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Pieszy
czy jezdny?
Mieszkańcy budynku przy
ul. Popowickiej 30-52 mają
utrudnione poruszanie się po
ciągu pieszym wzdłuż budynku.
Tak naprawdę, chodnik jest tu
połączony z drogą dojazdową
do budynku.
Istniejący stan rzeczy jest mało wygodny, a chwilami wręcz niebezpieczny.
Samochody często jadą tędy zbyt szybko,
a uskakiwać przed jadącym samochodem
zimową porą na śliskim podłożu – raczej
trudno. Przy konstruowaniu planów remontowych na 2009 rok Rada Osiedla
Popowice-Polana zwróciła uwagę na konieczność rozwiązania tego problemu.
Znalazł się on jako zadanie do wykonania
w tym roku. Dotychczasowe działania,
m.in. poszerzenie jezdni, nie dały spodziewanego rezultatu. Najrozsądniejszym
wyjściem jest zapewne wydzielenie – od
strony budynku – typowego chodnika, co
pozwoli w sposób bezkolizyjny oddzielić
ruch pieszy od jezdnego.
dokończenie na str. 2

Popowicki park w zimowej szacie

Zadania na ten rok
Przedstawiamy zadania
remontowe z funduszu
remontowego nieruchomości.

W Zespole Nieruchomości nr 1 – Polana
są do wykonania następujące prace:
1. Wymiana wodomierzy (całość osiedla)
2. Wymiana gałązek WLZ (część osiedla)
3. Malowanie po wymianie gałązek
WLZ (część osiedla)
4. Montaż turbowentylatorów (część osiedla)
5. Wykonanie opasek wokół budynków
(część osiedla)
6. Usprawnienie podpionowych zaworów gazowych (część osiedla)
7. Wymiana domowych zaworów gazowych (część osiedla)
8. Naprawa kominów (część osiedla)
9. Wymiana domofonów (część osiedla)
10. Remonty nawierzchni (część osiedla)
dokończenie na str. 2

Wybory do Rady Osiedla
Pilczyce – Kozanów –
Popowice Płn.
Dwa w jednym – chodnik i jezdnia

dokończenie na str. 5
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław

Administracja czynna:
pon., śr., pt.: 700 – 1500
wt., czw.: 9 00 – 1700
Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki: 1400 – 1700
Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 1600 – 1700

WAŻNIEJSZE TELEFONY

Zarząd Spółdzielni:
tel. 071 350 66 30
tel. 071 355 63 73
fax 071 355 76 99

Zadania na ten rok
dokończenie ze str. 1
W Zespole Nieruchomości nr 2 – Park
przewidziane są do wykonania prace:
1. Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach ogólnego użytku (część osiedla)
2. Wymiana pionów WLZ (część osiedla)
3. Malowanie pomieszczeń suszarni i dozorców (część osiedla)
4. Montaż turbowentylatorów (część osiedla)
5. Wykonanie opasek wokół budynków
(część osiedla)
6. Wymiana domowych zaworów gazowych (część osiedla)

7. Montaż zaworów c.o. na klatkach schodowych (część osiedla)
8. Wymiana drzwi do komór zsypowych
(część osiedla)
W roku 2009, oprócz zadań merytorycznych, z funduszu remontowego nieruchomości będą realizowane także zadania remontowe z funduszu utrzymania
mienia wspólnego. Będą to:
1. Remonty parkingów
2. Remonty placów zabaw
3. Remonty sieci wodno-kanalizacyjnej
Tomasz Kapłon

Pieszy czy jezdny?

Dział Techniczny:
tel. 071 350 10 92
Dział Administracyjny:
tel. 071 355 40 05

dokończenie ze str. 1

Dział Czynszów:
tel. 071 350 66 30, wew. 23 i 25

Najlepiej wiedzą o tym nierozwiązanym problemie użytkownicy tej drogi,
a więc mieszkańcy budynku przy ul. Popowickiej 30-52. Do Państwa więc zwracamy
się z prośbą o sugestie, opinie i propozycje

Lokale Użytkowe:
tel. 071 350 66 30, wew. 27
Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 0693 074 544, 0605 979 282
tel. 071 718 18 56

rozwiązania tego problemu. Z uwagą rozpatrzymy je i wybierzemy najkorzystniejszy wariant. Prosimy o składanie ich na piśmie w sekretariacie SMLW „Popowice”
przy ul. Popowickiej 28 w terminie
do 30 maja bieżącego roku.

Pogotowie Dźwigowe:
tel. 071 351 39 66
tel. 0606 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):
0608 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. 071 350 66 30, fax 071 355 76 99.
Redakcja:
Usługi Dziennikarskie i Wydawnicze
– Maciej Woźny,
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław,
tel. 071 791 13 62, 0501 086 588.
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kapłon, tel. 0503 692 708.
Zdjęcia:
Tomasz Kapłon, Tadeusz Sidor.
Skład, łamanie i druk:
Wydawnictwo Palmapress, pl. Hirszfelda 16/17,
53-413 Wrocław, tel. 071 338 14 12.
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Dlaczego zamknięto
„Kwadrat”?
Nietrudno zauważyć, że budynek,
potocznie zwany na Popowicach
„Kwadratem”, został zamknięty.
Co spowodowało taką decyzję?
Pytanie to nurtuje zapewne
członków naszej Spółdzielni.

przede wszystkim zły stan instalacji i elementów wykończeniowych.
W kwestii instalacji ekspertyza formułuje
sprawę jasno. Mówi m.in.: Wszystkie instalacje w budynku są zużyte i wymagają kompleksowej naprawy.

Chcąc na nie odpowiedzieć, warto sięgnąć do ekspertyzy przygotowanej przez
rzeczoznawców z Politechniki Wrocławskiej o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zawarte w niej informacje z pewnością przybliżą przesłanki tej decyzji.
W ekspertyzie tej czytamy m.in.: Rozpatrywany budynek usługowo-handlowy „Kwadrat” przy ul. Legnickiej 57 znajduje się
w średnim stanie technicznym i wymaga
kompleksowego remontu. Przyczyną tego
stanu jest ogólne zużycie obiektu oraz brak
przeprowadzania odpowiednich remontów.
Na zły stan techniczny budynku wpływa

Podobnie rzecz się ma z elementami pokrycia dachu: Obliczenia statyczne wykazały,
że lokalnie przy attyce blacha fałdowa pokrycia dachu ma przekroczone obliczeniowe stany nośności i użytkowania o około 30%.
Pojawiające się wśród członków naszej
Spółdzielni sugestie „fachowców” o tym, że
należało dalej użytkować „Kwadrat”, można skonfrontować z opiniami zawartymi
w ekspertyzie. Zacytujmy więc obszerniejszą jej część: Z uwagi na istniejący układ
konstrukcyjno-architektoniczny oraz wytężenia elementów konstrukcyjnych, obiekt
nie nadaje się do nadbudowy czy też rozbu-

dowy. W chwili obecnej stopień wykorzystania terenu, tzn. stosunek powierzchni zabudowy samego budynku (bez patio i tarasów)
do powierzchni działki, wynosi około 0,35,
przy średnim wykorzystaniu terenu dla budynków sąsiednich 0,7. Wykorzystanie działki jest również małe z uwagi na praktycznie
tylko dwie kondygnacje użytkowe (przy czterech do pięciu w budynkach sąsiednich).
Najważniejsza część ekspertyzy jasno
konkluduje, jakie rozwiązanie jest najbardziej optymalne: Na podstawie przeprowadzonych zestawień stwierdza się, że zużycie
budynku wynosi około 46%. Stan budynku
określa się jako średni; kwalifikuje się on do
częściowego remontu kapitalnego. Z uwagi
jednak na nieopłacalność takiego remontu
– przy przyjęciu najbliższego okresu użytkowania i nieekonomiczne wykorzystanie
terenu oraz ogólnie słaby standard obiektu,
nie odpowiadający obecnym wymaganiom
– proponuje się jego rozbiórkę.
W ekspertyzie tej znajdziemy wnioski
i zalecenia szczegółowe, dotyczące zawilgoconych ścian, złego stanu instalacji elektrycznej i braku sprawnej wodnej instalacji
przeciwpożarowej. Podobnie sformułowane
są wnioski dotyczące instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej.
W świetle informacji wynikających z ekspertyzy odpowiedź na tytułowe pytanie jest
jasna: względy bezpieczeństwa i ekonomiczne
przemówiły za decyzją o zamknięciu obiektu.
Tomasz Kapłon

Protest Klubu Seniora
Do naszej redakcji nadeszło pismo
z Zarządu Koła nr 2 Wrocław-Popowice
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. Publikujemy je w całości:
Zarząd Klubu Seniora przy Kole nr 2
Popowice składa protest w związku z nieprawdziwą wiadomością podaną przez samorządowca panią Hannę Szepietowską
w artykule „Dobiega końca kadencja Rady
Osiedla: w marcu wybory”, zamieszczonym
w czasopiśmie „Królowa Pokoju” za okres
styczeń –luty 2009. Informacja ta dotyczy dotacji z Urzędu Miasta poprzez Radę Osiedla
Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Cytujemy: „Klub Seniora na Popowicach był wspomagany kwotą 7 i 11 tys. zł rocznie”. Wiado-

mość ta wywołała wśród mieszkańców wiele
komentarzy, zamieszania i niezadowolenia,
co ujemnie wpływa na naszą działalność na
rzecz ludzi osiedli. Jest to niezgodne z prawdą, gdyż 7 tysięcy złotych otrzymaliśmy w roku 2007, a 11 tysięcy w roku 2008.
W związku z powyższym żądamy sprostowania w tym samym czasopiśmie kościelnym, jak i gazecie „Nasze Popowice”.
Wpłynie to pozytywnie na atmosferę wśród
mieszkańców.
Od redakcji:
Od autorki tekstu w „Królowej Pokoju”
p. Hanny Szepietowskiej otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie:

W celu uniknięcia nieporozumień wyjaśniam, że zdania „(…) od dwóch lat, dzięki
staraniom przewodniczącego Rady, otrzymujemy dodatkowe fundusze z Urzędu
Miasta na określone cele. Klub Seniora na
Popowicach wspomagany był kwotą 7 i 11
tys. zł rocznie” należy rozumieć, że w roku
2007 otrzymał kwotę 7 tys., a w roku 2008
kwotę 11 tys. złotych. Jest mi przykro z powodu zaistniałego nieporozumienia.
Publikujemy pismo Klubu Seniora i wyjaśnienie, mając nadzieję, że sprawa informacji o dotacji dla Klubu Seniora została
tym samym definitywnie zakończona.
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Ekologiczna postawa
Czy możemy mieć wpływ na
środowisko, w którym żyjemy?
Odpowiedź wydaje się banalnie
prosta: oczywiście, możemy.
Jednak w praktyce bywa z tym
różnie.

selekcji odpadów. Są przecież oddzielne
pojemniki na szkło, plastik czy papier. Niewiele trzeba trudu, aby butelki czy gazety
wrzucić do właściwego pojemnika. Kubły
na śmieci będą się wtedy wolniej zapełniać

i więcej się do nich zmieści. Nie czekajmy,
aż sytuacja lub wysokie opłaty zmuszą nas
do ekologicznych zachowań. Sami spróbujmy je zastosować. Na pewno się opłaci.
Tomasz Kapłon

Użyjmy przykładu bardziej konkretnego i z naszego bezpośredniego sąsiedztwa. W jaki sposób mieszkańcy naszych
osiedli mogą wpłynąć na koszty wywozu
nieczystości stałych? Między innymi dokonując ich selekcji, także zgniatając te
plastikowe. Niestety, mimo nawoływania
do zgniatania czy sortowania śmieci, nie
zawsze to robimy. Ta ekologiczna postawa
jest więc przez nas akceptowana, tyle że
sami z trudnością ją stosujemy.
Biorąc pod uwagę rosnące koszty wywozu nieczystości, warto jednak dokonywać

Ta inwestycja jest nasza

Są warunki zabudowy
Mamy kolejną pomyślną
wiadomość w sprawie inwestycji
planowanej przez naszą
Spółdzielnię przy ul. Legnickiej.
Otrzymaliśmy z Urzędu
Miejskiego decyzję nr 15/09
o warunkach zabudowy.

W decyzji tej zawarte są m.in. ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, uzyskane uzgodnienia i opinie,
a także wyniki analizy funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu.
W uzasadnieniu tej decyzji wyjaśnione
jest, iż po ustaleniu stron postępowania administracyjnego wszczęto postępowanie:
Stosownie do wymogów procedury administracyjnej (art. 10 kpa), strony zostały
zawiadomione o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalania
warunków zabudowy oraz o przysługujących im uprawnieniach, z których mogli
korzystać bez ograniczeń (...).
W warunkach zabudowy jasno jest też
określony charakter tej zabudowy: Zgodnie
z opinią pomocniczą Biura Rozwoju Wrocławia (...) z 5 czerwca 2008 roku, planowana inwestycja wpisuje się w koncepcję
opracowywanego projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu i zakłada wytworzenie
zwartej, wysokiej, pierzejowej obudowy
korytarza ul. Legnickiej w celu nadania
jej charakteru reprezentacyjnego. Natomiast studium uwarunkowań kierunków
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej nr LIV 3249/06 z 6 lipca 2006 r. (...),
dla zespołów urbanistycznych ośrodków
usługowych, m.in. Popowice Centrum,
dopuszcza wprowadzenie układów nowych
i zintegrowanie z nimi istniejących osiedli
zabudowy wielorodzinnej oraz pojedynczych obiektów zabudowy wielorodzinnej,
wobec czego planowana inwestycja nie
jest sprzeczna z ww. zapisami.
W dalszej części dokumentu znajdziemy przesłanki, które brane były pod uwagę przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy: Z przeprowadzonej analizy stanu
faktycznego wynika, że ww. inwestycja
znajduje się w sąsiedztwie zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej. Zatem planowany budynek usługowo-mieszkalny będzie uzupełniał istniejącą
zabudowę usługową oraz mieszkaniową
wielorodzinną. Analiza urbanistyczna dowodzi również, że uzasadniona jest na
wnioskowanym terenie kontynuacja mo-

numentalnej zabudowy, istniejącej przy
ul. Legnickiej 51-53 i 55-55a, w zakresie
linii zabudowy, wskaźnika wielkości zabudowy, szerokości elewacji frontowej,
wysokości górnej elewacji frontowej, jej
gzymsu lub attyki oraz maksymalnej wysokości budynku i geometrii dachu.
Warunki zabudowy określają także linię zabudowy, wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy, szerokość
elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub
attyki, maksymalną wysokość budynku
oraz geometrię dachu. W zakończeniu wydanych warunków zabudowy czytamy:
Przyjęte wartości pozwalają na realizację projektowanej inwestycji, która będzie
stanowić kontynuację funkcji usługowej
i mieszkalnej, występującej na obszarze
analizowanym.
Przedstawiona tu decyzja o warunkach
zabudowy otwiera kolejny etap, pozwalający na starania o uzyskanie pozwolenia
na budowę. Nie oznacza to bynajmniej automatycznej realizacji naszej inwestycji.
Dopiero uważna obserwacja rynku deweloperskiego pozwoli na wybranie odpowiedniego momentu na rozpoczęcie budowy.
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Osiedlowi radni wybrani
W niedzielę 8 marca odbyły się wybory do organów samorządowych Rady Miejskiej Wrocławia.
W przypadku Popowic były to wybory do Jednostki Pomocniczej Miasta Wrocławia,
czyli Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.
Nasze spółdzielcze Rady Osiedli, czyli Popowice-Polana i Popowice-Park, rekomendowały w sumie 17 kandydatów do wybieranej Rady w dwóch okręgach wyborczych: nr 4 (ul. Białowieska 4-82, Bobrza, Legnicka 51-55, Ojców Oblatów, Popowicka 70-158,
Rysia, Wejherowska, Zajęcza) i nr 5 (ul. Białowieska 1-67N, Jelenia, Niedźwiedzia, Popowicka 1-68, Żubrza). Siedmioro naszych
kandydatów zostało wybranych do 21-osobowej Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. Są to:
Halina Czapnik
Wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej
SMLW „Popowice”,
mieszkanka
Popowic
od 1977 r.

Joanna Zuber
Technolog
żywienia,
na Popowicach
od 1977 r.

Ewa Garncarek-Zarzycka
Referent
w Przedszkolu nr 104,
na Popowicach
od 1999 r.

Wiesław
Hormański
Przewodniczący
Rady Osiedla
Popowice-Park

Jerzy
Zieliński
Członek
Rady Osiedla
Popowice-Park,
na Popowicach
od 1977 r.

Andrzej
Czycz
Przewodniczący
Koła Polskiego
Związku
Wędkarskiego
CERTA, na
Popowicach
od 1977 r.

Tomasz Kapłon
Przewodniczący
Komisji Kultury
i Rekreacji Rady
Nadzorczej
SMLW „Popowice”,
red. odpowiedzialny
„Naszych Popowic”,
na Popowicach
od 1992 r.

Nowo wybrani radni bardzo
dziękują mieszkańcom Popowic
za okazane zaufanie
i zapewniają, że go nie zawiodą.

W nowym składzie
Rada Osiedla Popowice-Park
działa od maja ubiegłego roku
w zmienionym składzie. Wtedy to
na zebraniu Grupy Członkowskiej
Parku zostały przeprowadzone
wybory uzupełniające.

Przypom nijmy, iż po odwołaniu
Józefa Bidzińskiego ze stanowiska
przewodniczącego Rady Osiedla Popowice-Park w 2007 roku, po rezygnacji
Stanisława Marcinkowskiego i Zofii
Maj z członkostwa w Radzie Osiedla,
działała ona w składzie: Wiesław Hormański, Jerzy Zieliński i Wacława
Mazur. W rezultacie wyborów uzupeł-

niających wybrani wówczas zostali nowi członkowie:
Małgorzata Gutekunst – mieszka na
Popowicach od ponad 30 lat; pracowała
w szkole jako pedagog; walczy o ograniczenie ruchu kołowego w rejonie Rysiej
i Białowieskiej;
Maria Rosińska – na Popowicach
mieszka od początku, tj. od 1976 roku,
jest emerytowaną nauczycielką; uczestniczy od lat w zebraniach i widzi sens pracy
na rzecz Spółdzielni;
Wiesława Wójciak – na osiedlu od
1975 roku, w zebraniach uczestniczy od
wydzielenia się Spółdzielni i widzi potrzebę działań na rzecz mieszkańców;

Krzysztof Rosa – jest mieszkańcem
Popowic od 1995 roku; chce uczestniczyć
w życiu osiedla, aby rozwijało się prężnie,
tak jak dotychczas; jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej.
Po prawie dziesięciomiesięcznej pracy nowi członkowie Rady Osiedla mają już za sobą doświadczenia w tej działalności. Mają też
świadomość, że w działaniu ważna jest też
współpraca – z Radą Osiedla Polana, z Radą
Nadzorczą, z Zarządem Spółdzielni. Dlatego też uważają, że wspólne rozwiązywanie
problemów zgłaszanych przez mieszkańców,
uważne wsłuchanie się w ich głosy, jest sensem pracy w organach samorządowych.
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Ludzie Popowic

Myśleć po gospodarsku
Jest osobą konkretną w mowie,
ale też w działaniu. Jasno
i przejrzyście przedstawia
swoje racje, słuchając przy tym
rozmówcy. Prof. KRYSTYNA ZIĘTAK
wymaga przede wszystkim
od siebie i tego samego
oczekuje od innych.
Z Wrocławiem związana jest od czasów
studiów na ówczesnym wydziale matematyczno-fizyczno-chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownikiem naukowym tego wydziału była aż do roku 2001.
Wtedy to otrzymała propozycję przejścia
na Politechnikę Wrocławską. Propozycja
była związana z tworzeniem nowego kierunku studiów – informatyki na Wydziale
Podstawowych Problemów Techniki.
Kiedy pytam prof. Ziętak, na czym polega piękno matematyki, wyjaśnia mi, że
jest to nauka konkretna i logiczna: prawda jest prawdą, a fałsz fałszem. Twierdzi,
że z uzdolnieniami matematycznymi idą
w parze uzdolnienia plastyczne lub muzyczne. Wspomina, że w młodym wieku lubiła śpiewać i już jako małe dziecko
umiała liczyć kasztany, wywołując zachwyt rodziny i znajomych.
Na Popowicach, jako ich mieszkanka, prof. Ziętak pojawiła się latem 1997
roku, kiedy to – jak pamiętamy – Wrocław nawiedziła wielka powódź. Do dzisiaj

wspomina bezskuteczną walkę popowiczan z żywiołem
– jako dowód pokazuje mi zdjęcia naszego osiedla, zalanego wodą. Widząc
w 1997 roku pewne
dysproporcje w wyglądzie popowickich osiedli, postanawiła zaangażować
się w działalność na
rzecz osiedla Park.
Dlatego też w 1998
roku poszła na
pierwsze zebranie Grupy Członkowskiej.
Zgłoszona – jak pamięta – przez sąsiada
została wybrana na delegata na ZPCz. Tak
więc w 2001 roku, w momencie oddzielenia się SM „Popowice” od SM „Energetyk”, była już działaczem samorządowym
z doświadczeniem. W 2006 roku została
wybrana do Rady Osiedla Popowice-Park.
Jednakże, w związku z brakiem możliwości współpracy z częścią Rady Osiedla
Park, zrezygnowała z członkostwa w niej
w lipcu 2007 roku.
Zdaniem prof. Krystyny Ziętak, Popowice wyładniały, zwłaszcza ich tereny
zielone. Sądzi, że jest jeszcze sporo do
zrobienia – m.in. lepsze zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wzdłuż Odry.

Uważa, że na osiedlu Park nie ma sklepu
z prawdziwego zdarzenia – nie jest zwolenniczką hipermarketów. Jest przekonana, że Rady Osiedli powinny jeszcze bardziej współpracować ze sobą.
Patrząc na plusy swojej działalności
na Popowicach, uważa, że dzięki niej poznała wielu ciekawych ludzi i ich sprawy.
Twierdzi też, że Popowicom potrzebne
jest nowe pokolenie działaczy samorządowych, swoista wymiana pokoleniowa.
Nade wszystko jednak potrzebni są ludzie myślący po gospodarsku. Obecność
takich osób w organach samorządowych
jest warunkiem koniecznym do ich efektywnego działania.
Tomasz Kapłon

Listy naszych czytelników
Dużą pomocą w redagowaniu
„Naszych Popowic” są listy od
naszych czytelników. Na pewno
jest to bardzo cenne źródło
informacji o kolejnych tematach
czy sprawach. Im też chcemy
poświęcić nieco więcej uwagi.

Zakres spraw, które poruszają Państwo w swoich listach, jest bardzo szeroki. Jedną z nich była – jak Państwo
pamiętają – sprawa kotów. Nasza czytelniczka pisała: Znęcanie się nad zwierzętami jest niehumanitarne, niechrześcijańskie i karalne.
O przejściu przez ul. Popowicką pisała inna czytelniczka: Jest to bardzo

niebezpieczne przejście. Tam konieczne
i niezbędne są światła.
Były także listy bardziej krytyczne.
Oto fragment jednego z nich: Nie krytykuję tego, co Państwo robicie, o czym
piszecie. Piszcie tylko o wszystkim, co
dzieje się na Popowicach, o wstydliwej
sprawie Biedronki i alkoholu też.
Przytoczmy też fragment listu o zieleni przy budynkach: Przydomowe
ogródki to rzecz piękna i ważna, lecz
tworzenie ich przy wieżowcach jest arcytrudnym zadaniem.
Czasem są to słowa miłe: Cieszymy
się z naszego pięknego osiedla. Dziękujemy gospodarzom za wprowadzanie
różnych nowych rozwiązań i dokony-

wanie niezbędnych napraw. Mamy się
czym chwalić przed osobami, które nas
odwiedzają.
Cieszy nas to, że nasi czytelnicy
uważnie i krytycznie czytają teksty zamieszczone w „Naszych Popowicach”.
Liczymy na dalsze uwagi, opinie i sugestie.
I jeszcze jedna sprawa... Państwa listy
podpisane imieniem i nazwiskiem publikujemy we fragmentach, rzecz jasna. Respektujemy życzenia tych czytelników,
którzy proszą o zachowanie personaliów
do wiadomości redakcji. Natomiast listy
niepodpisane, czyli anonimy, lądują tam,
gdzie ich miejsce – w koszu.
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Zabawa
z Mikołajem
Tradycją w SMLW „Popowice” jest organizowana
co roku zabawa mikołajowa. Tak jak poprzednio,
przygotowano ją staraniem Rady Nadzorczej i Rad
Osiedlowych naszej Spółdzielni.
Na zabawę, która odbyła się 15 grudnia w sali konferencyjnej w budynku Spółdzielni, zaproszone zostały dzieci z rodzin
o niższych dochodach (na podstawie list MOPS), ze Szkoły Podstawowej nr 3, z przedszkola i z Ośrodka Neuropsychiatrii. Samą zabawę mikołajową prowadzili harcerze z 49. Wrocławskiej
Drużyny ZHR „Leśni – Szare Wilki”. Na dzieci czekała pięknie
przystrojona choinka, prezenty i – rzecz jasna – Święty Mikołaj.
Harcerze zorganizowali m.in. konkursy plastyczne, w których
młodzi twórcy mogli ujawnić swoje plastyczne pasje. Na stołach
czekały na dzieci smakołyki i napoje. Przygrywała muzyka, nastrój więc był świąteczny.
Organizowanie takich zabaw wynika przede wszystkim z potrzeby serca i sprawienia dzieciom radości. Tak twierdzi wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” Halina
Czapnik. To jest cel przyświecający osobom, które pracowały przy organizacji zabawy. Należą do nich: Halina Czapnik
oraz Wiesław Hormański, Małgorzat Gutekunst, Maryla
Rosińska – z RO Park oraz Wiesława Idzikowska z RO Polana. W kosztach zabawy partycypowały obie Rady Osiedli. Dodajmy, iż na organizację tej zabawy kwotę 700 zł przekazała też
Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia – Rada Osiedla Kozanów – Pilczyce – Popowice Płn.
Uśmiechnięte buzie, zwłaszcza najmłodszych uczestników
zabawy, nasuwają refleksję, że warto organizować te zabawy,
które przysparzają ich uczestnikom tak dużo radości. Czasem
dzieci mają jej tak niewiele…
Tomasz Kapłon
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Sprawa Popowickiej
Zdenerwowała mnie wiadomość
o problemach pieszych na
ul. Popowickiej. Choć sytuacja
istnieje od dawna, to jej
załatwienie znów przerasta
możliwości odpowiedzialnych
wrocławskich urzędników.

Przypominam więc krótko naszą walkę o zainstalowanie świateł na skrzyżowaniu ul. Popowickiej z ul. Niedźwiedzią. Trwało to kilka lat, a przejście
przez jezdnię graniczyło z próbą samobójstwa (zginęło kilka osób!). Zdarzało
się, że moja żona, po odstaniu pół godziny i nawdychaniu się spalin, zamiast
spaceru po parku, wracała z dziećmi do
domu. Na nasze prośby otrzymywaliśmy odpowiedzi dokładnie takie same
jak obecnie.
Napisałem do ówczesnego prezydenta Zdrojewskiego skargę z pytaniem: ile
trzeba jeszcze trupów, aby urzędnicy zaczęli działać? W „Wieczorze Wrocławia”
zamieszczono mój list, gdzie stwierdziłem, że urzędnicy odpowiedzialni

za organizację komunikacji w mieście,
a pozbawieni wyobraźni, są bardziej niebezpieczni niż pijani za kierownicą. Ten
ostatni na ogół naraża jedną osobę, a oni
setki każdego dnia.
Moim zdaniem w sprawie ulicy Popowickiej należy:
1. domagać się niezwłocznego zainstalowania świateł w trzech miejscach
(ul. Białowieska, obok sklepu Biedronka i przy przejściu do Szkoły Podstawowej nr 3);
2. ograniczyć dopuszczalną prędkość na
tym odcinku do 50 km/godz. i bezwzględnie ten nakaz egzekwować;
3. zabezpieczyć dodatkowo przejście
obok Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez
ustawienie luster, ponieważ obecnie
nie widać samochodów nadjeżdżających od strony Pilczyc!
Przykładów bezmyślnego działania
urzędników odpowiedzialnych za komunikację na naszym osiedlu jest bez liku. Przypomnę tylko znaki na wysepkach-azylach, które dokładnie zasłaniają
widok i uniemożliwiają ocenę możliwo-

Nasi kombatanci

Służył Polsce
Wojenne dzieje nieraz układały
się przedziwnie. Niekoniecznie
był to udział w wielkich bitwach,
zmaganiach, kampaniach.
Czasem – jak w przypadku
HENRYKA SMOLAKA – była to
partyzantka, służba wojskowa,
a potem praca przy odbudowie
kraju, zniszczonego wojennymi
działaniami.

Wybuch wojny zastał go w Hołobach na
Wołyniu. Mając siedemnaście lat, poszedł
w 1943 roku do partyzantki – do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Wtedy to
zaczęły się mordy dokonywane na ludności polskiej przez Ukraińców.
Podczas zajmowania Lubartowa w lipcu 1944 roku został ranny w prawe ramię.
Po wyleczeniu rany zgłosił się do I Armii
Wojska Polskiego i wszedł w skład Pułku Zapasowego I Armii. W grudniu 1944
roku, po ukończeniu szkoły oficerskiej,
otrzymał awans na stopień porucznika

– mając 18 lat! Krótko przebywał w Firleju na Lubelszczyźnie, skąd pomaszerował wraz ze swoim
oddziałem szosą na
Warszawę szukać swojego pułku. Kiedy dotarli wraz z pułkiem do
Warszawy, miasto było
już wyzwolone. Ochraniali obiekty użyteczności publicznej, m.in.
gazownię, elektrownię
i dworzec główny. Było to – jak wspomina
pan Henryk – nieustanne patrolowanie miasta, dniem i nocą.
Po z a ko ń c z e n iu
d zia ła ń wojen nych Henryk Smolak
w 1945 roku, pan Henryk został w wojsku na Mazurach, aby
pomóc władzom polskich gmin i zająć
się niemłóconym zbożem! Z tym zbożem
miał jeszcze do czynienia na Pomorzu.

ści bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Do tego dochodzi ustawienie świateł, zabezpieczenie miejsc parkowania,
stan chodników i wiele innych. Jest to
wynik przyjęcia błędnej koncepcji komunikacji w mieście. Zamiast rozwijać
komunikację zbiorową, z uporem maniaka zmusza się wszystkich do używania
własnych aut!
Powołujemy się często na przykłady
z Zachodu. W Hamburgu na autobusy
czekałem 2-5 minut, w Paryżu, oprócz
metra, z przejazdami także nie ma problemów. Warto brać stamtąd przykłady.
Jeżeli nie pomogą pisma i monity, pozostaje nam, popowiczanom, blokowanie
przejść i tą ostateczną metodą wymuszenie
koniecznych decyzji. Tak, jak to już zrobiono w kilku miejscach we Wrocławiu.
I jeszcze jedno: niech nikt nie argumentuje indolencji brakiem pieniędzy. Gdyby
tylko przez kilka dni zbierano mandaty za
przekraczanie prędkości na ul. Legnickiej,
można byłoby ustawić światła na wszystkich okolicznych skrzyżowaniach.
Zbigniew Jakubiec

Otrzymał bowiem przydział do Warszawskiej Dywizji Kawalerii w Koszalinie. Jego zadanie było jasne: siać zboże. Przez
dwa tygodnie prawie nie schodził z konia.
W 1947 roku demobilizacja zastała go
w Mińsku Mazowieckim. Szukał pracy
po całej Polsce. Był na Śląsku, ale szybko
wrócił do Warszawy. Pod Włodawą odnalazł matkę i tam się zatrzymał. W 1952 roku
przyjechał do Wrocławia
studiować polonistykę.
Po jej ukończeniu został
dziennikarzem i publicystą – pracował w „Gazecie Robotniczej”. Poznał
wielu ludzi i wiele krajów.
Na emeryturę przeszedł
w listopadzie 1989 roku.
Posiada wiele odznaczeń,
m.in. Krzyż Kawalerski
i Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski.
Na Popowicach
Henryk Smolak zamieszkał w 1976 roku. Przez
pewien czas był przewodniczącym Rady
Osiedla. Jest człowiekiem pogodnym,
uśmiechniętym, z poczuciem humoru.
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Szkoła
bez tajemnic
Bogaty program miał dzień
otwarty Szkoły Podstawowej nr 3
przy ul. Bobrzej na Popowicach.
W sobotę 10 stycznia można było
przyjść i zobaczyć, jak wygląda
szkolne życie. Była to bardzo
pouczająca lekcja.

W dwóch blokach – przedpołudniowym
i popołudniowym – zaprezentowane zostały zajęcia, jakie odbywają się na co dzień.
Przed południem, w godz. 9.00-11.30, można było obejrzeć zajęcia ruchowe i zajęcia
na basenie – był to pokaz pływania synchronicznego i pływania różnymi stylami.
Nie zabrakło też gier i zabaw w sali i na

gli obejrzeć m.in. przedstawienie „Co nam
Nowy Rok przyniesie?”.
Rodzice mieli okazję wziąć udział
w „Podróży po stolicach Polski” – zajęciach
przygotowanych specjalnie z ich udziałem. Nie tylko rodzice, ale również babcie
i dziadkowie znaleźli coś dla siebie. Były więc zajęcia z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka „Najlepiej jest w domu” i zajęcia
plastyczno-techniczne „Czego możemy się
nauczyć od babci i dziadka?”. Spośród wielu bardzo ciekawych zajęć w tej części dnia
otwartego wymieńmy prezentację multimedialną projektu „Język niemiecki kluczem
do Europy” i warsztaty literacko-plastyczne
o bardzo poważnym tytule „Przekład inter-
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Najpiękniejszy
balkon 2009
Jak co roku, zapraszamy
wszystkich chętnych
do udziału w konkursie na
„Najpiękniejszy balkon 2009”
i przypominamy
regulaminowe zasady
udziału w tym konkursie.
§1
W konkursie na „Najpiękniejszy
balkon” udział może brać każdy
z mieszkańców SMLW „Popowice”, który zgłosi chęć przystąpienia do niego.
§2
Termin zgłoszenia balkonu do konkursu upływa 31 maja 2009 roku.
§3
Zgłoszenie może być dokonane
osobiście, pisemnie, telefonicznie
lub e-mailem.
§4
Zgłoszenia należy kierować do
Działu Organizacyjnego w siedzibie Spółdzielni pr z y ul. Po powickiej 28, tel. 071 355 40 05
lub 071 350 10 92.
Adres e-mail: tsidor@smpopowice.pl
§5
1. Czas trwania konkursu: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2009 roku.
2. W przedziale czasowym określonym w ust. 1 zostaną dokonane dwa przeglądy konkursowe zgłoszonych balkonów.
Przeglądy te zostaną udokumentowane fotog raﬁcznie.
Materiał fotograﬁczny będzie
podstawą oceny końcowej.

powietrzu oraz turnieju minipiłki siatkowej. Obejrzeć można było również występy
chóru szkolnego i jasełka „Mały aniołek zapomnianych zwierząt”, przygotowane przez
uczniów klas piątych i szóstych.
Nie zapomniano o patronie szkoły – jego sylwetkę przybliżyły zajęcia edukacyjne z prezentacją teatralną „Sceny z życia
Mariusza Zaruskiego”. W programie znalazły się także zajęcia plastyczno-techniczne „Laurka dla babci i dziadka” oraz projekt ekologiczno-zdrowotny „Ekologicznie
i zdrowo z Hiacyntem Sadzonką”. Miłośnicy literatury i języka polskiego zaprezentowali warsztaty literacko-plastyczne oraz
konkurs krasomówczy.
Natomiast w bloku popołudniowym,
w godz. 12.00-15.00, przybyli goście mo-

semiotyczny mitów”. Były także zabawy
z językiem polskim i gry matematyczne.
Na pytanie o ideę dnia otwartego dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 mgr Irena
Szyperska-Sienkiewicz odpowiedziała:
– Chcemy pokazać zajęcia takie, jakie odbywają się w szkole na co dzień. To są nasze projekty, pokazy, przedstawienia. Zależy nam na tym, by większe grono mogło je
obejrzeć. Jednym słowem, chcemy pokazać
szkołę bez tajemnic.
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 3
na pewno przybliżył i odsłonił te mniej
widoczne, ale niezmiernie ciekawe strony szkoły. Miejmy nadzieję, że zachęci to
przyszłych uczniów i ułatwi decyzję ich
rodzicom.
Tomasz Kapłon

§6
1. Na ocenę balkonu wpłyną: dobór roślin, kompozycja, ogólne
wrażenie estetyczne.
2. Oceny dokona komisja złożona
z przedstawiciela Rady Nadzorczej oraz Rady Osiedla Polana,
Rady Osiedla Park i Zarządu
Spółdzielni.
§7
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu
2009 roku.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Życzymy równocześnie
sukcesów w międzysąsiedzkiej
rywalizacji. Przypominamy o nagrodach dla najlepszych.
Tadeusz Sidor
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Konto na każdą okazję
Coraz więcej osób w Polsce nie
wyobraża sobie już zarządzania
ﬁnansami bez konta osobistego.
Coraz więcej przychodzi też
do oddziałów bankowych, aby
założyć swoje pierwsze konto.
Często pojawia się jednak
dylemat: jakie konto wybrać?
O koncie idealnym rozmawiamy
z MARZENĄ MAKIEŁĄ, dyrektor
21 Oddziału BZWBK we Wrocławiu.
– Pani dyrektor, po co nam właściwie konto osobiste?
– Powodów jest wiele. Konto osobiste znacząco ułatwia regulowanie comiesięcznych płatności, pozwala bezpiecznie przechowywać w banku pieniądze,
z których korzystamy na co dzień. Daje
nam możliwość kontrolowania wydatków
i – jeżeli korzystamy z bankowości internetowej – samodzielnego dokonywania
operacji finansowych, które normalnie
zajmują sporo czasu. Coraz częściej konto
osobiste jest niezbędne do odbierania wynagrodzenia czy świadczeń. Osobiście nie
znam żadnej dużej firmy, w której wynagrodzenia byłyby wypłacane w gotówce.
– Które konto jest najlepsze? Oferta banków jest bardzo szeroka. Osoba,
która do tej pory nie korzystała z konta, może mieć problem z wyborem tego
właściwego.
– To dobrze, że oferta jest szeroka, bo
umożliwia dobranie konta do swoich wymagań i stylu życia. Jej mnogość bierze
się stąd, iż za pośrednictwem kont banki
starają się preferencyjnie traktować pewne grupy klientów.
– Na przykład jakich klientów?
– Myślę tutaj o osobach młodych, które najczęściej podejmują decyzję o wyborze pierwszego rachunku w życiu.
W BZWBK osoby przed 30. rokiem życia w ogóle nie płacą za Konto<30. Co
więcej, mają też możliwość uniknięcia
opłaty za kartę do konta. Wystarczy, że

W sprawach
reklam i ogłoszeń
w „Naszych Popowicach”
należy kontaktować się
z SMLW „Popowice”
tel. 071 350 66 30
071 355 63 73

w ciągu pierwszych trzech miesięcy od
jej wydania zapłacą nią trzy razy.
– Na co mogą liczyć inne grupy klientów?
– Na bardzo wiele. Wszystko zależy od
wyboru, który powinien być dostosowany
do sposobu zarządzania finansami osobistymi i potrzeb. Podam dwa przykłady naszych rachunków. Stosunkowo najczęściej klienci decydują się na Konto24,
które można określić mianem podstawowego konta BZWBK. Jego posiadacze
płacą za przelewy i zlecenia, zarówno te
dokonywane w oddziale, jak i przez Internet. Mogą również korzystać za darmo z blisko 1000 bankomatów BZWBK.
Podobnie jak osoby przed trzydziestką,
mogą również nie zapłacić za wydanie
karty do konta. Jeżeli ktoś dokonuje wielu przelewów lub często podróżuje i zawsze chce mieć darmowy dostęp do gotówki, powinien wybrać inny rachunek
– Konto24 Prestiż. Za nieco wyższą opłatę miesięczną zyskuje bowiem możliwość
nieograniczonego dokonywania przelewów w oddziałach BZWBK i Internecie
oraz bezpłatnego wypłacania gotówki ze
wszystkich bankomatów w Polsce – nie
tylko tych z logo BZWBK. Karta do tego
konta jest także bezpłatna. Dodatkowo
może liczyć również na rodzaj „premii”
za wybór tego rachunku. Jest nią niższe oprocentowanie limitu kredytowego
w koncie oraz niższa prowizja przy zaciąganiu kredytu gotówkowego i mieszkaniowego.
– We wszystkich podanych tutaj
przykładach nie ma jednak mowy o zarabianiu. Konto osobiste zawsze kosztuje albo w najlepszym przypadku jest
darmowe. A co z odsetkami?
– Konto osobiste z definicji nie służy do
pomnażania pieniędzy. Jeżeli mamy jakieś
oszczędności, znacznie lepiej ulokować je
na lokacie lub Koncie oszczędnościowym,
które zapewnia stały dostęp do pieniędzy
bez utraty oprocentowania. Założenie, że

konto nie służy do pomnażania pieniędzy,
wcale jednak nie oznacza, że nie można
na nim zarabiać. BZWBK jako pierwszy
bank w Polsce wprowadził Konto Wydajesz & Zarabiasz. Skąd ta nazwa? Posiadacz konta co miesiąc otrzymuje z powrotem na konto 1% wydatków opłaconych
wydawaną do tego rachunku kartą Visa
Wydajesz & Zarabiasz. Konto osobiste
może zatem również zarabiać. Wystarczy
tylko wybrać właściwy rachunek – jeśli
dużo płacimy kartą, albo przekonać się do
jej używania w sklepach. Przykłady wielu
klientów BZWBK pokazują, że to naprawdę się opłaca.
– Na co mogą liczyć wszyscy posiadacze kont osobistych BZWBK?
– Przede wszystkim na miłą i profesjonalną obsługę, do której przywiązujemy
ogromną wagę. A z rzeczy bardziej wymiernych wymieniłabym wspomniane już
bezpłatne usługi bankowości elektronicznej. Umożliwiają one wysyłanie przelewów przez Internet po bardzo atrakcyjnych
stawkach, a w przypadku Konta24 Prestiż
wręcz za darmo. Drugie udogodnienie,
które coraz bardziej zyskuje na znaczeniu,
to możliwość regulowania płatności za zakupy internetowe za pomocą kart wydawanych do naszych kont. Trzecia sprawa to
łatwo dostępny limit kredytowy w koncie
osobistym dla osób uzyskujących regularne wpływy z tytułu dochodów, czy darmowe konto oszczędnościowe a la Lokata
z oprocentowaniem nawet do 6%.
– To rzeczywiście atrakcyjna oferta.
Każdy znajdzie w niej coś dla siebie…
– Zapraszam zatem do naszego Oddziału, w którym chętnie pomożemy w wyborze najlepszego konta osobistego.

21 Oddział we Wrocławiu
ul. Legnicka 51-53
tel. 071 356 16 70 (74, 76, 77, 78)
Godziny otwarcia 8.00-18.00

Komórki zostają
Na terenie naszej Spółdzielni pojawiły się pogłoski o rzekomej likwidacji użytkowanych przez lokatorów komórek na półpiętrach. Dementujemy
te pogłoski. Informujemy, że nikt nie zamierza tych komórek likwidować.
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Walentynki u seniorów
Miłość nie zna granic. Także
tych wiekowych. Do takiego
wniosku można było dojść
13 lutego – w przeddzień
walentynek – podczas wizyty
w popowickim Klubie Seniora.

Roz m aw i a my o wa le nt y n k a ch ,
które – jak twierdzą moi rozmówcy – z roku na rok coraz bardziej się
przyjmują. Seniorzy zdecydowanie zaprzeczają też, że święto zakochanych
jest tylko dla młodych – dla nich ma
co najwyżej nieco inną specyfikę.
Siedząca obok mnie pani Alicja
Grzymalska opowiada, ja k będąc
w Salonie 3 Muz wygłosiła taką oto
sentencję: „My, emeryci, zimą wolimy więcej czułości niż namiętności”. Siedzimy, zajadając smakowite
ciasto, upieczone przez panią Jadzię
Zarzycką i popijając gorącą herbatę.
Pan Marian Hahn pokazuje muszelki
zebrane nad morzem w Międzyzdrojach. Każdego z nas obdarowuje taką
muszelką. Przypomina też ucieszny
walentynkowy wierszyk: „Kocham
cię bardzo przez wszystkie dni w roku, więc w walentynk i daj m i już
spokój”.
Pani Zofia Adamiec, przewodnicząca Koła nr 2 Polskiego Związku
Emer ytów, Rencistów i Inwalidów
Wrocław-Popowice (tak brzmi pełna nazwa Klubu Seniora), mówi też
o przygotowaniach kolejnych uroczystych spotkań, m.in. do Dnia Kobiet.
Twierdzi, że seniorzy podtrzymują tę
tradycję.
W planie są też przygotowania do
Wielkanocy, spotkań imieninowych
i innych atrakcji. Pani Zofia opowiada też o przygotowywanym proteście seniorów w sprawie podniesienia
wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. W tej sprawie będą zbierane
podpisy. Uśmiecha się w tym miejscu
także do Rad Osiedlowych z prośbą
o hojniejsze wsparcie Klubu Seniora.
Niełatwe czasy przed nami, więc każdy grosz się przyda. Wszak w Klubie
Seniora wciąż coś się dzieje. Przede
wszystkim jest tam miła, serdeczna
atmosfera i życzliwe przyjęcie. Tego
popowickim seniorom można pozazdrościć.
Tomasz Kapłon
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Z policją na ty

Ostrzegamy seniorów
W ostatnim okresie policja
odnotowuje zwiększenie liczby
przestępstw „na wnuczka”.
Pokrzywdzeni to osoby starsze,
mieszkające samotnie.

W tego typu przestępstwie sprawcy
przeważnie dzwonią na telefon domowy,
przedstawiając się jako krewny, np. wnuk,
wnuczka, siostrzeniec... Głos w słuchawce telefonu nieraz jest zniekształcony, toteż starsi ludzie często myślą, iż faktycznie
dzwoni ktoś z rodziny. Dzwoniący mówią
o niepowtarzalnej okazji zakupu samochodu, mieszkania, sprzętu RTV, AGD lub
o zaistniałym wypadku samochodowym.

Od razu proszą o natychmiastową pomoc
finansową.
Zaskoczonej takim opisem osobie starszej
nie przychodzi do głowy, że może być ofiarą
oszustwa. Pilne pożyczenie pieniędzy opisywane przez dzwoniącego wiąże się jednocześnie z brakiem możliwości osobistego przyjazdu po gotówkę. Oszust wysyła po odbiór
inną osobę, najczęściej podając, że jest to kolega lub koleżanka. Starając się jak najszybciej
pomóc, nie sprawdzamy usłyszanych informacji i przekazujemy oszustom pieniądze.
Refleksja, by zatelefonować do krewnych
i sprawdzić informację o potrzebie pożyczki
przychodzi zwykle za późno. Pieniądze znajdują się już w rękach oszustów.

W celu uniknięcia podobnych sytuacji
warto kierować się ograniczonym zaufaniem.
Odraczajmy w czasie przekazanie pieniędzy
osobie, która zwraca się o ich pożyczenie. Informujmy ją o chęci przekazania pieniędzy jedynie członkowi rodziny, który ich potrzebuje.
Wykluczmy odbiór gotówki przez osobę obcą
wysyłaną przez rzekomego krewnego. W tym
czasie sprawdźmy podawane przez telefonującego okoliczności. Skontaktujmy się z rodziną
i zapytajmy wprost, czy rzeczywiście ktoś bliski potrzebuje takiej pomocy.
W razie jakichkolwiek wątpliwości
prosimy powiadomić policję, telefonując
na numer 997.
sierż. Paweł Zalewski

Nowe numery dzielnicowych

os. Popowice
ul. Białowieska, Rysia, Jelenia 28-56, Bobrza, Popowicka 70-134, Legnicka 51
os. Popowice
mł. asp.
ul. Przedmiejska, Legnicka 45a-c, Starograniczna, Żubrza, Jelenia do nr 26, Niedźwiedzia, Popowicka
Jarosław Borowski
10-68, 49-61 i 136-168, Białowieska 1-2, Grobla Kozanowska, Wejherowska, Legnicka 57-67
mł. asp.
Edward Szwaj

Prewencja
Rozmowa z komendantem
Komisariatu Policji
Wrocław-Fabryczna
mł. insp. DARIUSZEM GORAJKIEM

– Panie komendancie, proszę o przedstawienie Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna.
– Dzielnica Fabryczna to jedna z największych dzielnic we Wrocławiu, a nasz komisariat to także jedna z największych jednostek policji w naszym mieście. Plasujemy się
w pierwszej trójce najlepszych komisariatów
we Wrocławiu.
– Dzielnica jest bardzo uprzemysłowiona, ale także bardzo zaludniona. Czy te
dwa fakty wpływają na waszą pracę?
– Oczywiście. Musimy więcej pracy
wkładać w to, co robimy. Niemniej przynosi
to nam dużą satysfakcję, bo mamy sukcesy.
– Mieszkańcy nie zawsze orientują się,
jakie działania podejmuje policja w dzisiejszych czasach…
– Działania policji kształtuje życie. Są
to wszystkie przedsięwzięcia, które określa
ustawa o policji, ale niejednokrotnie podejmujemy działania niekonwencjonalne. Nie
o wszystkich możemy mówić.
– Czy może Pan przedstawić te działania, o których możemy powiedzieć?

Komendant Dariusz Gorajek

– Główne działania to szeroko pojęta
prewencja. Prowadzimy w jej ramach wiele programów prewencyjnych i cyklicznych akcji. Prewencja to nic innego jak
zapobieganie. Jest to proces edukacyjny,
który zaczyna się od najmłodszych lat. Jeżeli prewencja jest właściwa, to zmniejsza
się zagrożenie przestępczością, jest także
mniej wykroczeń. Inne jest wtedy postrzeganie prawa przez społeczeństwo. Prowadzimy też działania operacyjne, które są

ul. Lotnicza 22
071 351 00 91

0601 817 287

ul. Lotnicza 22
071 351 00 91

0601 703 427

ściśle ukierunkowane na przestępczość.
Jednak formy i metody tych działań są objęte klauzulą poufności.
– Na terenie działania waszego komisariatu leżą między innymi dwa duże
osiedla – Kozanów i Popowice. Czy wyróżniają się na tle innych osiedli w Fabrycznej?
– Są to osiedla leżące najbliżej naszego
komisariatu, natomiast tych dużych osiedli jest jedenaście. Czy wymienione przez
pana osiedla są szczególne? Myślę, że nie.
Bezpieczeństwo we wszystkich kształtuje
się na podobnym poziomie.
– Jakie powinno być zachowanie
mieszkańca takiego osiedla – z punktu
widzenia policji?
– Na pewno ideałem byłoby, aby nic złego się nie działo. Pewnie długo tak nie będzie. Trzeba przyglądać się, jak postępują
inni, reagować na zachowania naruszające
prawo. Przekazywać nam niepokojące sygnały. O wiele mniej sił i środków potrzeba, jeśli policja wie, co się dzieje wokół nas.
Możemy wtedy szybciej reagować.
– Panie komendancie, co chciałby Pan
przekazać mieszkańcom Popowic i Kozanowa?
– Aby również sami dbali o swoje bezpieczeństwo. Jest ono naszym dobrem
wspólnym. Dbałość o bezpieczeństwo powinna wychodzić od każdego z nas.
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Nasz Świat

Liczymy na Waszą pomoc
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz
Integracji Społecznej „NASZ
ŚWIAT” pragnie serdecznie
podziękować redakcji gazety
„Nasze Popowice” za wsparcie
medialne naszych działań.
Mamy nadzieję, że dalsza
współpraca z redakcją oraz
Spółdzielnią Mieszkaniową
Lokatorsko-Własnościową
„Popowice” przyniesie w tym roku
efekty bardziej wymierne dla
mieszkańców osiedla.

Do naszych zeszłorocznych działań na
rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną zaliczamy:
• kolonie w Jarosławcu współfinansowane
przez Gminę Wrocław w lipcu 2008 roku;
• całoroczną pracę z osobami niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji społecznej; we współpracy z Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym nr 9 i nr 8 oraz
grupą rodziców i dzieci niepełnosprawnych ze szkoły przy ul. Grochowej we
Wrocławiu zorganizowaliśmy:
– zieloną szkołę w Jugowicach pod Wałbrzychem,
– wyjazd na plastyczne Warsztaty Terapii Zajęciowej do Trzebnicy,
– wyjścia do Parku Wodnego we Wrocławiu,
– Dzień Sportu,
– całoroczne zajęcia we współpracy
z Kołem Turystycznym SOSW nr 9.
Poza działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie prowadziło
edukację alternatywną dla dzieci w wieku przedszkolnym przy parafii Matki Bożej Królowej Pokoju. W ramach pracy na

rzecz dzieci Stowarzyszenie zorganizowało
w tym roku Klub dla Dzieci „Nasz Świat”.
Odbywają się tam zajęcia dla maluszków:
• edukacja plastyczna – zajęcia z materiałami plastycznymi;
• edukacja muzyczna – zajęcia przy muzyce;
• katecheza dla maluszków;
• organizujemy imprezy dla dzieci: urodziny, bale, mikołajki, Dzień Dziecka.
Przekazany 1% z Państwa podatku za
rok 2007 w części przeznaczyliśmy na pomoc socjalną uczniom z SOSW nr 9 i nr 8
przy ul. Wejherowskiej oraz na nasze tegoroczne działania.
W obecnym roku bardzo chcielibyśmy rozszerzyć współpracę z Zarządem
SMLW „Popowice” oraz z Komisją Kultury i Rekreacji w zakresie organizacji czasu
wolnego oraz zajęć pozalekcyjnych dzieci
i młodzieży osiedla Popowice. Mamy tu na

myśli zorganizowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej.
Jeszcze przed feriami zimowymi w tym
roku Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu
Miejskiego dotację na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Uczestniczyło w niej 20 podopiecznych
Stowarzyszenia.
W trakcie półkolonii dzieci młodsze
i starsze korzystały z terapii w parkach
wodnych: oleśnickim i wrocławskim oraz
brały udział w zajęciach terapeutycznych
biblioteki w Obornikach Śląskich. Mogły
też uczestniczyć w życiu społecznym, korzystając z miejsc użyteczności publicznej
– obejrzały najnowsze kinowe produkcje
dla dzieci oraz zwiedziły Arsenał i Muzeum Etnograficzne. Zdrowe posiłki, przygotowywane każdego dnia specjalnie dla
dzieci, uzupełniały ich codzienną dietę.
Wysoko wykwalifikowana kadra zapewniała dzieciom bezpieczne i ciekawe zajęcia
plastyczne, muzyczne i sportowe.
Zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazanie na nasze konto 1% podatku. Każda przekazana kwota wesprze
naszą działalność dla tych, którzy najbardziej potrzebują – dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Wypełniając PIT wystarczy podać:
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
Społecznej „NASZ ŚWIAT”
KRS 0000284607
oraz kwotę 1% podatku
Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc!!!
Więcej informacji na stronie
www.naszswiat.org
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Wyjaśnić przeszłość
Historia jest nauką wyjaśniającą
często dzień dzisiejszy. Warto
do niej sięgać. Zapewne
dlatego styczniowa Wszechnica
Popowicka zatytułowana była
„Piękno i dramat polskich
kresów w książkach Stanisława
Srokowskiego”. Było to spotkanie
z pisarzem, który w swojej
twórczości wraca do tragicznej
przeszłości polsko-ukraińskiej.
Stanisław Srokowski jest jednym
z nielicznych mieszkających w Polsce pisarzy, którzy przeżyli i piszą o kresach. Na
początku spotkania zarysował obraz kresów. Powiedział, że to miejsce ważne dla
polskiej i europejskiej kultury. Kresy były fundamentem polskiej kultury, stamtąd
pochodzą nasi wielcy pisarze – Rej, Kochanowski, Karpiński, Mickiewicz, Słowacki, by wymienić największe nazwiska.
Także wielu artystów i uczonych.
Ślady kresów są wciąż obecne także
we Wrocławiu: Biblioteka Ossolineum,
pomnik Aleksandra Fredry, Panorama

Racławicka. Kresy zam ie sz k iwa ło w iele
zgodnie żyjących narodowości: Polacy, Rusini, Żydzi, Litwini, Rosjanie, Niemcy, Czesi,
Słowacy, Orm ianie.
Przez wiele wieków te
narodowości, ale też religie – rzymskokatolicka, grekokatolicka, ormiańska, mojżeszowa
– współegzystowały ze
sobą.
Zdaniem Stanisława Srokowskiego, my, Stanisław Srokowski
Polacy, nie jesteśmy
w stanie siebie zrozumieć bez kresów. się tam działo, wie o tej tragedii. Zdaniem
Dramat kresów to potworne akty ludobój- Srokowskiego, jego obowiązkiem jest pastwa, dokonane w latach 1939-1945 przez miętać i świadczyć prawdę o tej tragedii.
ukraińskich nacjonalistów zgrupowanych Powiedział, że zapominając, godzimy się
w UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii). ze złem, akceptujemy je. Podkreślił waStraciło wówczas życie ok. 200 tysięcy gę pamięci o przeszłości, bez której naród
Polaków. Spowodowało to wyrwę w na- traci swoją tożsamość.
szej tradycji, którą trudno zapełnić. NieJego książki poświęcone tej tematyce
stety, tylko 14 procent Polaków wie, co to m.in. wydana wcześniej „Nienawiść”
oraz ostatnia, najnowsza książka
„Ukraiński kochanek”. To historie opowiedziane przez narrację,
przez pryzmat indywidualnych losów. Są to zarazem próby odpowiedzi na pytanie: dlaczego wzniecana
przez ideologów nacjonalizmu nienawiść doprowadziła do tak straszliwych mordów i niespotykanego
okrucieństwa? Dlaczego morderców uznaje się za bohaterów?
Jego zdaniem, w stosunkach
polsko-ukraińskich najważniejsze jest wyjaśnienie przeszłości.
To jest podstawowy warunek, by
iść w stronę dobra i budować przyszłość.
Spotkanie ze Stanisławem Srokowskim w ramach styczniowej
Wszechnicy Popowickiej skłoniło nas do refleksji o naszej historii
i dniu teraźniejszym. Wszak są one
ze sobą nierozerwalnie związane.

Pisarz ma na Popowicach wiernych czytelników

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”

Tomasz Kapłon

Notatnik kulturalny
Początek roku obﬁtował
w rozliczne wydarzenia kulturalne.
Tak więc bilans otwarcia jest
interesujący. Spieszymy zatem
zdać z nich Państwu sprawę.

Zaczynamy od Teatru Capitol. Tam
miała miejsce premiera „Dziejów grzechu”
Stefana Żeromskiego w adaptacji, ze scenariuszem i w reżyserii Anny Kękuś-Poks.
Przybył nam ważny spektakl, który skłania
do zamyślenia się nad dolą człowieka. Sceniczna adaptacja powieści Stefana Żeromskiego na pewno jest spektaklem udanym.
Ma klarowną postać – ogarnia i łączy najważniejsze wątki książki. Ten spektakl to
niewątpliwy sukces Justyny Szafran jako
Ewy Pobratyńskiej. Znakomicie wywiązała się ze swojej roli. Wydobyła ludzkie rysy
tej postaci, unikając łatwizny i przesady. No
i jej głos! Wojciech Medyński jako Łukasz
Niepołomski jest także znakomity wokalnie. Z przyjemnością słucha się jego czystego dźwięcznego głosu. Udziela się widzowi
jego żarliwość. Zapada głęboko w pamięć
tragiczna scena utraty dziecka przez Ewę
i przejmująca pieśń Grzechu w niesamowitej
wprost interpretacji Marka Bałaty. W spektaklu tym przypomina swoje znakomite aktorstwo Andrzej Gałła w roli ojca, lubiącego
ziemskie uciechy. Nie sposób nie wspomnieć
o Konradzie Imieli, który znakomicie odnajduje się w roli Szczerbica.
Opera Wrocławska zaprezentowała
„Napój miłosny” Gaetano Donizettiego. Inscenizacja, reżyseria i dekoracje są autorstwa
Michała Znanieckiego. Ten spektakl ujmuje
widza lekkością i lirycznym klimatem, ale
też głębszym sensem, oprócz rozrywki. Nie
igrajmy z miłością i szanujmy uczucia innych – do takich wniosków może widz dojść
po obejrzeniu „Napoju miłosnego”. Prawdziwą jednak ucztę, zwłaszcza dla uszu, zapewniają nam wykonawcy. Silnym i czystym
głosem dysponuje Dorota Wójcik, kreująca
rolę Adiny. Jest znakomita zwłaszcza w scenie, kiedy nie ukrywa już, że kocha Nemorina. Joo Lee natomiast z postaci Nemorina
wydobył chęć walki o ukochaną, rozpacz,
rezygnację, smutek. Pełen dystansu do świata jest Dulcamara w interpretacji Jarosława
Bodakowskiego. Hochsztapler, prestigitator,
ale też znawca życia i ludzkich słabostek.
Sierżant Belcore Jacka Jaskuły to żołnierz
– zdobywca niewieścich serc. Jest chwilami
nieco demoniczny, ale przydaje tej postaci
życia. Wyróżnia się mocnym i czystym głosem, od razu przyciąga uwagę widza.

W Teatrze Współczesnym miała miejsce
premiera „Pasażerki” Zofii Posmysz, choć
przedstawienie – w scenicznej adaptacji Natalii Korczakowskiej – stało się raczej wariacją
na temat „Pasażerki”. Nie zawiedli na pewno
aktorzy. Jerzy Senator jako Walter czyni tę postać wielce prawdopodobną, grając solidnego
Niemca, nie wiedzącego nic o przeszłości żony. Sporo niuansów starał się wydobyć Piotr
Łukaszczyk z postaci Amerykanina podróżującego statkiem, ale materiału na tę postać
miał niewiele. Agnieszka Podsiadlik ucieka
przed obozowym koszmarem, który powraca
w osobie pasażerki Marty. Jej Liza sprawiała
wrażenie osoby niepewnej, zagubionej. Marlena Milwiw jest znakomita w roli pasażerki
statku. Podobnie z przyjemnością ogląda się
Zdzisława Kuźniara w roli kapitana. To role
niewielkie, ale świetnie zagrane.
Teatr Piosenki przedstawił premierę
spektaklu „Leningrad”. Po raz pierwszy po
polsku zostały zaprezentowane utwory Siergieja Sznurowa „Sznura” – lidera grupy Leningrad, aktora, poety, kompozytora. Osiemnaście utworów układa się w energetyczną
opowieść o rosyjskich outsiderach. Wszystko
rozgrywa się w rytm pulsującej, ostrej muzyki. Autorem koncepcji i reżyserem spektaklu
jest Łukasz Czuj – twórca wielu spektakli muzycznych i dramatycznych. (m.in. „Cafe Panika” w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu).
Występują Mariusz Kiljan i Tomasz Mars.
Nie mniej ciekawe propozycje wrocławskich teatrów czekają na nas w marcu. Teatr
Polski – Scena na Świebodzkim przedstawi
spektakl „Nirwana”, na podstawie Tybetańskiej Księgi Umarłych. Reżyseria i reżyseria
świateł Krzysztof Garbaczewski. Tybetański
termin bar-do oznacza sferę znajdującą się
między dwoma stanami. Rejon bycia pomiędzy dwiema określonymi formami. Między
iluzją i rzeczywistością. Życiem i śmiercią.
Już nie jesteśmy tym, za kogo się uważaliśmy,
a jeszcze nie jesteśmy tym, kim planujemy zostać. Takich stanów przejścia doświadczamy
często w kulturze, kiedy porzucamy jedną rolę społeczną i przygotowujemy się do drugiej.
Spektakl zapowiada się bardzo ciekawie.
Opera Wrocławska zaprosi nas na
„Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Jest
to najdoskonalsze dzieło operowe Stanisława
Moniuszki, jedno z najważniejszych w całej polskiej twórczości operowej XIX wieku. Główne jego walory to pomysłowość
harmoniczna, świetna konstrukcja scen ze-
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społowych, subtelna i zarazem barwna instrumentacja. Przede wszystkim zaś inwencja melodyczna o wyjątkowej szlachetności
i urzekająca atmosfera polskości. Reżyseria
Laco Adamik, scenografia Barbara Kędzierska, kierownictwo muzyczne Tomasz Szreder, choreografia Henryk Konwiński.
W Teatrze Piosenki obejrzymy„Ulice”
– recital Anny Sroki. Reżyseria Anna Sroka i Jarosław Staniek, choreografia Jarosław Staniek. „Ulice” to spektakl muzyczny oparty o piosenki Andrzeja Zaryckiego
i Zygmunta Koniecznego, w wykonaniu Anny Sroki i z akompaniamentem fortepianu,
kontrabasu, akordeonu i instrumentów perkusyjnych. Podstawowym budulcem dla tego przedsięwzięcia są piosenki Zaryckiego
i Koniecznego, ale Annie Sroce zależy na
własnym charakterze pisma. Znane już teksty i melodie pojawią się w nowych aranżacjach i zaskakującej choreografii.
Teatr Współczesny – Scena na Strychu
zaprosi na spektakl „Kaspar” Petera Handkego. Reżyseria, scenografia i opracowanie
muzyczne Barbara Wysocka, kostiumy Julia
Kornacka. Występują: Marta Malikowska-Szymkiewicz, Tomasz Cymerman, Szymon
Czacki, Robert Szykier-Koszucki (gościnnie).
Handke ukazał w „Kasparze” proces stwarzania człowieka i równocześnie pozbawienia go
wolności przez język. Kaspar Hauser to postać prawdziwa. Niewiadomego pochodzenia chłopiec w wieku lat szesnastu pojawił się
w maju 1828 r. na ulicach Norymbergi. Potrafił powiedzieć tylko jedno zdanie: „Chcę być
jeźdźcem, jak mój ojciec”. Poddany edukacji
i przystosowany do życia w społeczeństwie,
zmarł w 1833 r. na skutek rany odniesionej
w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego tajemnicza biografia i śmierć zbudowały legendę inspirującą do dzisiaj wielu twórców.
W 1974 r. powstał film Wernera Herzoga
„Zagadka Kaspara Hausera”. Peter Handke
(ur. 1942) to austriacki dramaturg, powieściopisarz, poeta i eseista, laureat wielu prestiżowych nagród literackich. Należy do czołówki
pisarzy niemieckojęzycznych drugiej połowy
XX wieku. „Kaspara” napisał w 1967 r. Sztuka została dotąd wystawiona w Polsce tylko
raz – polska prapremiera odbyła się w 1987 r.
w Starym Teatrze w Krakowie.
Z nadzieją, że znajdą Państwo coś dla siebie, zapraszamy do teatrów. Z premierowych
przedstawień przekażemy relację w następnym numerze „Naszych Popowic”.
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CERTA podsumowała sezon

Tak trzymać
Piątego lutego Koło PZW CERTA
dokonało podsumowania
minionego sezonu. Dokonano też
wyboru Zarządu Koła i wręczono
nagrody za zwycięstwo
we współzawodnictwie.

Zebranie otworzył przewodniczący Koła PZW CERTA Andrzej Czycz. Powitał
przybyłych na spotkanie: prezesa SMLW
„Popowice” Mirosława Miciaka, wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Halinę
Czapnik, przewodniczących Rady Osiedla Popowice-Polana Jana Cieszkowskiego i Popowice-Park Wiesława Hormańskiego. Obecny był także wiceprezes
Koła PZW Astra Mirosław Pietrus.
Andrzej Czycz przedstawił sprawozdanie Zarządu Koła za 2008 rok. Podsumował w nim miniony rok, poinformował też o włączeniu do kalendarza
imprez wędkarskich zawodów dla dzieci.
W sprawozdaniu omówione zostały wyniki współzawodnictwa o tytuł Mistrza Popowic za 2008 rok oraz wyniki zawodów
wędkarskich. W sprawozdaniu znalazły
się również słowa podziękowania pod adresem Zarządu SMLW „Popowice”, Rady
Nadzorczej i Rad Osiedli, a także sklepu
INTER-MIX i sklepu WZSR Samopomoc Chłopska przy ul. Białowieskiej: Cała działalność Klubu nie byłaby możliwe,
gdyby nie wsparcie Zarządu SMLW „Popowice”, Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. Za tę pomoc Zarząd CERTY składa
serdeczne podziękowanie. Zarząd Klubu
wraz z jego członkami pragnie podziękować sponsorom wspierającym Klub i życzyć dalszej dobrej współpracy.
Po sprawozdaniu Andrzeja Czycza
skarbnik Koła Andrzej Musielak przedstawił sprawozdanie finansowe. Znalazły się w nim dochody Koła, pochodzące z dotacji, składek i opłat startowych,
a także wydatki – na nagrody, puchary,
opłaty i sprzęt.
W czasie spotkania głos zabrał prezes
Zarządu SMLW Mirosław Miciak: – To
już siódmy rok działalności CERTY. Zarząd Spółdzielni, Rada Nadzorcza i Rady
Osiedli będą dążyć, aby Wasza działalność dalej się rozwijała. Służy ona przecież dobru ogólnemu, jest skierowana także do młodych.
Zabierając głos, wiceprezes Koła
Astra pogratulował CERCIE działalno-

ści, zwłaszcza myślenia o młodych wędkarzach: – Wasz Klub może służyć za
wzór. Tak trzymać.
W czasie spotkania dokonano wyboru
Zarządu Koła. Na pierwszym zebraniu,
12 lutego, nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco: Andrzej Czycz
– przewodniczący, Andrzej Mankiewicz
– wiceprzewodniczący, Lesław Pukacz
– sekretarz, Andrzej Musielak – skarbnik,
Czesław Tuszyński – gospodarz.
Wręczone także zostały nagrody wędkarzom. Mistrzem Popowic za 2008 rok
został Czesław Tuszyński. Największą
rybą, złowioną w czasie zawodów o mistrzostwo Popowic, był leszcz o wadze
2250 g, którego złowił Piotr Tuszyński.
Największą rybę drapieżną – sandacza
o wadze 3500 g – złowił Jan Sawicki.
Największa ryba spokojnego żeru – leszcz
o wadze 2900 g – była trofeum Piotra Tuszyńskiego.

Nowości
naszej
biblioteki
Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7
proponuje kilka spośród ostatnio
zakupionych nowości książkowych.
 Ayaan Hirsi Ali – „Niewierna”
Wychowana w surowej, muzułmańskiej
rodzinie Ayaan Hirsi Ali przeżyła wojnę domową, zabieg obrzezania, brutalne
bicie, w wiek dojrzewania wkroczyła jako żarliwa wyznawczyni islamu. Uciekła
przed przymusowym małżeństwem i uzyskała azyl w Holandii, gdzie jako członkini izby niższej parlamentu walczyła o prawa muzułmańskich kobiet.
 Jacqueline Pascarl-Gillespie – „Kiedyś byłam księżną”
Autorka już na początku swojego życia nie zaznała szczęścia. Opuszczona
przez ojca w pięć dni po narodzinach, oddzielona od ukochanej babci, musiała zamieszkać z niezrównoważoną psychicznie matką i jej konkubentem. Gdy jako
nastolatka poznała romantycznego Bahrina, malezyjskiego księcia, była przekonana, że w końcu odnalazła szczęście
i spokój. Szybko przekonała się jednak,
jak tragicznie się pomyliła…
 Janina Fedorowicz, Joanna Konopińska – „Marianna i róże”
To rodzaj pamiętnika napisanego na
podstawie zachowanego archiwum rodziny Malinowskich i Jasieckich, osiadłych
w Wielkim Księstwie Poznańskim na przełomie XIX i XX wieku, oraz różnych źródeł
historycznych dotyczących tego okresu.

Czesław Tuszyński

Kończąc spotkanie, Andrzej Czycz
zwrócił się z apelem o liczniejszy udział
w imprezach wędkarskich w 2009 roku.
Kalendarz imprez jest pokaźny. Oprócz
klubowych zawodów o puchar Mistrza
Popowic w trzech turach, w tym roku Koło zorganizuje dwukrotnie zawody dla
dzieci.
Będziemy towarzyszyć wędkarzom,
relacjonując Państwu te imprezy w „Naszych Popowicach”. Członkom Koła życzymy zaś taaakiej ryby!

 Maria Sapieżyna – „Moje życie, mój
czas”
Jako dziecko była świadkiem piekła rewolucji październikowej w Jałcie i budowania nowej Polski. Młodość spędziła na polowaniach i balach, doświadczyła wielkiej
miłości księcia Jana Sapiehy. We wrześniu
1939 roku uciekła z Polski z dwójką małych
dzieci. W czasie drugiej wojny światowej
była agentką Resistance, kilka lat spędziła
we włoskich i niemieckich więzieniach. Po
wojnie osiadła na emigracji w Londynie.
W 1992 roku wróciła do Polski.

Tomasz Kapłon
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