spółdzielni, wro-
cławski Szczep Harcerski „CZARNA 
13” przy Gimnazjum nr 18 im. Ar-
mii Krajowej, Wrocławskie Stowa-
rzyszenie Wychowawców, Szkoła 
Podstawowa nr 5 z ul. Jeleniej oraz 
Wspólnota „Niniwa”.

Wiele dzieci było przebranych 
za postacie z bajek, przy czym 
za najlepszy strój czy przebranie, 
przewidziano nagrodę. Uczestnicy 
byli mile widziani z ciastem i napo-
jami na wspólny stół. Harcerze pro-
wadzili konkursy, w których dzieci 
mogły wykazać się spostrzegaw-
czością i refleksem. Młode elegant-
ki mogły zgłosić się do wplecenia 
we włosy kolorowych wstążek.

Było to udane przedsięwzię-
cie, sądząc po minach maluchów,  
a także rodziców, którzy ze swoimi 
pociechami przyszli na zabawę. 
Proponujemy kilka migawek z tej 
zabawy. Przyznacie Państwo, że 
była udana…

TOMASZ KAPŁON

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “POPOWICE“



KWIECIEŃ 15

Smaki życia czyli Klub Osiedlowy działa…
W Klubie Osiedlowym „Tęcza” 2017 rok, przychodzącym tam pokazy-

wano coraz to nowe barwy i smaki życia. Każdy uczestnik spotkań oraz 
zajęć mógł doświadczyć osobiście bogactwa proponowanych wydarzeń  
i wybrać coś dla siebie.

Byli i są więc członkowie Klubu, którzy przychodzą trzy razy w tygo-
dniu, bo nie chcą samotnie siedzieć w domu. Pragną zobaczyć się z przy-
jaciółmi, pograć w szachy. Inni przychodzą tylko na wybrane spotkania. 
Jednak nawet kiedy jest bardzo ciasno, nic nie zakłóca przyjaznej i ra-
dosnej atmosfery. Jest ona widoczna i zauważana przez zapraszanych 
gości. Różnorodność wydarzeń mogła zadowolić każdego. Wystarczyło 
przyjść, zapytać się lub zaglądać na stronę internetową Spółdzielni oraz 
na tablicę ogłoszeń przy Klubie i po prostu wziąć udział.

Od początku roku organizowaliśmy potańcówki z każdej okazji – śred-
nio raz na miesiąc. Wszak ruch to zdrowie, a nie każdy lubi zwykłą gim-
nastykę. Już w styczniu byliśmy też na spektaklu „Zemsta nietoperza”. Do 
Klubu zapraszaliśmy amatorów, ale też i profesjonalistów: zespoły śpie-
wacze - chór Bakara, kabaret prowadzony przez Zofię Adamiec, poetów, 
muzyków, malarzy, podróżników. Prezentują oni swoje pasje na piątko-
wych spotkaniach autorskich lub środowych wernisażach.

Szczególnie zapadł w pamięć recital Jerzego Brodzińskiego „Poeci 
niepokorni”, wieczór poezji Zenona Gutowskiego, filmy Ryszarda de  
Teisseyre o Alasce oraz spotkanie ze znanym wodzirejem Wojciechem 
Machem. Gościliśmy specjalistów z prelekcją prozdrowotną (o żywieniu), 
pogadankami patriotycznymi i krajoznawczymi. Były także zajęcia inte-
raktywne o Popowicach prowadzone przez studentkę. Ponadto zaprosi-
liśmy Strażników Miejskich ze szkoleniami z samoobrony, z udzielania 
pierwszej pomocy oraz prelekcją ostrzegającą przed oszustami. Odbyły 
się cztery wernisaże malarstwa i rękodzieła - w tym wielkanocny z pomo-
cą członków Rad Zespołów Nieruchomości Spółdzielni Popowice. Było 
dwanaście warsztatów - rękodzielnicze, artystyczne, florystyczne, zdobni-
cze. Prelekcję o fotografii, zakończoną sesją zdjęciową, wygłosił Tomasz 
Kapłon, dzieląc się z klubowiczami cennymi, praktycznymi uwagami. 

Klubowicze niejednokrotnie przygotowywali z własnej inicjatywy pro-
gramy artystyczne. Panowie i Panie na Dzień Kobiet, Święto Niepodle-
głości i inne okazje. Wzbogacane były one o 
recytacje wierszy, scenki teatralne i prezenta-
cje multimedialne. Oglądaliśmy filmy fabular-
ne oraz rejestracje filmowe naszych spotkań 
lub wspólnych wyjść. Dwukrotnie -dzięki Pani 
Marii Zawartko - byliśmy na koncertach w Na-
rodowym Forum Muzyki. Zrobiliśmy wycieczki 
do Muzeum Współczesnego na wykład i wy-
stawę, do Centrum Historii Zajezdnia. Kilka-
krotnie byliśmy na koncertach z zabawą ta-
neczną w Klubie Anima oraz na Wrocławskim 
Marszu Kapeluszy.

Tradycyjnie odbyły się wiosenne i jesienne 
grille w sąsiedztwie klubu ze śpiewem przy 
gitarze i oczywiście okolicznościowe spotka-

nia z okazji Świąt Wielkanocnych,  
Bożego Narodzenia, Święta Nie-
podległości i innych np. urodzin 
także naszego Klubu. Wyjątkowo 
udany był pierwszy rajd rowerowy 
z ogniskiem na Wzgórze Osobo-
wickie oraz wspólnie organizowany 
koncert z okazji Dnia Matki w sie-
dzibie Spółdzielni. Dzięki zawiąza-
nym przyjaźniom klubowicze spo-
tykali się dodatkowo poza Klubem, 
wyjeżdżali na wycieczki, umawiali 
się prywatnie na wspólne wyjścia 
kulturalne. Wiele ciekawych spo-
tkań i działań miało już miejsce  
w 2018 roku, który zapowiada się 
nie mniej interesująco. Zapraszamy 
więc do klubu „Tęcza”.

W imieniu członków Spółdziel-
ni, korzystających z oferty Klubu 
„Tęcza” ich rodzin i przyjaciół, skła-
dam podziękowania wszystkim wy-
stępującym gościom, którzy bez-
interesownie przyjęli zaproszenie, 
ubogacając klubowy program. Dzię-
kuję także organizatorom Klubu: 
Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz 
Radom Zespołów Nieruchomości. 
Członkom organów samorządo-
wych należą się wyrazy uznania za 
zaangażowanie i wsparcie tej pla-
cówki, tak potrzebnej mieszkańcom. 

Eleonora Maras
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A w Klubie Seniora…
Na przestrzeni ostatnich miesięcy, popowicki Klub Seniora świętował zarówno rocznice, obchodził święta, 

jak też kalendarzowe wydarzenia: Dzień Seniora, Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wielkiemu przyjacielowi se-
niorów, wręczona została także Złota Honorową Odznaka Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  
Zacznijmy jednak od początku.

Trzy święta
Okazją do spotkania 16 listopada ub.r. w Klubie 

Seniora były obchody Dnia Seniora, Święta Niepod-
ległości oraz kolejnej rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej. Obecna była na tym spotkaniu przewodnicząca 
Zarządu Okręgu PZERiL, Michalina Witczak. Radę 
Zespołu Nieruchomości nr 1 reprezentował Ryszard 
Urbanek. W trakcie spotkania wystąpił kabaret Mi-
moza, który wykonał zarówno pieśni patriotyczne, jak  
i okolicznościowe. Nie zabrakło więc pieśni „Czer-
wone maki na Monte Cassino”, i „Serce w plecaku”.  
Z poważniejszego repertuaru Janusz Springer wyko-
nał fragment z „Traviaty” Verdiego, natomiast w lżej-
szym repertuarze usłyszeliśmy „ Krakowiaczek ci ja” 
 i „Białe łabędzie”. Na zakończenie spotkania Michali-
na Witczak skomplementowała MIMOZĘ: „Śpiewacie 
z urokiem. Sięgnęliście góry”. Te słowa znakomicie 
oddały nastrój tego wieczoru.

Świątecznie i rodzinnie 
Uroczysty charakter miało spotkanie, które od-

było się 19 stycznia br. w popowickim Klubie Senio-
ra. Spotkanie było poświęcone minionym Świętom 
Bożego Narodzenia, a także obchodom Dnia Babci  
i Dnia Dziadka. W spotkaniu wzięła udział Michalina 
Witczak Przewodnicząca Zarządu Okręgu Polskie-
go Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”, Wi-
ceprzewodnicząca Halina Czapnik, Maria Zawartko 
członek tej Rady, Karol Stryczek – Przewodniczący 
RZN nr 1 oraz Ryszard Urbanek również z tej Rady.  
W trakcie spotkania przewodnicząca Klubu Seniora 
Zofia Adamiec wręczyła Marii Zawartko Złotą Honoro-
wą Odznakę Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów. Uroczysta laudację wygłosiła Michalina 
Witczak, podkreślając działalność Marii Zawartko na 
rzecz seniorów. Spotkanie muzycznie „przybrał” kabaret  
Mimoza. Wykonał więc pieśni świąteczne – „Niech żyją 
święta”, „Przekażmy sobie znak pokoju”, „Lulajże, lulaj 
malutki”. O najładniejszym aniołku zaśpiewał Marian,  
a Zosia o opłatku u seniorów. W imieniu Rady Nadzor-
czej, Leszek Zakosztowicz złożył wszystkim Babciom  
i Dziadkom serdeczne życzenia – pociechy z wnuków,  
i wytrwałości w opiece nad nimi.

TOMASZ KAPŁON


