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Wszystkim członkom naszej Spółdzielni 

składamy najserdeczniejsze życzenia: 

spokojnych Świąt Wielkanocnych, 

smacznego jajka i mokrego dyngusa. 

Niech będzie to czas wzajemnej radości i nadziei, 

serdecznych spotkań w rodzinnym gronie.

Zarząd i Rada Nadzorcza 

SMLW „Popowice”

Jakie będą kolejne kroki w 
realizacji naszej inwestycji przy 
ul. legnickiej? Odpowiedź 
na to pytanie żywo interesuje 
naszych mieszkańców. Zgodnie 
z zapowiedzią, przedstawiamy 
informacje na ten temat.

Nietrudno było zauważyć, że „Niebieski 
Kwadrat”, który szpecił Popowice, zniknął 
już całkowicie z ulicy Legnickiej. Roz-
biórka pawilonu została zakończona. Na 
działce widać już tylko wyrównany te-
ren. Obiekt minionej epoki legł wreszcie 
w gruzach… 

Uspokajamy sceptyków, uważających, 
że nic się tam nie dzieje. Obecnie trwają 
prace związane z tworzeniem kosztorysu 
inwestorskiego na bazie zakończonego pro-
jektu budowlanego I etapu. Posiada on wy-
magane zapewnienia i techniczne warunki 
przyłączenia energii elektrycznej, sieci te-
letechnicznych, wody, ciepła oraz odbioru 
ścieków komunalnych i deszczowych. 

Trwają także prace związane z projek-
tem układu ruchu drogowego oraz uzgod-
nienia związane z przekładkami sieci cie-

płowniczej, deszczowej i teletechnicznej dla 
II etapu budowy. Zarówno warunki przyłą-
czenia, jak i uzgodnienia wymagają uzyska-
nia stosownych dokumentów, bez których 
trudno rozpocząć budowę.

Na działce po rozebranych pawilonie 
zostały już zakończone roboty związane z 
przebudową sieci elektroenergetycznej śred-
niego i niskiego napięcia. Prace te były ko-

nieczne do wykonania – warunkowały dal-
szy postęp prac. 

Nasza inwestycja stopniowo posuwa się 
więc do przodu. W najbliższej przyszłości – po 
etapie planowania, projektowania, dokonywa-
nia stosownych uzgodnień i pozwoleń – nabie-
rze widocznego dla oka kształtu powstają-
cej bryły budynku. Wszyscy czekamy na ten 
moment.  Zarząd SMLW „Popowice”

Nasza inwestycja
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa

„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław

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

wt., czw.: 900 – 1700

Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki: 1400 – 1700

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

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

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

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

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

Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 693 074 544, 605 979 282
tel. 71 718 18 56

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

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

WAŻNIEJSZE TELEFONY
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Przypominamy o podziale 
obowiązków między  
Spółdzielnię i lokatora  
w zakresie technicznej 
sprawności mieszkania.  
Podział ten przyjęto  
i zapisano w regulaminie,  
a przedstawia się  
on następująco. 

Lokator w zakresie konserwacji wyko-
nuje: malowanie pomieszczeń, konserwa-
cję i remont podłóg, konserwację i remont 
stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie 
instalacji i grzejników c.o., konserwację i 
remont instalacji wodnej od wodomierza, 
konserwację i remont instalacji elektrycz-
nej, wymianę kuchenki gazowej, gazowo-
elektrycznej lub elektrycznej. Ponadto lo-
kator przed planowanym rozpoczęciem 
robót zobowiązany jest zawiadomić Spół-
dzielnię o zamiarze wykonania remontu.

Spółdzielnia odpowiada za konser-
wację i remonty instalacji wodnej do 

wodomierza włącznie, za instalację ka-
nalizacyjną do pionów włącznie, za in-
stalację kanalizacyjną, gazową (bez 
gazomierza i kuchenki), za instalację 
wentylacyjną, za instalację c.o., za in-
stalację elektryczną do zabezpieczenia 
mieszkaniowego. Spółdzielnia przepro-
wadza wszystkie nakazane w prawie bu-
dowlanym przeglądy roczne i okresowe 
(pięcioletnie). 

Dodatkowego komentarza wyma-
ga sprawa balkonów. Użytkownik lo-
kalu zobowiązany jest do wykonywa-
nia konserwacji i remontów elementów 
wykończeniowych – barierek, posadzek, 
malowania. Spółdzielnia odpowiada za 
konserwację i remonty elementów kon-
strukcyjnych balkonów. Przy okazji przy-
pominamy o profilaktycznej wymianie 
wężyków przy spłuczkach oraz uszczel-
nianiu brodzików i kabin prysznicowych 
przez właścicieli mieszkań, aby zapobiec 
zalaniom.

Marek Piekarek

Kto za co 
odpowiada 

Tak zwane dobrosąsiedzkie 
stosunki są tym,  
czego często nam brakuje. 
Mając dobrego sąsiada, 
unikamy wielu stresów, 
zmartwień,  
a nawet kłopotów.  
Dobrze mieć za ścianą  
kogoś, kto jest nam  
przyjazny i życzliwy.

Życie w dużym skupisku związane 
jest z kontaktami z innymi, mieszkają-
cymi obok, ludźmi. Każdy z nas może 
zapewne podać przykłady sąsiadów, z 
którymi utrzymuje dobre kontakty. Po-
życzamy sobie nie tylko szklankę cukru 
czy marchewkę, kiedy nam zabraknie. 
W czasie dłuższej nieobecności sąsia-
dów podlejemy im kwiatki, wyjmiemy 
listy ze skrzynki, ich mieszkanie mamy 
na oku. Dobrym sąsiadom ufamy i oni 
ufają nam.

Skoro może być tak dobrze, to dla-
czego jest tak źle? Dlaczego mają miej-
sce ciągnące się nieraz latami spory, 
utrudnianie sobie życia, wojny podjaz-
dowe? Arsenał środków stosowanych 
w tych konfliktach często naprawdę 
jest niewybredny. Rodzi się pytanie: 
dlaczego i po co tak się dzieje? Może 
mamy zbyt mało własnych zmartwień, 
problemów, kłopotów w życiu, skoro 
dokładamy sobie jeszcze te z sąsiada-
mi…?

Miejmy jednak świadomość, że tak 
jak my odnosimy się do sąsiadów, tak 
oni będą odnosić się do nas. Jeżeli na 
agresję odpowiemy agresją, to końca 
tych walk może nie być widać. 

Warto więc poprawiać kontakty z są-
siadami, pod pewnym wszakże warun-
kiem: że z drugiej strony jest dobra wola 
do takiej poprawy. Bo do tanga trzeba 
jednak dwojga…

Tomasz Kapłon 

Moim zdaniem
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Gospodarze naszych domów

GENOWEFA KOZAK
Do jej obowiązków należy rejon Popowicka 10-16. Nie jest on łatwy, 
bo dużo w nim starych drzew, do tego parking na długość bloku. 
Wśród mieszkańców jest sporo osób starszych, ale są też młodzi 
mieszkańcy. Jednak z wszystkimi pani Genowefa znajduje wspólny 
język, bo lubi porządek. Kiedy ktoś robi remont, pomaga w sprzą-
taniu, ale też oczekuje od lokatora utrzymania czystości na klat-
ce, aby nie było to kłopotliwe dla innych. Lubi dobrze wykonywać 
swoje obowiązki: „Myślę, że lokatorzy są zadowoleni. Źle bym się 
czuła, gdyby to nie było zrobione solidnie”. 
Pani Genowefa nie przepada za zimą, bo jest to duże utrudnienie 
w jej pracy. Na szczęście zima jest raz w roku.

Wysłuchał Tomasz Kapłon

OKSANA MAGIERA
Rejon, który ma w swojej pieczy, to Wejherowska 55-77. Rejon jest duży 
i pełen zieleni, która cieszy oczy latem, ale z powodu której jesienią 
jest znacznie więcej pracy. Pani Oksana jest zadowolona ze swojej 
pracy, odpowiadają jej godziny jej wykonywania. Jak twierdzi, miesz-
kańcy bardzo dobrze ją traktują, nie robią jej żadnych przykrości: „Wi-
dzę, że moja praca jest szanowana, czuję się w niej jak w domu. Lo-
katorzy okazują mi sympatię”. 
Zwłaszcza praca na powietrzu jest dla pani Oksany źródłem satysfak-
cji. Jej zdaniem, do śniegu przydałoby się coś innego poza łopatą, 
która czasem nie wystarcza. Mimo to jest zawsze uśmiechnięta i pew-
nie za to też lokatorzy ją lubią. 

Zgodnie z ustawą, każda 
spółdzielnia obowiązana jest co 
najmniej raz na trzy lata poddać 
się lustracyjnemu badaniu 
legalności, gospodarności i 
rzetelności całości jej działania. 

Tak też było w przypadku naszej Spół-
dzielni. W dniach od 20 grudnia 2010 do 
18 lutego 2011 roku została przeprowa-
dzona pełna lustracja działalności SMLW 
„Popowice” za okres od 1 stycznia 2007 
do 31 grudnia 2009 roku. Przedmiotem 
lustracji była organizacja Spółdzielni, stan 
prawny jej gruntów, sprawy członkowskie 
i dyspozycja lokalami. Lustracji podda-
ne były także: działalność inwestycyjna, 
gospodarka zasobami mieszkaniowymi, 
gospodarka remontowa i gospodarka fi-
nansowa. Przeprowadzili ją lustratorzy 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP ze stosownymi uprawnie-
niami. 

Informacja o lustracji była podana do 
wiadomości członków Spółdzielni poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sie-

dzibie SMLW „Popowice”. Lustratorzy 
przeprowadzali swoje czynności w po-
mieszczeniu, do którego mieli wstęp zain-
teresowani członkowie Spółdzielni. 

Rezultatem pracy lustratorów 
jest protokół lustracyjny, w którym 
przedstawione są ustalenia lustracji. 
Integralną częścią protokołu stano-
wić będzie list polustracyjny. Zosta-
nie on sporządzony przez Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Mieszka-
niowych RP na podstawie ustaleń 
zawartych w protokole lustracji. 
Związek prześle go do Spółdziel-
ni. Zarówno protokół lustracji, jak 
i list polustracyjny będzie dostępny 
dla członków Spółdzielni. Ponadto 
obowiązkowe jest przedstawienie 
przez Spółdzielnię listu polustracyj-
nego na najbliższym Walnym Zgro-
madzeniu. 

Oczywiście członków najbar-
dziej interesuje odpowiedź na pyta-
nie, jaka jest sytuacja naszej Spół-
dzielni. Z protokołu lustracyjnego, 
z rozdziału o gospodarce finanso-

Po lustracji wej, zacytujmy więc jedno stwierdzenie: 
„Uzyskane przez Spółdzielnię wielkości i 
wskaźniki świadczą o jej dobrej i stabilnej 
sytuacji majątkowej i finansowej”. Ta dia-
gnoza znajduje potwierdzenie w protokole 
lustracyjnym. 

Tomasz Kapłon
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W ramach przybliżania kwestii prawnych,  
w telegraficzny skrócie przekażemy czytelnikom 
„Naszych Popowic” nieco informacji o zmianach, 
wprowadzonych przez ustawodawcę. 

20 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy z 2009 r. 
o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2009 nr 131, poz. 
1075). Wprowadza ona w życie jeden rodzaj hipoteki nawiązują-
cy do dotychczasowego modelu hipoteki kaucyjnej. Tym samym 
skończyło się składanie dwóch wniosków – o ustanowienie hi-
poteki zwykłej (zabezpieczającej wierzytelność główną) oraz o 
ustanowienie hipoteki kaucyjnej (zabezpieczającej odsetki i inne 
koszty o nieokreślonej wysokości). 

Po wejściu w życie omawianej noweli właściciel nieruchomo-
ści będzie mógł zabezpieczyć jedną hipoteką kilka wierzytelno-
ści przysługujących kilku podmiotom, a służących sfinansowa-
niu jednego przedsięwzięcia. Skorzystanie z tego rozwiązania 
będzie jednak wymagało zgody właściciela nieruchomości na 
ustanowienie przez wierzycieli w formie pisemnej umowy ad-
ministratora hipoteki, który zostanie wpisany do księgi wieczy-
stej jako wierzyciel. 

Według nowych przepisów właściciel nieruchomości będzie 
mógł decydować o kolejności spłaty wierzycieli hipotecznych. 
Gdy jakaś hipoteka wygaśnie, będzie mógł rozporządzać miej-
scem hipotecznym, ustanawiając nową hipotekę albo przenosząc 
na to miejsce (za zgodą wierzyciela) inną wierzytelność, obcią-
żającą nieruchomość. Dodatkowo w świetle nowych przepisów 
właściciel nieruchomości będzie mógł żądać (za zapłatą wyna-
grodzenia) zlikwidowania hipoteki, gdy dana wierzytelność nie 
powstała w ciągu 10 lat od ustanowienia hipoteki. 

Nowelizacja ustawy daje także możliwość ustanawiania hipo-
teki w innej walucie niż ta, w której ustanowiona jest wierzytel-
ność główna. To zasadnicze zmiany, które zostały wprowadzone 
znowelizowaną ustawą. Do jej lektury zapraszamy zaintereso-
wanych. Ta wiedza z pewnością się przyda.

Mirosław Miciak

Zespół Nieruchomości nr 1 „Polana”
1. Remont podestów i schodów wejściowych
2. Opaski wokół budynków
3. Malowanie całościowe klatek schodowych 

– Jelenia 54 i 56
4. Remont elewacji wejść do klatek i przejść 

bramowych
5. Remont pomieszczeń kubłowni – drobne 

naprawy + 9 podjazdów na kubły
6. Remont placów zabaw – Białowieska 13-23 

oraz Niedźwiedzia 14-24
7. Remont instalacji oświetlenia piwnic – wy-

miana uszkodzonych opraw i włączników
8. Remont pokrycia dachów i orynnowania
9. Remont drabin i wejść na dachy budynków
10. Remont kominów
11. Remont śmietników – malowanie
12. Koncepcja kolorystyki i projekt ocieplenia 

budynków
13. Roboty awaryjne

Zespół Nieruchomości nr 2 „Park”
1. Wymiana pionów elektrycznych WLZ 
2. Wyprawki malarskie po wymianie gałązek 

WLZ
3. Montaż turbowentów
4. Montaż zaworów odpowietrzników pionów 

c.o.
5. Remont pokrycia dachów i orynnowania
6. Remont pomieszczeń kubłowni
7. Remont placów zabaw
8. Opaski wokół budynków
9. Plombowanie gazomierzy z 2010 r. w bu-

dynku Bobrza 2-26
10. Remont podestów i schodów wejściowych
11. Remont elewacji wejść budynków wyso-

kich i przejść bramowych
12. Remont daszków nad wejściami budynków 

wysokich
13. Montaż koryt odwodnieniowych wzdłuż 

chodników – nieruchomość 210 i 219
14. Remont śmietników
15. Remont wejść na dachy budynków
16. Remont kominów 
17. Koncepcja kolorystyki i projekt ocieplenia 

budynków
18. Roboty awaryjne

1. Budynek admin i s t racy jno - usługow y  
ul. Starograniczna 28 – ocieplenie elewacji 
budynku 

2. Lokal Niedźwiedzia 47 – remont patia i scho-
dów 

PlAN RZEcZOWy FuNDuSZu REMONTOWEGO
lOKAlI użyTKOWych

NA ROK 2011

PlAN RZEcZOWy FuNDuSZu REMONTOWEGO
NA ROK 2011Zmiany  

w hipotekach 
i księgach 
wieczystych
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czy ciekawość może być impulsem do działalności 
w organach samorządowych? Pewnie tak, skoro 
tym właśnie na początku kierowała się AGNIESZKA 
GRZEcZKA, przewodnicząca Rady Zespołu 
Nieruchomości Park.

Chęć przyjrzenia się Spółdzielni od wewnątrz oraz chęć wpływa-
nia na polepszenie warunków życia mieszkańców spowodowały, że 
Agnieszka Grzeczka wystartowała w wyborach do Rady Zespołu Nie-
ruchomości: „Chciałam działać, mieć wpływ na to, żeby mieszkańcom 
było lepiej”. 

Ku swojemu zaskoczeniu, w wyborach na wydzielonej części Wal-
nego Zgromadzenia otrzymała najwięcej głosów. Bardzo ucieszyło ją to 
poparcie. Szybko zdała sobie sprawę, że idzie też za tym odpowiedzial-
ność za ludzkie sprawy, zgłaszane do Rady Zespołu Nieruchomości. 

Początkowo Agnieszka Grzeczka była wiceprzewodniczącą Rady. 
Po rezygnacji Marii Keblesz z tej funkcji, Rada jednomyślnie wybra-
ła panią Agnieszkę na przewodniczącą. Jako podstawę swojego dzia-
łania i działania Rady widzi ona realizowanie, w miarę możliwości, 
postulatów mieszkańców: „Oni nam wskazują i podsuwają tematy do 
rozwiązania. My również, chodząc po osiedlu, widzimy, co trzeba jesz-
cze zrobić”. 

Pani Agnieszka jest przekonana, że działając w Radzie Zespołu Nie-
ruchomości, przyswoi sobie wiedzę na tematy samorządowe, że bę-
dzie to swoista samorządowa szkoła życia, która na pewno się przyda, 
a przejście przez kolejne szczeble działalności da wiele doświadczeń. 
Agnieszka Grzeczka zdaje sobie sprawę, że przyjdzie moment decyzji, 
czy startować do Rady Nadzorczej. Nie wyklucza w przyszłości takiej 
ewentualności. 

Taki scenariusz jest wysoce prawdopodobny, gdy weźmie się pod 
uwagę, że pani Agnieszka zamierza uważnie wsłuchiwać się w głosy i 
potrzeby mieszkańców. Mieszkańcy już jej zaufali. Rzecz w tym, aby 
tego zaufania nie zawieść, bo będzie ono bardzo mocną siłą napędową 
w działalności dla dobra mieszkańców. Ten kapitał zaufania będzie pro-
centować, a Agnieszka Grzeczka z pewnością go nie zmarnuje.

Tomasz Kapłon

Samorządowa 
szkoła życia 

Tytułowe stwierdzenie zna każdy 
z nas. Jednak nie każdy 
sport uprawia, choćby po 
amatorsku. Może warto więc 
zastosować to powiedzenie 
w praktyce?

Istnieje możliwość zorganizowania na 
terenie Popowic zajęć polegających na 

bieganiu i ćwiczeniach karate. Prowa-
dzone byłyby przez trenera posiadające-
go stosowne uprawnienia, doświadczenie 
i – co najważniejsze – wyniki w takiej 
działalności. 

Dlatego też zwracamy się z apelem do 
naszych mieszkańców, aby osoby, które 
reflektowałyby na takie zajęcia, zgłasza-
ły chęć uczestnictwa w zajęciach sporto-

wych do sekretariatu SMLW „Popowi-
ce”. Po skompletowaniu grupy chętnych 
powiadomimy ich o terminie i miejscu 
zajęć.

Wszelka aktywność, także sportowa, 
na pewno poprawia samopoczucie, ale 
także kształtuje nasz charakter. Nigdy nie 
jest na nią za późno!

Tomasz Kapłon

Sport to zdrowie

szkoła życia 
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Sprawie likwidacji zsypów 
w wysokich budynkach 
poświęcony był tekst w 
poprzednim numerze „Naszych 
Popowic”. Był on zaproszeniem 
do dyskusji na ten temat. 
Przedstawiamy głos w tej 
sprawie. 

Autorem listu, jaki otrzymaliśmy, jest 
pan Ryszard Urbanek. Zwraca on uwa-
gę zwłaszcza na negatywne skutki takiej 
decyzji, którą należy starannie rozważyć: 

W swojej opinii ograniczę się tylko do 
dwóch wysokich budynków przy ulicy Jele-
niej, w których znajduje się prawie osiem-
set mieszkań. Zamieszkuje w nich około 
tysiąca mieszkańców. W większości są to 
osoby starsze, często niepełnosprawne, 
dla których zsyp na półpiętrze to nie tyl-
ko wygoda, ale przede wszystkim koniecz-
ność. Zakładając, że z każdego mieszka-
nia wyrzuca się tylko raz dziennie śmieci, 
to windy wykonają 1600 kursów (na dół i 
do góry) dziennie z wywożącymi śmieci. 
To oczywiście są wymierne koszty energii 
i eksploatacji wind, jakie poniosą spół-
dzielcy. Kolejna wątpliwość: co się stanie 
w przypadku możliwych awarii wind lub 

planowych wyłączeń na czas remontów 
i przeglądów? Nie jest trudno wyobrazić 
sobie, że część mieszkańców może wysta-
wić śmieci na klatki schodowe, czekając 
na uruchomienie wind. Wtedy efekt będzie 
odwrotny od zamierzonego, o czym przeko-
nali się mieszkańcy niektórych spółdzielni, 
pochopnie likwidując zsypy. Następnym 
argumentem przemawiającym za głębo-
kim zastanowieniem się przed podjęciem 
decyzji jest lokalizacja śmietników. Gdzie 
Spółdzielnia przewiduje budowę śmietni-
ków? W tej chwili palącym problemem jest 
totalny brak miejsc parkingowych i wydaje 
się, że problem zsypów jest drugorzędny. 
Nie oznacza to, rzecz jasna, że go nie ma. 
Moim zdaniem, suma zysków i strat wcale 
nie przemawia za likwidacją zsypów.

Nasz czytelnik zwraca także uwagę, że 
jego opinia odnosi się do dwóch wysokich 
budynków przy Jeleniej, a w skali całej 
Spółdzielni tych budynków jest więcej. Za-
tem koszty zwiększają się proporcjonalnie. 
Na pewno decyzja o likwidacji – bądź nie – 
zsypów powinna być starannie rozważona. 

Czekamy na Państwa głosy, opinie, su-
gestie. Pomogą one w znalezieniu rozwią-
zania, najlepszego dla mieszkańców. 

Tomasz Kapłon

coraz większa liczba 
samochodów powoduje,  
że coraz mniej jest miejsc  
do parkowania.  
Warto więc pomyśleć o tym, 
by maksymalnie wykorzystać 
parkingi, które już mamy  
do dyspozycji.

Możliwość choćby częściowego roz-
wiązania tej kwestii zgłosił nam czytel-
nik „Naszych Popowic”. Jest ona banal-
nie prosta, ale wciąż niewykorzystana. 
Miejsc z pewnością nie przybędzie, ale 
parkując samochody bliżej siebie, zy-
skamy nieco przestrzeni. Irytację na-
szego czytelnika wywołuje stawianie 
samochodów przez niefrasobliwych 
kierowców tak, że utrudniają one par-
kowanie innym. 

Taka sytuacja często ma miejsce na 
rogu ulic Jeleniej i Białowieskiej: kie-
rowca parkujący przy wjeździe na chod-
nik wzdłuż Białowieskiej uniemożliwia 

wjazd na miejsca parkingowe na tym 
chodniku. 

Pamiętajmy, że każde miejsce jest po-
trzebne. Nie utrudniajmy innym możli-
wości parkowania, a wręcz starajmy się to 
ułatwić. Być może wtedy inni zaczną po-

stępować podobnie i okaże się, że miejsc 
do parkowania będzie więcej. 

Czasem do rozwiązania problemu wy-
starczy odrobina dobrej woli. To tak nie-
wiele… 

Tomasz Kapłon

Spółdzielnia Popowice, 
chcąc być w zgodzie ze 
znowelizowanym niedawno 
prawem o ruchu drogowym, 
zamówiła projekt organizacji 
ruchu drogowego na osiedlu. 

Otrzymany projekt był konsultowany z 
Radą Nadzorczą i Radami Zespołów Nie-
ruchomości. Potwierdził to, co wszyscy 
obserwujemy na co dzień: deficyt miejsc 
postojowych. Na 100 mieszkań przypa-
da tylko 60 miejsc postojowych, przy 
czym brano pod uwagę wszystkie moż-
liwe miejsca. 

Wyciągając wnioski na podstawie 
projektu, można zastanawiać się, czy w 
niektórych częściach osiedla budować 
dodatkowe miejsca postojowe kosztem 
trawników. Alternatywą jest ograniczanie 
dostępu do terenów Spółdzielni samocho-
dom spoza Popowic.

Tomasz Kapłon

W sprawie zsypów
Brak
miejsc

Nauczmy się parkować

Na Popowicach brakuje  
miejsc postojowych
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upływający czas zaciera coraz 
bardziej wydarzenia  
z przeszłości, jednak w pamięci 
najbliższych żyją ci, którzy bronili 
wolności i Polski. Do takich 
należał z pewnością STANISłAW 
MARcISZyN. Wspomina go jego 
małżonka, pani czesława.

Pochodził z miejscowości Rumno, poło-
żonej w powiecie rudeckim, w dawnym wo-
jewództwie lwowskim. Jako dwudziestolet-
ni młodzieniec był świadkiem tragicznego 
wydarzenia. Otóż w nocy z 2 na 3 czerwca 
1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymor-
dowali czterdziestu mieszkańców Rumna. 
Stanisławowi udało się ocaleć, ale ten obraz 
pozostał mu na zawsze przed oczami. Być 
może ten fakt był dla niego impulsem do 
zgłoszenia się w szeregi Wojska Polskiego. 
Uczynił to w październiku 1944 roku. Mi-
mo zakończenia działań wojennych, w ma-
ju 1945 roku, Stanisław pozostał w wojsku 
aż do marca 1947 roku. Brał udział w walce 
zbrojnej o utrwalenie władzy ludowej, za co 
otrzymał – w latach dziewięćdziesiątych – 
tytuł „Weterana Walk o Wolność i Niepod-
ległość Ojczyzny”. Zawsze powtarzał, że 
wolność jest naszym największym dobrem. 

Po zakończeniu służby wojskowej Sta-
nisław przyjechał na Ziemie Odzyskane i 

osiadł najpierw w pobliżu Twardogóry. W 
1948 roku przybył do Wrocławia. Pracował 
najpierw w szpitalu, potem w Dolmelu. Za-
mieszkał najpierw na Biskupinie, potem na 
Popowicach, na początku ich powstania, 
czyli w 1975 roku.

W 1984 roku owdowiał, mając troje dzie-
ci. W tym samym roku właśnie tu, na Po-
powicach, w kościelnym chórze poznał pa-
nią Czesławę, która także mieszkała na 
osiedlu. Ona również była wdową. W 1985 
roku postanowili połączyć swe losy. Kilka 
lat później spadł na nich prawdziwy cios: 

pierwsze objawy choroby Alzheime-
ra. Pani Czesława troskliwie opieko-
wała się mężem, ale choroba okazała 
się silniejsza. Pan Stanisław zmarł 11 
lutego 2010 roku. 

Kiedy słucham, jak pani Czesława z 
czułością i smutkiem opowiada o swo-
im mężu, to myślę sobie, jak bardzo go 
kochała. Tak właśnie o nim mówi: „Był 
bardzo dobrym, wspaniałym człowie-
kiem. Głęboko religijnym, również na 
co dzień. Mimo powtórnego małżeń-
stwa, nigdy mi niczego nie wypominał, 
nie dokonywał żadnych porównań”. 

Mieli wspólną pasję: śpiewali w ka-
barecie Mimoza w popowickim Klubie 
Seniora. Pani Czesława wspomina te 
szczęśliwe chwile, pokazując mi zdję-

cia z występów Mimozy. 
Pociechą w trudnych chwilach jej nieła-

twej egzystencji jest córka i syn oraz synowa 
Roma, która zawsze pomagała i pomaga do 
dziś: „Na nią zawsze mogę liczyć” – mówi 
pani Czesława. To bardzo dużo, zważyw-
szy na problemy ze zdrowiem, na codzien-
ne troski i kłopoty. 

Stojące na kredensie zdjęcia Stanisława 
upewniają, że pamięć o nim dodaje sił pani 
Czesławie, a on wciąż żyje w jej sercu. To 
był wspaniały człowiek…

 Tomasz Kapłon

Nasi kombatanci

Wspaniały człowiek

Powody do satysfakcji może 
mieć nie tylko dyrekcja i 
nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 3 na Popowicach. Ocena, 
jaką szkoła otrzyma w wyniku 
ewaluacji Kuratorium Oświaty, to 
także powód do satysfakcji dla 
uczniów i rodziców.

Wizytatorzy kuratorium spotkali się z 
przedstawicielami środowiska szkolnego i 
instytucji współpracujących ze szkołą. Ze-
brali materiał oceniający szkołę w wielu 
aspektach jej działalności. Pełnym raportem 
z wizytacji dysponować będzie dyrekcja 
szkoły. My natomiast przedstawimy niektó-
re opinie o szkole, wypowiedziane podczas 

wizytacji: uczniowie potrafią współdziałać 
w grupie, prezentować swoje osiągnięcia, 
wykazują też wrażliwość społeczną, działa-
jąc w wielu organizacjach pozarządowych. 

Oceniane było także bezpieczeństwo 
szkoły, jej uczniów, na co mają wpływ stałe 
kontakty z policją i strażą miejską. Szkoła 
posiada monitoring, ponadto nauczyciele 
stale są obecni ze swoimi uczniami. Wyso-
ko została także oceniona edukacja dla bez-
pieczeństwa, także rodziców. 

Podkreślana była również duża kultu-
ra osobista dzieci, godne reprezentowanie 
swojej szkoły na zewnątrz. Szkoła umoż-
liwia rozwój dzieciom utalentowanym, ale 
także tym mającym problemy z nauką. 
Dzieciom z problemami wychowawczymi 

przychodzą z pomocą pedagog i psycholog 
szkolny. Duża oferta zajęć pozalekcyjnych 
pozwala dzieciom na pogłębianie własnych 
zainteresowań.

Ta wstępna wysoka ocena nie dziwi. 
Uzasadnia raczej duże zainteresowanie 
Szkołą Podstawową nr 3 uczniów, także 
spoza Popowic. Kiedy pytam dyrektor Ire-
nę Sienkiewicz-Szyperską o powód ta-
kiej popularności, odpowiada: „Staramy 
się stworzyć naszym uczniom warunki do 
nauki, rozwoju, pogłębiania zainteresowań. 
Dbamy zarazem o ich bezpieczeństwo. To 
wszystko procentuje”. 

Oznacza to, że w tej szkole warto się 
uczyć.

Tomasz Kapłon

Przyjazna szkoła 
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Tradycją popowickiego Klubu 
Seniora są spotkania noworoczno-
opłatkowe, organizowane 
zawsze w styczniu. upływają 
one w świątecznej atmosferze. 
życzeniom towarzyszy wspólne 
śpiewanie kolęd. 

Takie właśnie spotkanie odbyło się 
8 stycznia w siedzibie Klubu Seniora. 
Przybyli na nie: przewodniczący Rady 
Nadzorczej SMLW „Popowice” Bole-
sław Proga i sekretarz Rady Danuta 
Połubińska-Adamowicz. Radę Zespo-
łu Nieruchomości Polana reprezentował 

Kazimierz Chabowski, a RZN Park – 
Marian Jakubowski. Obecny był także 
Lucjusz Ejfler z Rady Nadzorczej SM 
Kozanów IV” wraz z małżonką. 

Po złożeniu życzeń kabaret Mimoza 
wystąpił z programem stosownym na tę 
okoliczność. Mogliśmy posłuchać kolęd 
i pieśni świątecznych. Zespól rozpoczął 
od piosenki, znanej zapewne wszystkim: 
„Jest taki dzień” z repertuaru Czerwo-
nych Gitar. Potem były kolędy wykony-
wane w duetach, przez same panie, sa-
mych panów i przez cały zespół. Widać 
było, że śpiewanie sprawia im wielką ra-
dość. Dodajmy, że kabaretowi akompa-
niował na pianinie niestrudzony Janusz 
Springer. 

Dzień Babci i Dzień Dziadka także 
były okazją do złożenia życzeń senio-
rom. Mimoza zrobiła to – śpiewając. Za-
warte były one w słowach piosenki: „…
by marzenia stawały się rzeczywisto-
ścią”. My także podpisujemy się pod ty-
mi słowami.

Tomasz Kapłon

Opłatek u seniorów

Od 1 marca 2011 roku Polskie 
centrum Zdrowia Instytut 
Medyczny przy ul. legnickiej 
61 zapewnia całodobowo 
podstawową opiekę zdrowotną 
dla obszaru Wrocław-Fabryczna, 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 18.00-8.00, a także w dni 
wolne od pracy.

W trakcie trwania nocnego czy też week-
endowego dyżuru do placówki zgłosić się 
może każdy, kogo stan zdrowia uległ na-
głemu pogorszeniu i potrzebuje pomocy 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
lub też pielęgniarskiej. Podczas takiej wi-
zyty lekarz pierwszego kontaktu udzieli 
pacjentowi pomocy, w razie konieczności 
przepisze odpowiednie leki. Gdy stan pa-
cjenta będzie tego wymagał, wezwie pogo-
towie celem przetransportowania pacjenta 
do szpitala. Do dyspozycji wszystkich zgła-
szających się w tym czasie do przychod-
ni osób jest także – w pełni wyposażony 
– gabinet zabiegowy oraz fachowa opieka 
pielęgniarska. 

Dbając o potrzeby pacjentów, w placów-

ce uruchomiono również aptekę. Chodziło 
o zapewnienie pacjentom możliwości 
zakupu niezbędnych środków me-
dycznych. Próbowano uniknąć 
sytuacji, w której ludzie byliby 
zmuszani do jeżdżenia po Wro-
cławiu i poszukiwania czynnej 
apteki. Dlatego już od 1 marca 
2011 roku w placówce Pol-
skiego Centrum Medycz-
nego przy ul. Legnickiej 
61 można przez całą dobę 
wykupić leki na receptę, 
leki bez recepty, suple-
menty diety, kosmetyki. 
Są także produkty specja-
listyczne dla chorych na 
cukrzycę, jak np. nowo-
czesne i bardzo kom-
fortowe obuwie dla 
ludzi z tzw. stopą cu-
krzycową. Jest ono 
dostępne w różnych 
rozmiarach, są też skarpety z włóknami sre-
bra oraz kosmetyki dla diabetyków.

Placówka położona jest przy ul. Legnic-
kiej – jednym z głównych ciągów komuni-

kacyjnych miasta. To sprawia, że trafić tu 
bardzo łatwo. Tym bardziej, że placówka 

położona jest zaledwie kilka metrów 
od ulicy. Na miejscu znajduje się du-
ży parking, na którym można pozo-
stawić samochód na czas wizyty u 
lekarza lub w aptece. Takie umiej-

scowienie placówki zapew-
nia łatwy i szybki dostęp. 
Dzięki temu w razie na-
głej potrzeby można 
skorzystać nie tylko z 
opieki lekarskiej, ale 
również jednej z nie-
wielu aptek we Wro-
cławiu, czynnych ca-
łodobowo. Działa ona 
przez 7 dni w tygo-
dniu, bez względu na 
święta i dni wolne od 
pracy.

Zachorować może 
każdy. Warto wtedy 

wiedzieć, jak postąpić i gdzie się udać, aby 
zapewnić sobie i bliskim właściwą pomoc. 

Polskie Centrum Zdrowia  
Instytut Medyczny

PCZ – jesteśmy blisko Ciebie
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Zbliża się okres Wielkanocy, 
a z nim więcej niż zwykle 
dni wolnych od pracy. 
Poddamy się świątecznej 
zadumie i refleksji. Będziemy 
odwiedzać rodzinę i przyjaciół. 
Niestety, nie wszyscy będą 
świętować. Przestępcy 
mogą zainteresować się 
opuszczonymi chwilowo 
mieszkaniami czy stojącymi na 
parkingach samochodami.

Kiedy wyjeżdżasz – pozostaw w 
mieszkaniu włączone światło, poproś 
zaufanego sąsiada o opiekę nad Twoim 
mieszkaniem, zostaw adres lub telefon 
kontaktowy.

Jeżeli pozostajesz w domu – zwróć 
szczególną uwagę na obcych przebywa-
jących na klatce schodowej, zapamię-
taj ich wygląd, sprawdzaj wiarygodność 
nieznajomych, zanim wpuścisz ich do 
mieszkania.

Jesteś właścicielem samochodu – korzy-
staj z parkingów strzeżonych, parkuj w miej-
scach oświetlonych, włączaj alarm w samo-
chodzie, nie pozostawiaj w nim jakichkolwiek 
przedmiotów, zabieraj je ze sobą nawet gdy 
opuszczasz samochód tylko na chwilę,

W okresie świąt Wielkiej Nocy noto-
wane są negatywne zachowania młodzie-
ży, która – nie znając dobrego smaku oraz 
granic przyzwoitości – dopuszcza się chu-
ligańskich wybryków w ramach obcho-
dów śmigusa-dyngusa”.

Nie tolerujcie Państwo takich zacho-
wań. Informujemy, iż każdy taki przypa-
dek będzie rozpatrywany pod kątem po-
pełnienia ewentualnych przestępstw lub 
wykroczeń, a w szczególności z art. 194 
Kodeksu karnego i art. 51, 54, 76 oraz 
124 Kodeksu wykroczeń. Z podanych ar-
tykułów będą sporządzane obligatoryjnie 
wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego. 

W przypadku zaistnienia takiego przestęp-
stwa lub wykroczenia osoby poszkodowane 

proszone są o zgłaszanie się do Komisariatu 
Policji Wrocław-Fabryczna, ul. Połbina.  

mł. asp. Katarzyna Kornalska

Oficer dyżurny:
71 351 02 13
71 340 43 80
71 430 41 41

997
112 (z telefonów komórkowych)

Z policją na ty

Policja radzi i ostrzega

Zdrowych 
i bezpiecznych  

Świąt  
Wie lkanocnych 

życzą
policjanc i  

z Komisariatu Polic ji 
Wroc ław-Fabryczna

Wychodząc na spacer do parku, 
słyszymy śpiew ptaków. Biorąc 
pod uwagę coraz szybszy rozwój 
przemysłu, można postawić 
pytanie: jak długo jeszcze 
będziemy mogli cieszyć się tym 
stanem?

Mieszkaniec Popowic, Andrzej Wer-
szałowski, zwrócił się do naszej gazety 
z interesującą propozycją. Związana jest 
ona z wykonaniem skrzynek lęgowych 
dla ptaków na Popowicach, a być może 
na terenie Wrocławia. 

Skąd ten pomysł? Otóż pan Andrzej 
związany był przez wiele lat zawodowo 
z regulacją Odry. Przeprowadzana była 
tam m.in. wycinka drzew. Z jego obser-
wacji wynika, że drzewostan we Wro-
cławiu rozrósł się w dużym stopniu na 
dziko. To spowodowało pogorszenie wa-
runków lęgowych ptaków gniazdujących 
w dziuplach. Skrzynka lęgowa jest więc 
swojego rodzaju pomocą ptakom w ich 
rozmnażaniu. 

Popowice mają wiele terenów zielo-
nych, jednak rosnące tu drzewa nie wy-

tworzyły jeszcze optymalnych warunków 
dla ptaków. Człowiek może pomóc przy-
rodzie, umieszczając skrzynki lęgowe na 
drzewach. 

Kurczenie się terenów zielonych i zni-
kanie kolejnych gatunków ptaków to – 
długofalowo patrząc – także zagrożenie 
dla człowieka. Pan Andrzej przypomina 
sytuację sprzed kilkunastu lat, kiedy to 

wśród drzew i krzewów rosnących wokół 
przychodni na ul. Wejherowskiej można 
było usłyszeć… śpiew słowika. Dzisiaj 
nie ma co na to liczyć. 

Pomysł jest wart poparcia, bo warte 
poparcia są wszelkie działania chroniące 
przyrodę, powstrzymujące jej degradację 
wywołaną działalnością człowieka. 

Tomasz Kapłon

Znikająca przyroda
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Zauroczenie lataniem, lotnictwem 
trwa przez całe życie – tak twierdzi 
pan JERZy MuSIAł. Wie, co mówi, 
bo lata od prawie sześćdziesięciu 
lat. To jego życiowa pasja, która 
stała się rodzinna. Kontynuuje ją 
syn i wnuki. 

Na Popowicach zamieszkał w 1978 
roku. Jednak znacznie wcześniej zaczęło 
się jego zainteresowanie lotnictwem. Ma-
jąc dziesięć lat, Jerzy Musiał uczęszczał 
w rodzinnym Piotrkowie Trybunalskim 
na zajęcia do modelarni. Od szesnastego 
roku życia zaczął latać. Na jego lotniczą 
pasję być może miały wpływ filmy o II 
wojnie światowej, a może też szybowiec 
Mucha, wystawiony na skwerku w jego 
mieście przez Aeroklub Ligi Lotniczej w 
Borowej Górze. 

Potem kontynuował przygodę z lotnic-
twem w Aeroklubie Łódzkim. Kiedy w 
1957 roku zdał na studia na Politechnice 
Wrocławskiej, od razu znalazł się w Aero-
klubie Wrocławskim, który wówczas miał 
siedzibę na dzisiejszym Gądowie. Pozo-
stały tam do dziś, tuż przy ul. Lotniczej, 
zabudowania portu lotniczego.

Na pytanie, co jest takiego urzekające-
go w lataniu, pan Jerzy odpowiada: „Te 

piękne widoki z góry… Patrzenie na świat 
z innej perspektywy kształtuje w nas po-
czucie piękna. Podnoszenie umiejętności 
w lataniu powoduje chęć rywalizacji z in-
nymi, ale też i z sobą”. 

Jego zdaniem lotnictwo wychowuje, 
wyrabia poczucie odpowiedzialności za 
własne życie. Jerzy Musiał przypomina 
swoje pierwsze loty na szybowcu ABC, 
w którym nie było osłoniętej kabiny! Nie 
było też wówczas radia, pilot był zdany 
wyłącznie na siebie. 

Są też sytuacje, które pan Jerzy pamię-
ta do dziś. Po lądowaniu szybowcem pod 
Łodzią, kolega przyleciał i wziął go na 
hol, aby wrócić do Wrocławia. W drodze 
do domu, koło Namysłowa, zabrakło ben-
zyny, więc lądowali na przygodnym tere-
nie. Kiedy, czekając na benzynę, wstąpili 
do pobliskiej restauracji, nie mogli po-

kroić sobie kotleta – tak im drżały ręce! 
Pan Jerzy ma wpiętą w sweter odzna-

kę szybowcową z trzema diamentami. Nie 
wszyscy wiedzą, co one oznaczają, więc 
wyjaśniamy: pierwszy diament zdobył we 
wrześniu 1959 roku za lot docelowy 335 
km (zgłoszenie miejsca lądowania przed 
startem) szybowcem na trasie: Lisie Kąty 
k. Grudziądza – Motycz k. Lublina. Dru-
gi diament za lot ponad 500 km na trasie 

Konotop (koło jeziora Sława) – Zamość. 
Dodatkowym warunkiem było: nie wię-
cej niż dwie zmiany kierunku. Trzeci dia-
ment to osiągnięcie w locie swobodnym 
szybowcem wysokości ponad 5000 m. 
Jego odznaka ma numer 228 w Polsce, a 
1075 na świecie. 

Mój rozmówca pamięta też doskona-
le ludzi, którzy byli dla niego autory-
tetami w lataniu, od których wiele się 
nauczył. Tak się składa, że wymienia jed-
nym tchem wielkie nazwiska polskiego 
szybownictwa: Franciszek Kępka, Adela 
i Józef Dankowscy, Jerzy Popiel, Tade-
usz Śliwiak. Pamięta też swojego pierw-
szego instruktora, którym był Stanisław 
Porębski. 

Latanie to u pana Jerzego rodzinna pa-
sja. Jego syn, Jacek Musiał, jest instruk-
torem, pilotem szybowcowym i pilotem 

samolotowym zawodowym a 
także dyrektorem Aeroklubu 
Jeleniogórskiego. Dwaj wnu-
kowie też już latają – jakżeby 
mogło być inaczej. Przekazał 
im swoja pasję, która – dzię-
ki pracy nad sobą – wyrabia 
odporność psychofizyczną, 
zwłaszcza podczas agrolotów 
(opryskiwania pól) czy w cza-
sie akcji gaszenia pożaru lasu. 
Jeszcze innych wrażeń dostar-
czają akrobacje na szybowcu. 

Aeroklub Wrocławski, w 
którym pan Jerzy jest instruk-
torem, ma swoje lotnisko w 
podwrocławskim Szymanowie. 
Tam szkoli się młodych adep-
tów lotnictwa. Jerzy Musiał 
twierdzi, że  największą satys-
fakcję sprawiają mu szczęśli-
we oczy kandydata na pilota po 
jego pierwszym samodzielnym 
locie. Wszak latanie to porusza-
nie się w innym wymiarze, z 
którego wraca się na ziemię. Te-

go nie da się porównać z niczym innym. 
Będziemy mieli okazję to sprawdzić. 

Jesteśmy zaproszeni na lotnisko w Szy-
manowie. Z wizyty tej zdamy relację w 
następnym numerze. Naszym młodym 
czytelnikom proponujemy także kontakt z 
Aeroklubem Wrocławskim. Latanie wcią-
ga, a Jerzy Musiał swoim życiem w zupeł-
ności to potwierdza. 

Tomasz Kapłon 

Ludzie Popowic

W innym wymiarze
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Mieszkańcy Popowic 
mają swój udział w pomocy 
dzieciom z chorobą 
nowotworową. 
Zbierając nakrętki 
od napojów, 
przyczyniając się 
w ten sposób do powstania 
nowej Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i hematologii 
Dziecięcej we Wrocławiu.

W poprzednim numerze 
pisaliśmy o zbiórce nakrętek 
od napojów, które są następ-
nie sprzedawane, a dochód 
zasila konto Fundacji „Na 
ratunek dzieciom z choroba 
nowotworową”. Jej celem jest 
budowa nowej siedziby kli-
niki. Na Popowicach akcję 
tę koordynuje prezes Spółki 
Komandytowej „Niedźwie-
dzia” Henryk Dunaj. Spo-
tkała się ona z życzliwym 
przyjęciem mieszkańców 
naszego osiedla. 

Fundacja organizuje co-
roczne spotkania pacjentów 
wyleczonych z choroby no-
wotworowej. Są one bardzo 
ważnym wydarzeniem dla 
dzieci, ich rodziców a także 
całego zespołu kliniki, stwa-
rzają bowiem okazję do po-
dzielenia się radością z po-

konania choroby. Podczas spotkań osoby 
działające na rzecz chorych dzieci są ho-
norowane statuetką „Kropla Życia”.

18 grudnia miało miejsce dziesiąte 
już, uroczyste spotkanie małych pacjen-
tów. Odbyło się w Regionalnym Centrum 
Turystyki Biznesowej przylegającym do 
Hali Stulecia. Tam właśnie prof. Alicja 
Chybicka, kierownik kliniki, wręczała 
„Kroplę Życia” osobom szczególnie za-
służonym, pomagającym klinice. Otrzy-

Kropla życia

mali je m.in.: Krzysztof Bramorski, 
Wanda Ziembicka, Izabela Skrybant-
Dziewiątkowska i Maciej Stuhr. 

Również Henryk Dunaj i Jadwiga Fi-
dorska, pomysłodawczyni akcji zbierania 
nakrętek, podczas spotkania  otrzymali to 
zaszczytne wyróżnienie. Serdecznie gra-
tulujemy! Traktujemy je również jako wy-
raz uznania dla mieszkańców Popowic. 

Tomasz KapłonJadwiga Fidorska  i Henryk Dunaj
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Najtrudniejszym zadaniem,  
z jakim mamy do czynienia  
w naszej Spółdzielni,  
jest pogodzenie racji dwóch stron  
w ich codziennej egzystencji. 
Nieraz jest ona źródłem wielu, 
często długotrwałych konfliktów.

 W jednym z dużych budynków przy 
ul. Jeleniej mieszkają dziadkowie 12-let-
niej Wiktorii. Dziewczynka jest utalento-
wana muzycznie. Oprócz nauki w SP nr 
3, uczęszcza do szkoły muzycznej. Cały 
dzień ma więc wypełniony, bo po lekcjach 
przychodzi do babci i dziadka, ćwiczy na 
pianinie, odrabia lekcje i idzie jeszcze na 
zajęcia do szkoły muzycznej. Oprócz tego 
uczy się angielskiego i bierze udział w za-
jęciach Akademii Musicalowej. 

Wiktoria odnosi już pierwsze sukcesy. 
Zajęła trzecie miejsce w konkursie mię-
dzyszkolnym na miniaturę fortepianową. 
W konkursie na piosenkę anglojęzyczną, w 
duecie z koleżanką, zajęła pierwsze miejsce. 
Rezultatem tego zwycięstwa jest nagranie 
płyty w profesjonalnym studiu. 

Jednak punktem zwrotnym w życiu 
Wiktorii było spotkanie we wrześniu 2010 
roku z Dalajlamą. W Hali Stulecia zaśpie-
wała dla niego, a on wziął ją na kolana. 

Zdjęcie to obiegło całą Pol-
skę i świat. Kiedy pytam 
Wiktorię o jej wrażenia z 
tego spotkania, rezolutnie 
mi odpowiada: „Wydaje mi 
się, że mam więcej siły po 
tym spotkaniu”. 

Jednak nie wszyscy są-
siedzi akceptują ćwiczenia 
Wiktorii na pianinie. Są oso-
by, którym jej gra przeszka-
dza. Ze strony tych osób padają argumenty o 
pracy naukowej, prawie do spokoju, o zakłó-
caniu odpoczynku. Osoby te posiadają spory 
dorobek naukowy i zawodowy i twierdzą, że 
obecna, trwająca sześć lat, sytuacja zakłóca 
im spokój i utrudnia pracę. 

Niestety, pewnie trudno będzie o kom-
promis, bo do uzyskania go potrzebna by-
łaby dobra wola obu stron. Trudno jednak 
porozumieć się w warunkach długotrwa-
łego psychicznego zmęczenia. Jest oczy-
wiste, że brak porozumienia może dopro-
wadzić do skierowania sprawy na drogę 
sądową. To jest jednak ostateczność. 

Nie naszą sprawą jest ferowanie wyro-
ków, wskazywanie winnych, bądź „obsma-
rowywanie” kogokolwiek. Zdecydowali-
śmy się napisać o tej sprawie w nadziei, że 
tego typu sytuacje jednak można rozwiązać, 

Kto tak gra?

Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7 proponuje 
następujące tytuły i zaprasza do ciekawej lektury.

» Sławomir Koper – „Życie prywatne elit artystycznych Drugiej 
Rzeczypospolitej” 

Czasy Drugiej Rzeczypospolitej to okres niezwykle barwny w 
dziejach naszego kraju, a politycy tego okresu byli, jak wszyscy, ludź-
mi, którzy popełniali błędy i miewali swoje słabości. Celem tej książ-
ki jest przedstawienie – na tle epoki – życia prywatnego polityków i 
osób znaczących dla Drugiej Rzeczypospolitej. Towarzyszą im ludzie 
z ich najbliższego kręgu: rodzina, przyjaciele, partnerzy uczuciowi.

» Małgorzata Kalicińska – „Zwyczajny facet” 
Autorka napisała powieść o zwyczajnym facecie, bo tacy istnieją. 

Nie rzucają się w oczy, są cisi, nie narzekają, cierpliwie znosząc swój 
los. Temat przemocy psychicznej dotyczy głównie kobiet, ale i one 
bywają niebezpieczne, głośne, trudne. Według autorki są dobrzy i źli 
ludzie, a nie anielskie kobiety i wredni faceci.

» Urszula Kozłowska – „Dobre maniery kaczuszki Kasi” 
Kaczuszka Kasia uczy się dobrych manier każdego dnia, a swo-

je małe odkrycia zapisuje w dzienniku – Sekretniku. Jeśli chce-

cie, możecie poznawać tajemnice dobrego zachowania razem z 
Kasią! Kaczuszka nauczy was ważnych czarodziejskich słów i 
podpowie jak postępować, by cieszyć się każdą chwilą, i jak spra-
wiać radość innym.

» Jean-Philippe Arrou-Vignod – „Jaśki” 
Sześciu chłopaków w rodzinie to murowane awantury. Zwłaszcza 

gdy wszyscy mają na imię Jan i jeden z nich zawsze chce być szefem. 
Inny ma przydomek Demolka, a ostatni nigdy nie przestaje płakać. 
„Jaśki” to świetna zabawa dla całej rodziny i lektura obowiązkowa 
dla wszystkich fanów Mikołajka.

» Paweł Wakuła – „Kajtek i Yetik” 
Kajtek nie przepada za przygodami. Chyba że w książkach. Kie-

dy jednak okazuje się, że jego sąsiadem jest kapitan Ksawery Eu-
geniusz Rumpel, a po ogrodzie kręci się wielki i włochaty Yetik – 
nie ma rady. Kajtek musi rzucić książkę w kąt i osobiście wkroczyć 
w przygodę.

Zapraszamy po te i wiele innych ciekawych pozycji książkowych 
dla tych nieco starszych i tych nieco młodszych. 

Anna Tomaszewicz

Nowości naszej biblioteki

że jest wciąż szansa na znalezienie wyjścia. 
Takiego, które zapewni Wiktorii możli-
wość ćwiczenia, a drugiej stronie spokój, 
potrzebny do pracy naukowej. Procesy są-
dowe zazwyczaj trwają długo i nie zawsze 
przynoszą pożądany rezultat. W razie prze-
granej, wzmacniają poczucie krzywdy. 

Przytoczę stwierdzenie szanowanego 
przeze mnie prawnika: „Lepsza chuda 
zgoda niż tłusty proces”. Lepiej porozu-
mieć się, kończąc spór, bo na takim za-
kończeniu zyskają wszyscy. 

Czy Państwo spotykają się z tego typu 
przypadkami? Jeśli tak, prosimy o sygna-
ły. Opiszemy je. Warto bowiem rozwiązy-
wać takie sytuacje na początku konfliktu, 
bo gdy się zaogni – staje się to znacznie 
trudniejsze albo wręcz niemożliwe. 

 Tomasz Kapłon
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uśmiechnięte buzie dzieci są 
najlepszą odpowiedzią na 

pytanie o sens organizowania 
zabawy mikołajowej. Maluchy 

i te starsze dzieci mają dużą 
frajdę, zwłaszcza kiedy 

Mikołaj sięga do worka z 
prezentami.

Spotkanie
z Mikołajem

Zabawa mikołajowa dla dzieci z Popowic została zorga-
nizowana 12 grudnia. Przygotowaniem zabawy od strony 
organizacyjnej zajęli się: Halina Czapnik z Rady Nadzor-
czej SMLW „Popowice”, a zarazem wiceprzewodniczą-
ca Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice, Wiesława 
Idzikowska, Kazimierz Chabowski i Jan Hajłasz z RZN 
Polana oraz Agnieszka Grzeczka i Krystyna Dąbrowska 
z RZN Park. Dzięki ich pracy dzieci otrzymały paczki z 
prezentami. 

W czasie zabawy najmłodsi na pewno się nie nudzili. 
Organizatorzy – podobnie jak w ubiegłym roku – zaprosili 
bowiem państwa Jolantę i Henryka Macałów, którzy za-
chęcali dzieci do zabawy. Pani Jolanta była wodzirejem, a 

pan Henryk śpiewał wraz z nią i akompaniował jej na in-
strumentach klawiszowych.

Nie mniejszą frajdę mieli rodzice, widząc swoje rozba-
wione pociechy. Wprawdzie mniejsze dzieci czasami niezbyt 
chętnie rozstawały się z rodzicami, kiedy Mikołaj porywał 
je do zabawy, ale na szczęście szybko wracały w objęcia ma-
my i taty – tam im było jednak najlepiej.

Warto organizować takie zabawy. Warto sprawiać radość 
dzieciom, widzieć ich zadowolone i uśmiechnięte buzie – to 
największa satysfakcją dla organizatorów. Szkoda tylko, że 
– jak powiedział mi jeden z młodych uczestników zabawy – 
Mikołaj jest tylko raz w roku. I trudno się z nim nie zgodzić… 

Tomasz Kapłon 
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Musielak, na II miejscu Rafał Fetków, 
a na III Paweł Kąsiel. Nowością było 
rozegranie zawodów pomiędzy naszym 
CERTĄ a Klubem PZW Karaś z Koza-
nowa. Zwyciężyli nasi wędkarze. 

Kolejną nowością było wprowadze-
nie do kalendarza im-
prez zawodów spin-
ningowych. W tych 
zawodach zwyciężył 
Andrzej Musielak. On 
też triumfował w za-
wodach na największą 
rybę drapieżną. Jego 
szczupak miał 3 kg 
wagi i 73 cm długo-
ści! Natomiast w kon-
kursie na największa 
rybę spokojnego że-
ru wygrał Paweł Ką-
siel. Złowił leszcza o 
wadze 4 kg i długości 
68 cm! 

Andrzej Czycz w 
sprawozdaniu wspo-
mniał też o swojego 
rodzaju „morskiej” 

specjalizacji naszych wędkarzy. An-
drzej Mankiewicz brał udział w po-
łowach dorsza z kutra aż pod Born-
holmem, natomiast Lesław Pukacz 
zajmuje się surfcastingiem, czyli łowie-
niem z morskiej plaży. Zajął III miejsce 
na ogólnopolskich zawodach w Darłów-
ku i VI w zawodach „Piaskowy Dorsz”. 

Andrzej Czycz podziękował wszyst-
kim sponsorom za hojność. Wymienił tu 
Zarząd SMLW „Popowice”, Radę Nad-
zorczą, Rady Zespołów Nieruchomości 
Polana i Park oraz delikatesy Inter-Mix. 

Zabierając głos, prezes Zarządu SMLW 
„Popowice” życzył wędkarzom udanych 
połowów oraz dopływu młodych kadr. Po-
dziękował też organom samorządowym za 
finansowe wspieranie wędkarzy. Zaprosił 
również wędkarzy na popowicki festyn, do 
organizacji którego wracamy.

Kalendarz imprez na 2011 rok jest 
bogaty, toteż nie zabraknie atrakcji i 
emocji. My będziemy te imprezy rela-
cjonować i zachęcać do udziału w nich. 
Być może pojawią się młodzi adep-
ci wędkarstwa…? Wówczas spełni się 
marzenie przewodniczącego Koła PZW 
CERTA, by przybyło nowych wędkar-
skich kadr. Tego – oprócz taaakiej ryby 
– życzymy.

Tomasz Kapłon

Koło PZW cERTA podsumowało 
swój miniony sezon. Był bogaty 
w zawody, w których nasi 
wędkarze przodowali. Martwi 
jedynie mały napływ młodych 
adeptów wędkarstwa. 

W spotkaniu podsumowującym 
udział wzięli: prezes SMLW „Popo-
wice” Mirosław Miciak, przewodni-
czący Rady Nadzorczej Bolesław Pro-
ga, przewodniczący RZN Polana Jan 
Cieszkowski, Marian Jakubowski z 
RZN Park oraz prezes Koła PZW Astra 
Mirosław Pietrus. 

Sprawozdanie z działalności Zarzą-
du Koła CERTA przedstawił jego prze-
wodniczący Andrzej Czycz. Przypo-
mniał on m.in. organizowane już po 
raz trzeci zawody wędkarskie z okazji 
Dnia Dziecka. Cieszyły się dużą popu-
larnością, a młodzi wędkarze proszą o 
kontynuację. 

Rozegrano kolejne tury zawodów o 
tytuł Mistrza Popowic. Niekwestiono-
wany mistrzem Popowic został Andrzej 

Wędkowanie z CERTĄ

Mistrz Popowic Andrzej Musielak
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Notatnik kulturalny
Sypnęło nowymi spektaklami, 
premierami, zatem będzie w 
czym wybierać. Pięć premier – 
to sporo jak na jeden miesiąc. 
Sądzimy, że każdy może wybrać 
coś dla siebie. 

Zaczynamy od zaproszenia do Teatru 
Polskiego. Tam można obejrzeć spektakl 
Pawła Demirskiego „Tęczowa trybuna 
2012” w reżyserii Moniki Strzępki. Jest 
to gorzki spektakl diagnozujący naszą 
polską rzeczywistość i przedstawiającym 
ją w krzywym, ale jakże prawdziwym 
zwierciadle. Diagnoza jest porażająca: 
polityka jest bagnem, którego nie przy-
kryje nawet Euro 2012, zaś politycy swo-
ją hipokryzją biją na głowę wszystkich 
innych. Należy zauważyć znakomite 
role Michała Chorosińskiego, Mar-
cina Pempusia, Jakuba Giela, 
Jolanty Zalewskiej, Aga-
ty Skowrońskiej, 
Michała Opa-
lińskiego. War-
to ten spektakl 
obejrzeć i nawet 
jeżeli będzie swo-
jego rodzaju psychiczną 
chłostą, to na pewno pozo-
stawi w nas niepokojące py-
tanie: dlaczego tacy jesteśmy?

Z naszą polską rzeczywistością 
zmierzy się także Bartosz Porczyk, 
który w koncercie „Sprawca” będzie 
promował swoją płytę. Tym razem do-
stanie się naszemu show-biznesowi, choć 
będzie też miejsce na refleksję.  

W Teatrze Współczesnym aż dwie 
premiery! Pierwsza z nich to „Pożegnanie 
jesieni”, adaptacja powieści Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w reżyserii Piotra 
Siekluckiego. Czy w społeczeństwie jest 
miejsce dla jednostki? Spektakl być może 
odpowie na to pytanie. 

Kolejna premiera Współczesnego to 
„Sztandar ze spódnicy” – spektakl oparty 
na twórczości Gabrieli Zapolskiej, przy-
gotowany i zagrany tylko przez kobiety. 
Adaptacja i reżyseria Ula Kijak, sceno-
grafia Diana Marszałek, współpraca sce-
nograficzna Anna Ławrynowicz, muzyka 
Maria Rumińska. Grają: Katarzyna Bed-
narz, Aldona Struzik (gościnnie), Anna 
Kieca, Renata Kościelniak, Aleksandra 
Listwan (gościnnie), Ewelina Paszke-Lo-
witzsch, Beata Rakowska, Agata Skow-

rońska (gościnnie), Jadwiga Skupnik (go-
ścinnie). 

Do Teatru Lalek zapraszamy na 
spektakl, który koniecznie trzeba obej-
rzeć! Polecamy go zarówno młodym, 
jak i dorosłym widzom. „Franciszek, sen 
everymana” Mateusza Pakuły w reżyse-
rii Jolanty Denejko to spektakl o ducho-
wym dojrzewaniu młodego człowieka. 
Znakomicie zagrany w planie aktorskim 
i lalkowym. Jako tytułowy everyman 
zwraca naszą uwagę Grzegorz Mazoń. 
Spektakl będzie można obejrzeć pod-

czas Rekolekcji Teatralnych od 12 do 20 
kwietnia. Po spektaklu uczestnicy reko-
lekcji będą mogli spotkać się z duszpa-
sterzami i wziąć udział w dyskusji na te-
mat właśnie obejrzanego spektaklu oraz 
zawartego w nim filozoficzno-duchowe-
go przekazu.

W Teatrze Capitol polecamy dwa 
spektakle. Nie musimy jechać na Broad-
way, aby obejrzeć legendarny musical 
„Hair”. Rewelacyjna muzyka, ale i po-
chwała wolności, miłości i pokoju. Uni-
wersalne pozostaje też przesłanie spek-
taklu, że wchodząc w dorosłe życie, 
rezygnujemy bez walki z naszych ma-
rzeń i ideałów. Reżyseria Konrad Imiela, 
adaptacja scenariusza Cezary Studniak. 

Natomiast miłośnikom filmów o agen-
cie 007 Jamesie Bondzie polecamy w Ca-
pitolu rewię „Ścigając zło” w reżyserii 
Konrada Imieli. 

Opera Wrocławska zaprasza na pre-
mierę „Parsifala” Ryszarda Wagnera. Mi-
stycyzm, tajemniczość, romantyzm – to 
części składowe tego dzieła. Reżyseruje 
Georg Rootering, a kierownictwo mu-
zyczne sprawuje Walter E. Gugerbauer. 

Polecamy też subtelne i nastrojowe 
działo Gaetano Donizettiego „Napój mi-
łosny” w inscenizacji, reżyserii i z deko-
racjami Michała Znanieckiego.

Jeżeli zechcą Państwo odwiedzić Te-
atr Piosenki, to polecamy tam dwa spek-
takle. W ramach „Wibracji tanecznych” 

wystąpi Polski Teatr Tańca z Poznania 
– ze spektaklami: „Secondhand” 

i „Tysiąc kolorów”. Natomiast 
„Pasja XXI wieku” to spektakl 
muzyczno-wizualny, z udzia-
łem solistów, chóru, kwartetu 
smyczkowego, zespołu instru-
mentalnego. Oparty jest na za-
bytkowych polskich pieśniach, 
zwłaszcza liturgicznych i religij-

nych. Narracja widowiska prowa-
dzona jest za pomocą tekstów pieśni 

oraz wizualizacji wybranych obrazów 
klasyki malarstwa europejskiego. 

W Teatrze Komedia polecamy spek-
takl „Słoneczni chłopcy” Neila Simona w 
reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego i Pawła 
Okońskiego. Grają: Dorota Rusak, Bogu-
sław Danielewski, Wojciech Dąbrowski/ 
Krzysztof Grębski, Lech Gwit. Jest to opo-
wieść o dwóch starych aktorach u schyłku 
ich kariery artystycznej. Dużo ciepła, hu-
moru, ale i refleksji o przemijaniu.

Wybierzmy się także do Teatru 
PWST. Proponuje on „Nasze miasto” 
Thorntona Wildera w reżyserii Jacka 
Jabrzyka. To spektakl dyplomowy stu-
dentów IV roku Wydziału Aktorskiego 
naszej PWST. W jednostajnej rzeczywi-
stości małego miasteczka następuje zmia-
na. Jaka? Przekonajmy się sami. 

Mamy nadzieję, że spektakle, które 
proponujemy, dostarczą Państwu wielu 
przeżyć. 

Tomasz Kapłon
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Fundacja „Aktywny Senior”, Fundacja „Umbrella”
we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, 

finansowanym ze środków Gminy Wrocław
 

ZAPRASZJĄ EMERYTÓW

Jak zwykle, ZUS prześle do każdego emeryta rozliczenie z osiągniętych dochodów. Nie mamy 
wpływu na wysokość pobranego już podatku. Możemy jednak zdecydować o przekazaniu 1% 
zapłaconej już kwoty na szlachetny cel.

MY PAŃSTWU W TYM POMOŻEMY!

Proszę przyjść do nas ze swoim PITem-40, otrzymanym z ZUS-u. Nasi wolontariusze ZA DARMO 
rozliczą i przekażą za Państwa PIT-37 do urzędu skarbowego. Państwo mogą przeznaczyć w nim 
swój 1% dla potrzebujących. Warto to zrobić! Nie będzie to Państwa nic kosztować, a można  
komuś pomóc lub kogoś uratować. Zatem dołączmy do grona ludzi wrażliwych na niedolę innych.

Czekamy na Państwa
w Centrum SEKTOR3, ul. Legnicka 65 

(tuż przed stacją benzynową BP)
od poniedziałku do piątku w godz. 9-20

tel. 71 359 75 00
e-mail: as@as.sektor3.wroclaw.pl

Wjazd od ulicy Wejherowskiej, przed sklepem meblowym BODZIO.


