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Nasz radna

Wizyta
w ratuszu
Chcąc z bliska przyjrzeć
się pracy naszej radnej
Marii Zawartko,
wiceprzewodniczącej
Rady Miejskiej Wrocławia,
odwiedziliśmy ją tym razem
w siedzibie Rady w Sukiennicach.

Po wejściu do Sukiennic 9 udaję się na
drugie piętro, do pokoju 202. Po przywitaniu wchodzę do sali, w której przyjmowani są interesanci.
dokończenie na str. 2

Wybraliśmy organy samorządowe
Zgodnie ze statutem, w maju br.
odbyły się wybory do organów
samorządowych naszej
Spółdzielni na kolejną, czwartą
kadencję 2010-2013. Były to
wybory do Rady Nadzorczej
i Rad Zespołów Nieruchomości.

Obecnie Rada Nadzorcza składa się z dwunastu członków (sześciu przedstawicieli z Zespołu Nieruchomości nr 1 „Polana” i sześciu
z Zespołu Nieruchomości nr 2 „Park”). Zostali
oni wybrani na trzyletnią kadencję, na wydzielonych czterech częściach Walnego Zgromadzenia
w dniach: 8.05, 15.05, 22.05 i 29.05.2010 r.

Co dalej

z naszym
targowiskiem?
O miejscu
znanym każdemu
mieszkańcowi Popowic
piszemy na str. 4

Na członków Rady Nadzorczej zostali
wybrani:
• z Zespołu Nieruchomości nr 1 „Polana”
– Aleksander Czarny, Władysław Jaśkowiak, Tomasz Kapłon, Łukasz Koralewski, Danuta Połubińska-Adamowicz,
Grażyna Przychodzińska;
• z Zespołu Nieruchomości nr 2 „Park”
– Halina Czapnik, Alicja Kliber, Bolesław Proga, Andrzej Surówka, Stanisław
Walaś, Krzysztof Włoch.
Po ukonstytuowaniu się Rada Nadzorcza
działa w następującym składzie: Bolesław
Proga – przewodniczący, Władysław Jaśkowiak – zastępca przewodniczącego, Danuta
Połubińska-Adamowicz – sekretarz, Aleksander Czarny – przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, Stanisław Walaś – przewodniczący Komisji GZM, Alicja Kliber – przewodnicząca Komisji Samorządowo-Statutowo-Kulturalnej.
Członkami Rady Zespołu Nieruchomości
nr 1 „Polana” zostali: Kazimierz Chabowski,
Jan Cieszkowski, Andrzej Czycz, Jan Hajłasz, Wiesława Idzikowska, Bogdan Kwieciński, Karol Stryczek, Witold Waszczyński.
dokończenie na str. 2
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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

WAŻNIEJSZE TELEFONY
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

Wizyta w ratuszu
dokończenie ze str. 1

Moja wizyta wypada tuż przed sesją Rady
Miejskiej, na której ma być przyjęty budżet.
Trwają więc przygotowania w komisjach
i spotkania klubów radnych. Rozmawiamy
z Marią Zawartko o jej pracy w Radzie. Nasza rozmowa schodzi na tematy związane
z kulturą, bowiem moja rozmówczyni jest wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Nauki.
Sprawa budowy Narodowego Forum Muzyki, przebudowa Teatru Muzycznego Capitol
– to tylko niektóre z poruszanych tematów.
Kiedy pytam o sprawy, z jakimi pojawiają
się interesanci przychodzący na dyżury radnych, słyszę, iż często są to kwestie leżące
w gestii spółdzielni mieszkaniowych. Więcej
interesantów pojawia się w okolicach świąt.
Często są to te same osoby. Każda jest przyjmowana i wysłuchiwana z uwagą.
Niedługo po naszej rozmowie obchodzony był jubileusz dwudziestolecia samorządów
Wrocławia. W ramach tych obchodów, 29 maja,
chór radnych Rady Miejskiej Wrocławia zaśpiewał dla mieszkańców naszego miasta.

Radna Maria Zwartko

Kiedy pytam naszą radną o refleksje związane z tym jubileuszem, słyszę odpowiedź:
„Mam pewien niedosyt. Chciałoby się więcej”. Zdaniem Marii Zawartko, do samorządu wkracza – niestety – także polityka, gdy
tymczasem praca samorządu powinna opierać się przede wszystkim na działalności
merytorycznej i współpracy, bo to ona daje
nadzieję, że można więcej i lepiej zrobić dla
mieszkańców Wrocławia.  Tomasz Kapłon

Wybraliśmy
organy samorządowe

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

dokończenie ze str. 1

Po ukonstytuowaniu RZN nr 1 wygląda następująco: Jan Cieszkowski – przewodniczący, Andrzej Czycz – zastępca
przewodniczącego, Wiesława Idzikowska – sekretarz, Karol Stryczek – przewodniczący Komisji GZM, Jan Hajłasz
– przewodniczący Komisji Samorządowo-Statutowo-Kulturalnej.
Członkami Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 „Park” zostali: Krystyna
Dąbrowska, Agnieszka Grzeczka, Ma-

Nasze Popowice – kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa „POPOWICE”,
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
tel. 71 350 66 30, fax 71 355 76 99
Redakcja:
Usługi Dziennikarskie i Wydawnicze
– Maciej Woźny,
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław
tel. 71 791 13 62, 501 086 588
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kapłon, tel. 503 692 708
Zdjęcia:
Tomasz Kapłon, Tadeusz Sidor
Skład i łamanie:
Rafał Tlak, rafal.tlak@wroclawianin.pl
Druk:
Opti Group, ul. Kominiarska 42a, 51-180 Wrocław

rian Jakubowski, Maria Keblesz, Joanna Musiał, Alicja Szymańska, Wiesława
M. Wójciak, Jerzy Zieliński.
Po ukonstytuowaniu RZN nr 2 wygląda następująco: Maria Keblesz
– przewodnicząca, Agnieszka Grzeczka
– zastępca przewodniczącej, Krystyna
Dąbrowska – sekretarz, Jerzy Zieliński – przewodniczący Komisji GZM,
Marian Jakubowski – przewodniczący
Komisji Samorządowo-Statutowo-Kulturalnej.

Pilnujmy wind

Tomasz Kapłon

Windy są urządzeniami służącymi każdemu z nas. Nie wszyscy
jednak dbają o ich estetyczny wygląd. Są też przypadki
demolowania, uszkadzania i kradzieży ich wyposażenia.
Apelujemy do mieszkańców Popowic: jeżeli ktokolwiek z Państwa zauważy obce osoby manipulujące przy wyposażeniu windy i próbujące je uszkodzić
bądź ukraść, prosimy zgłaszać ten fakt na policję. Państwa czujność na pewno
przyczyni się do odstraszenia amatorów niszczenia naszego mienia. Z powodu
chuligaństwa wandali nie chcemy ponosić strat finansowych.
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Gospodarze naszych domów
Wanda OLSZOWY
Jej rejon to Białowieska 44-54. Twierdzi, że podoba się jej wykonywana praca. Stara się wykonywać ją sumiennie i dobrze. Lokatorzy są
z niej zadowoleni. Widząc ją pracującą, często mówią, aby chwilę
odpoczęła. Zyskała sobie przydomek „pracuś” albo „mrówka”. Pani
Wanda nie obraża się za te określenia. Lubi pracę w ruchu i w stałym
kontakcie z ludźmi. Przydałby się – jak twierdzi – odkurzacz na liście,
zwłaszcza jesienią. Podobnie jest w zimie, sama łopata nie wystarcza,
dobrze byłoby mieć mały pług do śniegu. O tym, że praca pani Wandy jest potrzebna, świadczy następujący fakt: kiedy jest na urlopie,
lokatorzy mówią, że długo jej nie ma, żeby już wracała. Czyż trzeba
lepszego wyrazu uznania?

Bożena MENCZAK
Pracuje w rejonie obejmującym ul. Niedźwiedzią 21-33. Lokatorzy
doceniają jej pracę Niektórzy mówią, że powinno się zgłosić panią
Bożenę do nagrody. Ona uważa, że z lokatorami trzeba się zgrać, poznać wzajemnie. Lubi pracę w ruchu i na powietrzu, w swoim rejonie.
Jak sama mówi, tam widać, że jest zrobiona. Poważnie podchodzi
do swoich obowiązków, chce je dobrze wykonać. Praca gospodarza
domu nie jest lekka. Przydałaby się np. maszyna do zbierania trawy.
Panią Bożenę irytuje arogancki stosunek do jej pracy, ale są to – na
szczęście! – tylko sporadyczne przypadki. Lokatorzy ją lubią, więc
kiedy mówi o swoim odejściu, nie zgadzają się na to. Pani Bożenie
robi się wtedy ciepło na sercu…
Tomasz Kapłon

Są ludzie odważni

Zdarzają się życiowe sytuacje,
w których ujawnia się – na
szczęście! – odwaga i chęć
niesienia pomocy innym.
Mieliśmy do czynienia z takim
przypadkiem na Popowicach.

19 kwietnia 2010 r. na terenie dotychczas
względnie spokojnych Popowic wyjątkowo
brutalny bandyta dwa razy napadł na starsze kobiety, wyrywając im torebki i powodując przy tym ciężkie uszkodzenia ciała.
Pierwszy napad miał miejsce około godz. 16
w okolicy kościoła MBKP. Poszkodowana była osobą w wieku około 75 lat. Rabuś
wyrwał jej torebkę, w której znalazł zaledwie 10 zł. Po zajściu osoba ta została zabrana przez pogotowie na oddział ratunkowy
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
przy ul. Kamieńskiego. Założono jej szwy
na rozciętej głowie i specjalny opatrunek
unieruchamiający zerwane ścięgna barku.
Drugi napad miał miejsce tego samego dnia około godz. 18, również w okolicy kościoła. Oddajmy głos poszkodowanej
w nim, pani Aleksandrze Leszczyńskiej:
– Napastnik zaatakował mnie od tyłu, po-

walając na bruk i wyrywając torebkę. Zaczęłam głośno krzyczeć i wzywać pomocy. Wołania usłyszała zupełnie obca mi
kobieta, stojąca na balkonie pobliskiego
budynku. Natychmiast udzieliła mi pierwszej pomocy i wezwała policję i pogotowie.
Jej mąż, wraz z kilkoma innymi mężczyznami, ruszył w pościg za bandytą. Nie
zważając na to, że mógł on być uzbrojony,
dopadł go jeszcze na osiedlu i obezwładnił. Odebrał mu moją torebkę, stanowiącą
łup z tego napadu. Bandyta zdążył już wyjąć z portmonetki 120 zł, które znaleziono
w jego kieszeni. Została mi zwrócona zawartość mojej torebki – pieniądze, dokumenty, komórka, karty płatnicze, klucze
do mieszkań. Wezwane pogotowie odwiozło mnie na oddział ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala przy ul. Kamieńskiego. Tam
udzielono mi pomocy i przeprowadzono
konieczne badania – tomografię komputerową rozbitej głowy, prześwietlenie kręgosłupa i obitych żeber. Stwierdzono ciężkie pobicie, bez urazów wewnętrznych.
Złapanego bandytę mój dzielny obrońca
przekazał w ręce policjantów z Komendy
Miejskiej Policji.

Zatrzymany bandyta działał w sposób
wyjątkowo brutalny, nie zważając na możliwość spowodowania śmierci swych ofiar.
Okazało się, że był to poszukiwany już
wcześniej przez policję zbieg z Zakładu
Poprawczego w Głogowie. Już wcześniej
dokonał podobnych napadów.
– Uważamy wraz z mężem – mówi pani
Aleksandra Leszczyńska – że oboje ratujący mnie mieszkańcy Popowic wykazali się
wyjątkową odwagą i obywatelską postawą,
natychmiast reagując i wzywając pomoc.
Pomogli tym samym policji ująć groźnego, poszukiwanego bandytę. Żyjemy
w czasach panującej powszechnie znieczulicy. W pewnym stopniu spowodowana jest
obowiązującymi procedurami sądowymi
i obawą przed zemstą przestępców. Działania tych ludzi zasługują więc na szczególne
wyróżnienie i nagrodzenie.
Trudno nie przyznać racji państwu Leszczyńskim. Taka postawa godna jest uznania
i pochwały. Ze zrozumiałych powodów nie
publikujemy personaliów tych odważnych ludzi, ale w imieniu wszystkich mieszkańców
Popowic mówimy im: dziękujemy Wam za
odwagę, za pomoc! 
Tomasz Kapłon
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Co dalej
z naszym targowiskiem?
To miejsce znają wszyscy
mieszkańcy Popowic. Znają je
także mieszkańcy pobliskich
osiedli. Co to za miejsce?
Nietrudno domyślić się, że mowa
o targowisku przy ul. Legnickiej,
róg Niedźwiedziej.

Na targowisku działa koleżeńsko-kulturalny klub „U Halinki”, który organizuje
wyjścia do teatru, rejsy statkiem, uroczystości rodzinne. Należą do niego i sprzedawcy,
i mieszkańcy osiedla. Cieszy się dużą popularnością, działa z rozmachem i werwą.
Wszak nie samą pracą człowiek żyje…

Największą troską mojego rozmówcy i sprzedawców z targowiska jest jego rozbudowa, a zatem lepsze warunki
handlu. Już w 2003 roku proponowali
budowę hali, ale nie uzyskała ona akceptacji władz miejskich. Przygotowane trzy warianty zabudowy targowiska,
trzy zgłoszenia o wydanie warunków
zabudowy nie mogą doczekać się realizacji. Ostatnio zgłoszony projekt pasażu
usługowo-handlowego wraz z niezbędną
infrastrukturą czeka właśnie na wydanie
warunków zabudowy. – Marzy mi się
zrealizowanie takiego obiektu dla osiedla, utrzymanie miejsc pracy – mówi
Henryk Dunaj. – Zyskają także mieszkańcy Popowic, ponieważ będą mogli
w lepszych warunkach kupować smaczne i świeże wyroby.
Sprzedawcy z Niedźwiedziej mają
nadzieję, że rozsądek władz miejskich
zwycięży. Wszak mieszkańcy Popowic
– jak mogłem zorientować się w rozmowach z nimi – chcą mieć w dalszym ciągu swoje targowisko. Ich stanowiska nie
można pominąć. Nie można pozbawić
ich targowiska, ale przeciwnie – poprawić warunki jego funkcjonowania. Tego
właśnie oczekują.
Tomasz Kapłon

Do pani Grażynki przychodzi wiele
stałych klientek

Targowisko od 1993 roku istnieje
w obecnej postaci. Wcześniej, od
1989 roku, handel odbywał się wzdłuż
ul. Niedźwiedziej. Moim przewodnikiem
po targowisku jest pan Henryk Dunaj,
prezes Spółki Komandytowej „Niedźwiedzia”. Zna on tutaj każdy zakątek,
każdego sprzedawcę. Wie doskonale,
że mieszkańcy lubią kupować warzywa
u pani Joli, owoce u pani Stasi, nabiał
u pani Jadzi, warzywa u pani Hani, pieczywo u pani Teresy, a wędliny u pana
Krzysia. Jego zdaniem żaden supermarket nie może konkurować z targowiskiem, jeśli chodzi o świeże owoce i warzywa. Ponadto można pogawędzić, poradzić się, a nawet zwierzyć ze swoich
problemów. Tak zwyczajnie, po ludzku.
Sprzedawcy są więc czasem powiernikami spraw rodzinnych, a nawet osobistych.

Prezes Spółki Komandytowej „ Niedźwiedzia” Henryk Dunaj
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Włączać się w to dzieło
Rozmowa z Ewą Kanią
i Aleksandrą Kuśpiet
z redakcji „Królowej Pokoju”
– Kiedy „Królowa Pokoju” zaczęła
się ukazywać?
Ewa Kania: – W grudniu 1996 roku
ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjnego, który powstał z inicjatywy
ojca proboszcza Mieczysława Hałaszki
OMI. Pierwszy skład redakcyjny tworzyli: redaktor naczelna Jadwiga Ługiewicz,
Paweł Karpiński, Aneta Kieza, Szczęsny
Maria Maziarski, Szymon Mazurek, Anna Koronczok, Monika Czarnecka, Danuta Czerniejewska. Później ten skład się
zmieniał.
– Jakie było podstawowe założenie
w momencie startu gazety?
Aleksandra Kuśpiet: – Pierwotnie był
to biuletyn informacyjny, pokazujący to,
czym żyje parafia: przedstawiano osoby
dla niej zasłużone i różne wspólnoty. Dzisiaj, oprócz informacji, poświęcamy też
dużo miejsca na formację duchową i Kościół misyjny. Nasza gazeta jest więc pewnego rodzaju łącznikiem między ludźmi.
– Początki zazwyczaj bywają skromne, bo pierwsze numery „Królowej Pokoju” nie przypominają dzisiejszej bogatej szaty graficznej…
E.K.: – Rzeczywiście, te pierwsze egzemplarze były czarno-białe, miały od 8
do 16 stron. Teraz mamy od 24 do 32 stron
i kolor. Nawiązując jeszcze do poprzednie-

Aleksandra Kuśpiet i Ewa Kania

go pytania, ojciec proboszcz bardzo często
powtarza, że dla wielu parafian „Królowa
Pokoju” jest jedynym czasopismem, które
regularnie czytają. Mamy więc do wypełnienia wiele funkcji, nie tylko tę informacyjną. Chcemy pisać o sprawach szerszych,
całego Kościoła. Często w cyklu „Ludzie
naszej parafii” goszczą osoby niebędące
naszymi parafianami, ale ważne ze względu na ich rolę w Kościele.
– Gazeta jest zatem jednym z nośników ewangelizacji, do której włączane
są coraz nowocześniejsze środki. Jaka
w tej sytuacji będzie przyszłość „Królowej Pokoju”?
E.K.: – Myślę, że tradycyjne medium, jakim jest słowo pisane, drukowa-

Seniorzy działają

W popowickim Klubie Seniora
cały czas coś się dzieje.
Spotkania, obchody, rocznice,
święta. Jego działalność
dowodzi, że wiek nie jest żadną
przeszkodą w aktywności
życiowej. Wprost przeciwnie
– czasem ją napędza.

Marzec upłynął w klubie pod znakiem uroczystych obchodów i rocznic.
Z okazji Światowego Dnia Inwalidy
oraz Dnia Kobiet 20 marca miało miejsce uroczyste spotkanie. Przybyli na nie
przewodniczący Zarządu Osiedla JPMW
Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.
Stanisław Zatoń, wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej Halina Czapnik oraz

Wiesław Hormański, wówczas przewodniczący RO Popowice-Park. Program artystyczny przedstawił kabaret
MIMOZA.
Nieco później – 24 marca – w Klubie
Seniora rocznicowo spotkali się członkowie kabaretu MIMOZA. Nie wszyscy
zapewne wiedzą, że naszemu kabaretowi „stuknęło” już dwadzieścia osiem lat.
Z tej okazji składamy wszystkim artystom serdeczne życzenia – zdrowia, dobrej kondycji, wciąż tego samego poczucia humoru. Na spotkaniu była okazja
do wspomnień i snucia planów na przyszłość. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz
będziemy oglądać nasz kabaret w tak dobrej formie i oklaskiwać jego występy.

ne, zawsze będzie miało
swoich chętnych odbiorców. Nawet młodzi ludzie, mimo przyzwyczajenia do nowoczesnych
technologii informacyjnych, lubią obrazki, opowiadania, artykuły. Moim zdaniem tradycyjne
media będą współistnieć
z multimediami.
– Za rok minie 15 lat
istnienia „ Królowej
Pokoju”. Czego należałoby życzyć Waszej
gazecie?
A.K.: – Życzmy jej,
by zawsze miała swoich
czytelników. Chcemy, by wypełniała
swe cele i zamierzenia, które były na
początku, ale jesteśmy też otwarci na
sugestie dotyczące jej wyglądu i zawartości. Bardzo cenimy sobie współpracę
z czytelnikami – mamy stałe grono autorów. Pragniemy też, aby więcej osób
chciało włączać się w to dzieło, do czego serdecznie zachęcamy.
Rozmawiał Tomasz Kapłon

Dbajmy
o instalacje
Warto dbać o stan instalacji
w naszym mieszkaniu. Dzięki
temu unikniemy nieprzyjemnych
niespodzianek i kosztów.
Jednym z takich słabych ogniw są wężyki od spłuczek czy baterii. Ich awarie
wciąż powodują duże straty w mieszkaniach. Sprawca zalania ponosi odpowiedzialność materialną wobec tych lokatorów, których zalał. Mogą oni dochodzić
rekompensaty finansowej przez ubezpieczyciela, ale też złożyć pozew do sądu.
Według regulaminu obowiązującego
w naszej Spółdzielni, dbałość o instalację wodno-kanalizacyjną w mieszkaniu
to obowiązek właściciela mieszkania. We
własnym interesie sprawdzajmy więc co
pewien czas stan tej instalacji, pamiętając
też o profilaktycznej wymianie zużytych
elementów. Na pewno bardziej się to opłaci.

Tomasz Kapłon
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Przygoda z geodezją
wciąż trwa

Wśród mieszkańców naszego
osiedla są ludzie o barwnych,
ciekawych życiorysach. Do
takich osób z pewnością należy
Władysław Kluczewski.
Jego pasją była, jest i będzie
geodezja. Oddajmy mu głos…

Po raz pierwszy spotkałem geodetów
w roku 1960 w Skarżysku-Kamiennej, na
ulicy, przy której mieszkałem. Później dopiero dowiedziałem się, że wykonywali
niwelację. Wówczas nie sądziłem, że po
studiach też będę wykonywał ten bardzo
ciekawy zawód. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości pojechałem w czerwcu
1961 roku do Krakowa i zdałem egzamin
wstępny na Wydział Geodezji Górniczej
AGH. Mieliśmy to szczęście, że w trakcie studiów właśnie na nas testowano nowe instrumenty firmy Carl Zeiss Jena. Na
trzecim roku mieliśmy pierwsze zajęcia na
maszynach cyfrowych. Mieliśmy do dyspozycji maszynę UMC-1. Była dalekim
przodkiem dzisiejszych komputerów.
Podczas praktyki terenowej w Nowym
Sączu poznałem moją przyszłą żonę. Ponieważ pochodziła z Dolnego Śląska,
wziąłem stypendium fundowane z największej firmy geodezyjnej z tego terenu
– OPM we Wrocławiu. Po obronie pracy
dyplomowej w lutym, od 1 marca 1967
roku podjąłem pracę w OPM. Skierowano mnie na staż do koksowni „Wiktoria”
w Wałbrzychu. Przedsiębiorstwo zakupiło
nowy sprzęt: do pomiaru osnów, tachimetrii i niwelacji. Mając już pewne doświadczenie, uczyłem starszych kolegów ich obsługi. Po trzech miesiącach przeniesiono
mnie na pomiary lasów w rejonie Lubania.
Kolejnym miejscem pracy była Huta
Miedzi „Głogów”. Wytyczaliśmy w szczerym polu główne obiekty i elementy infrastruktury. W marcu 1969 roku zostałem kierownikiem grupy przy rozbudowie
Elektrowni Turów w Bogatyni. Obsługiwaliśmy między innymi: budowę trzech
bloków energetycznych, trzy stumetrowe
chłodnie kominowe, 150-metrowy komin.
Wykonywaliśmy okresowe pomiary odkształceń wszystkich obiektów oraz betonowej zapory Zatonie.
Następnym moim obiektem w latach
1973-1975 była największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa Młoty o mocy 750 MW. Obiekt powstawał w Kotlinie
Kłodzkiej, na zalesionym terenie pod prze-

śmy możliwość zwiedzenia
miejsc, które są osobliwościami tych krajów. Obejrzeliśmy Muzeum Złota
w Bogocie, które zgromadziło ponad 20 tysięcy złotych eksponatów z czasów
Inków. Podziwialiśmy olbrzymią katedrę solną wewnątrz góry w Zipaquira
oraz wysokogórską kolej
przez Andy z Limy do La
Oroya. Zbudował ją nasz
rodak Ernest Malinowski.
Podczas przelotu z Bogoty do Limy, gdzieś nad
ekwadorską puszczą, w samolocie linii Air France
przekroczyliśmy równik.
Otrzymaliśmy od kapitana certyfikat na tę okoliczność.
Wielu moich kolegów
pracowało na zagraniczWładysław Kluczewski podczas modernizacji autostrady A4
w rejonie Kostomłotów
nych kontraktach w Iraku,
Libii, NRD, ZSRR, CSRS.
łęczą Spaloną. Szkoda, że jej budowa zo- W 1988 roku firma Kopex wygrała przetarg na budowę dwóch tuneli w tureckim
stała przerwana.
Po reorganizacji wykonawstwa geo- mieście Izmit, 80 km za Istambułem. Tudezyjnego na Dolnym Śląsku powstało nele budowaliśmy Nową Austriacką Mewielkie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geo- todą Tunelową (New Austrian Tunnelling
dezyjno-Kartograficzne we Wrocławiu Metod – NATM) pod nadzorem autorskim
z wieloma zakładami specjalistycznymi austriackiej firmy Geoconsult z Salzburga.
i terenowymi. OPGK zatrudniało 1200 Kopex był podwykonawcą tureckiej firmy
pracowników. Prowadziliśmy m.in. obsłu- STFA i włoskiej Impregilo. Po 250 dniach
gę geodezyjną budowy hut, kopalń, zbior- przebiliśmy pierwszy tunel pod Wzgórzem
ników wodnych, elektrowni, koksowni, Różanym. W sumie polscy górnicy wykozakładów samochodowych i chemicznych. nali pod klucz cztery tunele o łącznej dłuSpecjalizowaliśmy się także w pomiarach gości 1800 m, po dwie nitki. Przy okazji
odkształceń terenu Legnicko-Głogowskie- odkryłem, że w Izmicie w III wieku żyła
go Okręgu Miedziowego i obiektów hydro- św. Barbara, patronka górników, i jej imię
technicznych. W latach 1975-1979 byłem corocznie świętowaliśmy. Izmickie Barteż nauczycielem przedmiotu geodezja in- bórki na długo zostały w pamięci miejscożynieryjna w Technikum Geodezyjnym we wych VIP-ów.
Podczas 2,5-letniego pobytu w Turcji
Wrocławiu. Później często spotykałem moich byłych uczniów podczas licznych wy- zwiedziłem zabytki Istambułu, wybrzeża
mórz: Czarnego, Egejskiego i Śródziemjazdów w teren.
W szeroki świat wyjechałem po raz nego oraz podziemne miasta Kapadocji.
pierwszy do Kolumbii i Peru. W lutym W dniu Wszystkich Świętych wyjeżdżali1986 roku na miesiąc wyjechałem do kra- śmy na cmentarz do Polonezkoy (Adampol),
iny Inków z misją akwizycji robót geode- polskiej wsi założonej przez polskich emizyjnych. W ramach wolnego czasu mieli- grantów z czasów powstania listopadowego.
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Ponownie do Turcji wyjechaliśmy
w kwietniu 1992 roku, w dniu, kiedy w Jugosławii rozpoczęła się wojna. Tym razem
Kopex budował tunele w górach Nurdag
na autostradzie Adana – Gaziantep przy
granicy z Syrią (1800 m).
Fascynacja budową tuneli zaowocowała moim uczestnictwem w Światowych
Kongresach Tunelowych (World Tunnel
Congress – WTC) w Wiedniu (2000 r.),
Istambule (2005 r.), Pradze (2007 r.) i Budapeszcie (2009 r.).
Po powrocie z Turcji byłem kierownikiem pracowni w Zakładzie Podstawowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego we Wrocławiu.
Obsługiwaliśmy budowę obiektów przemysłowych, wykonywaliśmy mapy zasadnicze i mapy do celów projektowych.
W 1996 roku rozpoczęliśmy prace
związane z programem budowy autostrad.
Na zlecenie Transprojektu z Poznania
w rekordowym tempie jednego miesiąca
wykonaliśmy pomiar oraz mapę numeryczną w skali 1:5000 dla 110 km trasy autostrady A4 na odcinku Krzyżowa – Bielany. W 1997 roku Dromex wygrał przetarg
na budowę 40-kilometrowego odcinka autostrady A4 z Bielan do Przylesia na terenie województwa wrocławskiego, a my
wykonywaliśmy jej geodezyjną obsługę.
Jednak najważniejszą i najbardziej
skomplikowaną pracą w mojej karierze była obsługa budowy estakady „Gądowianka”, wykonywanej przez Dromex w latach
2000-2002. Budowla składała się z dwóch
nitek o długościach po 620 m. Z tego 460 m
było realizowane metodą nasuwania podłużnego w łuku poziomym i pionowym.
Wielką satysfakcją było precyzyjne nasunięcie obu nitek do końca z milimetrową dokładnością. Mój bratanek, Łukasz
Kluczewski, zdobył na tej budowie świetne doświadczenie. „Gądowianka” otrzymała nagrodę II stopnia w ogólnopolskim konkursie na Budowlę Roku 2002.
Po zakończeniu budowy „Gądowianki”
i po 36 latach pracy w jednym przedsiębiorstwie, w marcu 2003 roku podjąłem
pracę jako inspektor nadzoru geodezyjnego we francuskiej firmie Scetauroute. Nadzorowała ona autostradę A4 na odcinku
Legnica – Bielany Wrocławskie
Oprócz geodezji, moim hobby jest fotografia. Zawsze lubiłem robić zdjęcia,
ale z czasem postanowiłem dokumentować obiekty, do których przykładałem rękę w czasie budowy. Pamięć jest ulotna,
a przeglądając stare albumy lub publikacje, wspomina się kolegów i wydarzenia.
Wracam często do chwil, kiedy te obrazy
powstały. Zrobiłem kilka tysięcy zdjęć dla

udokumentowania prac na budowie „Gądowianki”, a najciekawsze prezentowałem
na wystawie w Zamku w Leśnicy w kwietniu 2003 roku.
Od marca 2002 do listopada 2004 roku
prowadziłem fotograficzną dokumentację
budowy mostu Milenijnego przez Odrę
w ciągu obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia. Ten most to mój ulubiony obiekt,
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Co miesiąc z helikoptera prowadzę fotograficzną dokumentację postępu prac na
AOW od Magnic do Długołęki. Przy okazji podziwiam postęp prac na stadionie
EURO 2012 i przy wznoszeniu najwyższego w Polsce mostu Rędzińskiego.
Moje zdjęcia są wykorzystywane w publikacjach naukowych i branżowych dotyczących budowy obiektów mostowych.

Przy budowie węzła autostradowego w rejonie Bolesławca

który widziałem w trakcie budowy przez
obiektyw aparatu kilkanaście tysięcy razy.
Przyniósł mi on sukces – jako fotografowi.
W ogólnopolskim konkursie Związku Mostowców RP na zdjęcie obiektu mostowego
zdobyłem pierwszą nagrodę za 2004 rok.
Sam most Milenijny wygrał w konkursie
na Budowlę Roku w 2004 r.
Następną inwestycją, którą nadzorowałem w latach 2007-2009, była autostrada A4 na odcinku Zgorzelec – Krzyżowa
o długości 50 km. Jej trasa przebiegała
przez piękne tereny Borów Dolnośląskich
koło Bolesławca. Firma STRABAG stosowała na budowie nowoczesny sprzęt
sterowany satelitarnym systemem GPS.
Budowę tej autostrady rozpoczęto w latach II wojny światowej, a przerwano w
maju 1943, kiedy ja się urodziłem.
Aktualnie nadzoruję prace geodezyjne
przy budowie przez STRABAG Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) na
odcinku od ul. Granicznej do Długołęki.
Budowane są tutaj różnymi metodami
długie estakady: nad osobowickimi polderami (1600 m), ul. Lotniczą (750 m), na
Maślicach (350 m), ul. Żernicką (300 m),
nad rzeką Widawa (300 m). Stosowane są
nowoczesne metody ich wznoszenia, pozwalające uzyskiwać postęp robót 40 m
w ciągu 6 dni. O ogromie prac świadczy
usypanie 3 mln m3 na nasypach. Przez
gotową obwodnicę AOW przejedziemy
w wakacje 2011 roku.

Dzięki wykonywaniu bardzo ciekawego zawodu i znajomości kilku języków obcych miałem możliwość poznać kraj i kawałek świata. Geodezja stała się zawodem
rodzinnym, geodetami są brat i bratanek.
Dzięki doświadczeniu zdobytemu w czasie
43 lat pracy mogłem udzielić dobrych rad
nie tylko geodetom. Wyniki swojej pracy
prezentowałem na V, XIII i XVII Jesiennych Szkołach Geodezji oraz na International Symposium on Deformations w Istambule w 1994 roku.
Mam wiele ciekawych pomysłów, a jednym z nich jest zaznaczenie 17. południka przebiegającego na długości 16,5 km
przez Wrocław. Byłaby to duża atrakcja
turystyczna. Na naszym osiedlu przecina
Polanę Popowicką.
Tą inicjatywą zainteresowałem w 2004
roku prezydenta Rafała Dutkiewicza. Biuro Promocji Wrocławia ma zamiar postawić monument południka w parku obok
skrzyżowania ulic Legnickiej i Zachodniej. Z firmą SKANSKA na moście Milenijnym, na przecięciu z 17. południkiem,
postawiliśmy drogowskaz z odległościami między innymi do bieguna północnego, Warszawy, Rzymu, Londynu, Sydney.
Mam szczęście od 1967 roku przebywać na Dolnym Śląsku, a od 1973 roku
mieszkać we Wrocławiu. Tyle tu się dzieje, a ja mam satysfakcję, że wiele obiektów
powstało przy moim skromnym udziale.
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Zachować
szczególną ostrożność
Rozmowa z nadkomisarzem
Adrianem Klejnerem
z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu

przepis, ale niestety nie każdy kierowca
go stosuje. Spiesząc się do pracy, często
przekraczają dopuszczalne prędkości,
ryzykują.
– Jakie byłyby pana podstawowe
rady dla pieszych i kierowców na tej
– Panie komisarzu, jaka jest ulica ulicy?
Popowicka z punktu widzenia policji
– Kierowcy powinni pamiętać o pradrogowej?
wach fizyki, których nie da się zmienić.
– Wyróżnia się tym, że jest arterią Pojazd jadący z prędkością 50 km/godz.,
prowadzącą do kilku dużych „sypialni” by zatrzymać się na asfaltowej naWrocławia. Osoby zamieszkujące na tych wierzchni, potrzebuje co najosiedlach codziennie pokonują tę trasę mniej 25 metrów. Jadący ze
w drodze do pracy, do szkoły. Wiąże się znacznie większą prędz tym bardzo duże natężenie ruchu, szcze- kością, np. 70 km/godz. ,
gólnie w godzinach porannych i po połu- b ę d z ie p o t r z e b owa ł
dniu. Przebieg ul. Popowickiej wymusza znacznie dłuższej drogi
na mieszkańcach Popowic jej przekracza- do zatrzymania, bo aż okonie w różnych celach: do pracy, na zaku- ło 40 metrów. Powinniśmy przepy, rekreacyjnie – do parku. Wielokrot- widzieć możliwość pojawienia się nanie muszą pokonywać ulicę, na której są gle pieszego na przejściu i poza nim – na
wymalowane przejścia dla pieszych oraz jezdni. Pieszym doradzam zachowanie
tzw. azyle, które zostały zamontowane na podwójnej, maksymalnej ostrożności przy
tej ulicy nie bez powodu. Od wielu lat do- wkraczaniu na przejście dla pieszych.
chodzi na niej do potrąceń pieszych. Azy- Przepis gwarantuje wprawdzie pierwle, niestety, w niewielkim stopniu zmniej- szeństwo osobie znajdującej się na przejszyły zagrożenie. Na Popowickiej nadal ściu, ale lepiej nie ryzykować i unikać
nie jest dostatecznie bezpiecznie.
wszelkich sytuacji, które mogą być dla
niej niebezpieczne.
Przede wszystkim
Statystyka wypadków drogowych na ul. Popowickiej
ważna jest ocena
Liczba potrąceń
sytuacji,
próba oceLiczba
Liczba
w
tym
Rok
zabitych
rannych
wszystkich na przejściach
ny prędkości zblidla pieszych
żających się pojaz2006
5
4
2
3
dów, przyjrzenie się
2007
4
2
2
2
tej sytuacji, ocena
2008
3
1
2
1
swoich możliwości.
2009
7
2
0
7
Przez przejście nie
2010
2
1
0
2
przebiegamy, idziemy spokojnym kro– Wszyscy mieszkańcy Popowic kiem, nie zatrzymujemy się, aby nie spouważają, że na Popowickiej już daw- wodować gwałtownej reakcji kierowcy.
no powinna być sygnalizacja świetlna.
– Panie komisarzu, pana rodziNiestety, wciąż jej nie ma…
na sama przekonała się, niestety, jak
– Na dziś jest to jedyne trafne roz- bardzo Popowicka jest niebezpieczwiązanie, które zdecydowanie popra- na…
wiłoby bezpieczeństwo osób pieszych.
– Blisko rok mija od czasu, gdy moja
Jest tu tylko jedno przejście z sygna- czternastoletnia córka, uczennica Gimlizacją. Pozostałe przejścia wymusza- nazjum nr 1, w drodze do szkoły przeją na kierowcach i pieszych zachowa- chodziła Popowicką na wysokości bunie szczególnej ostrożności. Kierowcy, dynku Spółdzielni. Nauczona przeze
zbliżając się do przejść oznakowanych mnie zachowań na drodze, pokonała
pionowo i poziomo, mają prawny obo- część jezdni, znajdowała się już w azywiązek zmniejszyć prędkość. Taki jest lu dla pieszych. Widząc pojazdy, które

zatrzymały się, aby udzielić pierwszeństwa grupce pieszych, kontynuowała
przechodzenie przez ulicę. Na ostatnim
pasie ruchu, bliżej chodnika, została
potrącona przez kierowcę. Nie zachował ostrożności, zbliżając się do przejścia, dodatkowo omijał pojazdy, które
się zatrzymały, aby umożliwić pieszym
przekroczenie jezdni. Popełnił wiele
wykroczeń. Córka została potrącona, przeszła trzy skomplikowane
operacje, jeszcze trwa rehabilitacja. Był to uraz kręgosłupa, wstrząśnienie
mózgu oraz skomplikowane złamanie ręki, które – mimo zrośniętej kości
– dało powikłania w postaci
uszkodzonego nerwu.
– Czy tę sytuacje można potraktować jako przestrogę dla pieszych,
ale także dla kierowców?
– Mam nadzieję, że ten 26-letni
człowiek, sprawca wypadku, będzie
inaczej zachowywał się na drodze. Został skazany wyrokiem sądu, będzie to
dla niego spora nauczka. Tylko to nie
o to chodzi, aby każdy kierowca uczył
się na własnych błędach w drastycznych okolicznościach. Kierowcy powinni sobie uświadamiać, jaką biorą
na siebie odpowiedzialność, siadając za
kierownicą i łamiąc przepisy. To konsekwencje prawne, ale też obciążenie
sumienia.
– Panie komisarzu, czy mieszkańcy
Popowic mogą mieć nadzieję, że Popowicka będzie wreszcie bezpieczna?
– Trudno to zagwarantować. Nie do
końca jest tak, że policja może zapewnić bezpieczeństwo na wszystkich drogach. My opiniujemy projekty przebudowy ciągów komunikacyjnych czy
skrzyżowań. Jeżeli powstanie projekt
przebudowy, zmian organizacji ruchu
na Popowickiej, będziemy aktywnie
uczestniczyć w jego opiniowaniu. Jako
policja, corocznie sporządzamy analizy stanu bezpieczeństwa i przedstawiamy wnioski. Tam też pojawia się ulica
Popowicka. Myślę, że nadejdzie czas,
kiedy wreszcie doczeka się ona przebudowy.
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Bezpieczeństwo Twojego samochodu zależy także od Ciebie!

Czy wiesz jak chronić
swój samochód?
Szanowni Państwo!
Funkcjonariusze patrolują miejsca
postoju i parkowania Państwa
samochodów w dzień i w nocy,
aby zapobiec przestępczości
samochodowej. Jednakże nie
możemy być jednocześnie
wszędzie. Państwo sami mogą
zadbać o bezpieczeństwo
swojego pojazdu.
Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna w trosce o bezpieczeństwo Waszego mienia pragną przedstawić
kilka ważnych informacji, których przestrzeganie pozwoli w znacznym stopniu
ograniczyć ryzyko utraty mienia.
PAMIĘTAJ!!!
s Samochód parkuj zawsze w miejscach
oświetlonych, bezpiecznych i strzeżonych.
s Bagaże i dokumenty – dowód osobisty,
rejestracyjny, rachunki ubezpieczeniowe itp. – zawsze zabieraj ze sobą do domu. Pozostawione przedmioty, szczególnie na siedzeniach samochodu czy
podszybiu, zachęcają przestępców.

s Zabieraj ze sobą radioodtwarzacz za
każdym razem, gdy wychodzisz z samochodu lub przynajmniej maskuj jego panel sterujący, nie zostawiaj radia
pod siedzeniem lub w schowku, złodzieje dobrze znają wszystkie skrytki.
s Rozważ możliwość zainstalowania
alarmu, włączaj go, gdy opuszczasz
samochód choćby na chwilę.
s Nie zostawiaj kluczyków w stacyjce i pamiętaj o zamknięciu drzwi – opuszczając
samochód zawsze się upewniaj, czy jest
dobrze pozamykany i zabezpieczony.
s Zastanów się nad zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń, np. zamknięcia
układu elektrycznego czy paliwowego,
zakładania blokad na kierownicę czy
dźwignię zmiany biegów itp.
s Uważnie przyglądaj się osobom, które
obserwują Twój samochód lub samochód sąsiadów – zapamiętaj ich wygląd.
s Przypominamy! Prewencyjny program policji STOP 24 wciąż trwa
– zachęcamy do skorzystania z niego. Samochody znakowane są w każdym komisariacie!

KOMISARIAT POLICJI
WROCŁAW-FABRYCZNA
ul. I. Połbina 1
tel. 71 351 02-13, 71 340 41 41
s Masz informację o sprawcach przestępstw lub zauważyłeś w swoim otoczeniu niepokojące Cię zachowania
– POWIADOM POLICJĘ!
OFICER DYŻURNY
KOMISARIATU
71 351 02 13
71 340 43 80
71 340 41 41
lub 997
Opracowano w Zespole Prewencji
Kryminalnej i Wykroczeń KP Wrocław-Fabryczna, tel. 71 340 21 16.

Zgłoś swoje auto do policyjnego programu

Program STOP 24

W pierwszej połowie 2002 r.
we Wrocławiu wdrożony
został program mający
na celu zapobieganie
kradzieżom samochodów,
ułatwienie policji ujawniania
i zatrzymywania skradzionych
samochodów oraz zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.

Istotą programu jest specjalne oznakowanie pojazdów, których właściciele zadeklarowali, że w godz. 0.00-4.00
w ograniczonym zakresie korzystają
z pojazdów.
Duża liczba skradzionych samochodów oraz analiza warunków i godzin,
w których zostały skradzione, pozwoliły na zainicjowanie programu oraz
włączenie go do codziennych, rutyno-

wych zadań każdego z policjantów pełniących służbę.
Program jest dostępny dla każdego
właściciela samochodu, który wypełni
i złoży specjalną deklarację przystąpienia do programu „STOP 24” oraz oznakuje specjalną fosforyzującą naklejką
swój pojazd na przedniej i tylnej szybie.
Tak oznakowany pojazd, poruszający
się w godzinach 0.00-4.00, automatycznie wzbudza podejrzenie, że mógł zostać skradziony i w związku z tym policjanci są zobowiązani do zatrzymania
i skontrolowania kierującego, którym
niekoniecznie musi być właściciel pojazdu, albowiem właściciel pojazdu może w deklaracji zgłoszenia wskazać inne osoby, które użytkują ten pojazd. Te
informacje są zarejestrowane w specjalnej bazie danych programu „STOP 24”
na stanowisku kierowania KMP we

Wrocławiu. Jednocześnie tak oznakowany pojazd w czasie kontroli, w godzinach objętych programem, wymusza
na policjantach szczególną ostrożność.
Aby przystąpić do programu, wystarczy przyjść do Komisariatu Policji
Wrocław-Fabryczna (recepcja), ul. Połbina 1, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 i wypełnić deklarację. To nic nie kosztuje, a bezpieczeństwo samochodu jest bezcenne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców!
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Harcerze na obozie
Obóz harcerski jest tak bardzo
oczekiwany nie tylko dlatego,
że pomaga przywołać
wspomnienia tym, którzy
siedzieli przy wspólnym ogniu,
czy razem przechodzili „próbę
lasu”, podglądając dzikie
zwierzęta i leśne życie w nocy.
Jest on tak oczekiwany również
dlatego, że przez cały rok
harcerze się do niego
przygotowują.

Jak odbywają się
przygotowania do obozu?
Wrzesień i październik to miesiące,
w których zazwyczaj trwa werbowanie
nowych harcerzy do drużyny, aby odpowiednio szybciej „zmontować” zastęp i
zamieszkać z nim w namiocie na obozie. Nikt przecież na taki obóz nie jedzie
w zastępie z kimś, kogo totalnie nie zna.
Okres kilku miesięcy pomaga się poznać
na tyle, by skutecznie działać na obozie,
budować prycze, półki, biegać po lesie itd.
Do obozu trzeba się przygotować nie tylko mentalnie i duchowo…
Jak wygląda harcerski obóz?
Każdorazowo obóz organizowany jest
w innym miejscu. Zawsze jest to szczery
las nieopodal jeziora czy innego dostępu
do wody (w górach są to strumyki). Na kilka dni przed przyjazdem wszystkich uczestników obozu przyjeżdża grupa starszych harcerzy
(od 15. roku życia) i buduje podstawowe urządzenia obozowe,
tj. latryny, kuchnię, stołówkę itp.
Jest to tzw. kwaterka. Wszystko
powstaje od podstaw, nic ze sobą nie przywozimy oprócz narzędzi. Od leśnictwa załatwiane jest drewno; kilka przyczep
najczęściej sosnowego drewna
(średnica ok. 10-20 cm). Każdy element budowli obozowych
powstaje wg zamysłu osoby, która je wykonuje, dlatego różnorodność w pionierce zauważa się co roku.
Do zadań grupy kwatermistrzowskiej należy również rozłożenie węża (często kilka kilometrów) i doprowadzenie wody. Dziś już
trudno dostać pozwolenie na dowożenie jej
w baniakach.
Po upływie czasu zaplanowanego na
kwaterkę przyjeżdża reszta obozu. Zastępy otrzymują do rozłożenia namioty oraz

miejsce w kręgu, gdzie mogą je postawić.
Czasami kręgów (podobozów), w których
rozkładane są namioty, jest więcej (2-3)
ze względu na potrzebę efektywnego zagospodarowania miejsca. Dzieje się tak
również dlatego, że na obozy jadą często
również harcerki, a podobozy już wtedy
muszą być osobne.
Po rozłożeniu przez wszystkich swoich
namiotów, zastępy pod dowództwem zastępowego zabierają się za budowanie swojej
pionierki, której projekt powstawał na zbiórkach przed obozem. Często jest ona piętro-

wa i bardzo wymyślna, a za sprawą nadzoru drużynowych – bezpieczna i zgodna
z przepisami. Taki czas budowy to około 2-3 dni. Później harcerze pomagają
w pracach ogólnoobozowych, tj. wykonaniu zeriby (ogrodzenia), bramy, masztów,
zadaszenia na śmieci i innych ważnych dla
infrastruktury obozowej budowli, które nie
zostały ukończone podczas kwaterki.

Jednak obóz harcerski to nie tylko budowanie. Po kilku dniach pracy przychodzą normalne dni obozowe. Jest więc czas
na gry terenowe, podchody, biegi harcerskie, biegi na orientację, harce, próby, wędrówki, gry fabularne oraz służbę.
Jak wygląda dzień obozowy?
Oboźny zagrywa pobudkę na sygnałówce, trzeba szybko wstać zastępem, podwinąć poły namiotu i stawić się przed nim na
zbiórkę. Zastęp, który pierwszy się zbierze, otrzymuje najwięcej punktów. Później
wszyscy idą do kręgu, aby powitać dzień pieśnią „Wstaje dzień”.
Po powitaniu biegniemy na rozgrzewkę razem z komendą obozu. Po rozgrzewce jest czas na
toaletę, ranne mycie i porządki.
Po tym szybko trzeba się umundurować. Oboźny robi zbiórkę
i w mundurach idziemy na śniadanie. Przed i po posiłku zawsze
jest modlitwa (często śpiewana).
Na wydawalni dostajemy jedzenie i idziemy do stołówki.
Po śniadaniu wszyscy idą na
apel, gdzie jest przeprowadzana
rewizja obozu, zastępowi meldują oboźnemu swoje zastępy, a oboźny
komendantowi cały obóz. Zazwyczaj tutaj
okazuje się, kto jest chory, kogo nie ma,
bo jest na próbie w lesie lub kto ma służbę
w kuchni. Odśpiewany jest również hymn
harcerski przy równoczesnym wciągnięciu flagi państwowej. Jeśli ktoś coś znalazł lub zgubił, tu również jest okazja,
by to ogłosić.
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Po apelu zazwyczaj odbywa się jakaś
gra. Zastępy często wysyłane są w las
z mapą, otrzymują zadania i misje do
wykonania, np. znalezienie „rannego”
pilota w lesie, szybciej niż inne zastępy,
opatrzenie jego „ran”, przetransportowanie do swojej bazy i zdobycie przez
to ważnych informacji na temat topografii terenu przeciwnika. Często są to gry
z użyciem krótkofalówek lub telefonów
polowych. Harcerze ćwiczą przy tym
swoje umiejętności z terenoznawstwa,
samarytanki i orientacji w lesie. Każda gra jest inna. Nie jest też regułą, że
odbywają się akurat w porze porannej.
Często jest to popołudnie bądź zmierzch
czy noc.
Po obiedzie jest czas na biegi harcerskie i próby. Później kapliczka, ognisko,
apel wieczorny, zaprzysiężenie wart i cisza nocna. Tak wygląda przeciętny dzień
obozowy.
Obóz 2010 r.
Na tegorocznym obozie byliśmy
w Chartowie k. Gorzowa Wielkopolskiego. Obóz był bardzo podobny do tego, jaki opisałem powyżej. W jego skład
wchodziły trzy podobozy (jeden żeński
i dwa męskie). Obóz liczył blisko osiemdziesiąt osób, w tym siedem mniejszych
i większych drużyn. Z naszej było na nim
jedenastu harcerzy – dwa zastępy. Tylko dwóch z dziewięciu zwerbowanych
w kwietniu harcerzy zdecydowało się na
obóz. Dołożymy wszelkich starań, by za
rok było nas więcej.
Formalności
Każdy obóz harcerski jest formalnie placówką wypoczynku i musi spełniać wszystkie wymogi zapisane w przepisach państwowych i związkowych
(ZHR). Jest wizytowany przez odpowiednie władze i służby (sanepid, straż
pożarna, policja i kuratorium). Podczas
wizytacji naszego obozu wizytujący
nie mieli żadnych zastrzeżeń do jego
organizacji.
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Jubileusz na
Misiowej Polanie
Bardzo ciekawy program obchodów 30-lecia Przedszkola nr 104
„Na Misiowej Polanie” przygotowała na 26 czerwca jego dyrekcja
i pracownicy. Mieszkańcy Popowic nie zawiedli – przybyli tłumnie.
Dopisała też pogoda.
Obchody były swojego rodzaju festynem, na który przyszli mieszkańcy Popowic.
Były więc dzieci – czasem bardzo małe – młodzież, dorośli, a nawet sympatyczne
czworonogi. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Występy artystyczne w wykonaniu
dzieci dostarczyły wielu wrażeń. Można było wziąć udział w konkursie plastycznym,
posilić się przy stoisku gastronomicznym, posłuchać muzyki. Zrozumiałe zainteresowanie wzbudził policyjny radiowóz. Mały Jakub przymierzył się do pojazdu, który
wyraźnie go zachwycił. Można mieć nadzieję, że w przyszłości zostanie policjantem.
Dzięki tym obchodom mogliśmy bliżej przyjrzeć się naszemu przedszkolu. Widać
było ogrom pracy włożonej w przygotowanie imprezy. Mieszkańcy lepiej poznali pracowników przedszkola, mogli wybrać się ze swoimi pociechami na jego teren. Widać ta forma spotkania, zabawy i rozrywki jest wciąż popularna wśród popowiczan.
Pora więc pomyśleć o powrocie do organizacji festynu przez Spółdzielnię. Chętnie
znów się tam spotkamy. 
Tomasz Kapłon

Na koniec – bardziej dla rodziców
Tych, którzy chcą posłać swoich synów do drużyny harcerzy, zapraszam do
odwiedzenia naszej witryny internetowej,
gdzie w zakładce „Dla rodziców” znajdą odpowiednie lektury o wychowaniu
w harcerstwie. Adres strony:
www.szarewilki.dls.zhr.pl
Zapraszamy!
Czuwaj!
Drużynowy
phm. Piotr Szymankiewicz HR
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Tenisowe
wieści
Kolejne imprezy organizowane
przez Stowarzyszenie Tenisowe Popowice
potwierdzają duże zainteresowanie
tenisem ziemnym na naszych osiedlach.
Przekłada się ono
na uzyskiwane coraz lepsze wyniki.
Turniej tenisowy z okazji Dnia Dziecka rozegrany
został 30 maja br. Widać, że grupa tenisowa młodzieży
zintegrowała się i podnosi swoje umiejętności,
co widać po wynikach. W turnieju wzięło udział
15 uczestników. Oto punktacja:
I miejsce – Agnieszka Kilarska (SM „Popowice”)
II miejsce – Tomasz Bodzioch jr (Muchobór Mały)
III miejsce – Kuba Kubacki (debiutant, SM „Popowice”)
I miejsce w turnieju B – Grzegorz Czapnik – (SM „Popowice”)
Najmłodszym uczestnikiem był Tomek Adamiok
(SM „Popowice”) – 11 lat!
Dzieciom, które pierwszy raz przyszły na korty,
zorganizowano gry i zabawy z elementami nauki gry
w tenisa ziemnego. Z powodu opadów deszczu
planowany grill zamieniono na ogromną pizzę dla
każdego z uczestników zabawy.
Kolejne turnieje rozegrane zostały 5 i 6 czerwca. Był to
turniej „Wiosna STP”. Nieco później, bo 30 sierpnia br.,
odbył się turniej dla uczniów SP nr 3 i Gimnazjum nr 1.
Widać więc, że na kortach cały czas coś się dzieje…

Tomasz Kapłon

Nowości naszej biblioteki
Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7 wita wszystkich
po wakacjach i zaprasza do ciekawej lektury.
Z wielu interesujących nowości książkowych
wybraliśmy kilka pozycji.
» Joanna Chmielewska – „Byczki w pomidorach”
Powraca świat Alicji. Znów stado zaprzyjaźnionych osób
pęta się po cudownym ogródku i kulinarnie szaleje w kuchni.
A gospodyni jak zwykle otwiera drzwi przed każdym, częstuje
jajkiem na śniadanie, wypija niezmierzone ilości kawy i zabrania zaglądać do lodówki.
» Luis Leante – „I pamiętaj, że cię kocham”
Montse, czterdziestoletnia lekarka z Barcelony, przypadkowo
znajduje w kieszeni zmarłej pacjentki, emigrantki z Sahary, starą fotografię, na której widzi swego ukochanego Santiaga z lat
młodzieńczych. Kierując się tym tropem, wyrusza na bezkresną
pustynię i tu prowadzi desperackie poszukiwania Santiaga, swojej wielkiej, zakazanej miłości sprzed lat.

» Barbara Wood – „Kobieta tysiąca tajemnic”
Tonina wiedzie idylliczny żywot na wysepce Morza Karaibskiego, setki lat przed pojawieniem się tam Europejczyków.
W plemiennej wiosce jest jednak odmieńcem: wysoka, szczupła i jasnoskóra wyraźnie różni się od mieszkańców wyspy.
Jej pochodzenie okrywa tajemnica – przybrani rodzice znaleźli
ją pływającą po morzu w koszyku. Gdy dziewczyna osiąga pełnoletność, opiekunowie wysyłają ją na stały ląd pod pretekstem
zdobycia leczniczej rośliny dla chorego ojca…
» Tadeusz Śliwiak – „Bajkoteka”
Dar obserwacji, wielka wrażliwość, która pozwalała poecie
wniknąć w psychikę dziecka, spojrzeć na świat jego oczyma oraz
niezwykłe poczucie humoru sprawiły, że oryginalne wiersze autora wzruszają i bawią kolejne pokolenia dzieci.
Zapraszamy do lektury tych i wielu innych pozycji książkowych znajdujących się w zbiorach biblioteki przy ul. Jeleniej 7.
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Notatnik kulturalny
Rozpoczął się nowy sezon
teatralny. Będziemy starali się
doradzać Państwu, co warto
obejrzeć w październiku
we wrocławskich instytucjach
kulturalnych.

W Teatrze Współczesnym także najnowsza premiera – „Białe małżeństwo”
Tadeusza Różewicza reżyserii i opracowaniu muzycznym Krystyny Meissner,
ze scenografią Andrzeja Witkowskiego
i muzyką Piotra Dziubka.

Nasze propozycje zaczynamy od
Teatru Polskiego. Tam pod koniec września odbędzie się premiera sztuki Heinera
Müllera „Szosa Wołokołamska” w reżyserii, scenografii i opracowaniu muzycznym Barbary Wysockiej. Natomiast w październiku odbędzie się premiera spektaklu
Ödöna von Horvatha „Kazimierz i Karolina” w reżyserii Jana Klaty. Z obu spektakli
zdamy sprawę w następnym numerze „Naszych Popowic”.

Do Teatru Lalek zapraszamy na premierowy spektakl Tove Jansson. Spektakl oparty jest na wątku teatralnym „Lata Muminków” i ma zapoznać dzieci z tajemnicami
teatru, kulisami przygotowywania spektakli, pracą nad rolą, projektowaniem scenografii i kostiumów. Dzieci oprowadzane są
po różnych zakamarkach teatru, wciągane
przez aktorów do zabawy i współdziałania.
Przy okazji poznają kolejne etapy przygotowywania spektaklu. Adaptacja Mariusz
Urbanek, reżyseria i inscenizacja Mariusz
Kiljan, kostiumy i scenografia Monika Graban i Radek Dębniak, muzyka Sambor Dudziński. Premiera 23 października o godz. 17
na Dużej Scenie.
Tylko w Teatrze Lalek można też zobaczyć w jednym spektaklu cztery legendy.
„Legendy wrocławskie” zawierają cztery bardzo ciekawe opowieści: „Dzwon
grzesznika”, „Czarownica z mostka”,
„Piwniczna opowieść”, „Kamienna głowa”. Najmłodsi widzowie na pewno nie
będą zawiedzeni.

Do Teatru Współczesnego zapraszamy
na spektakl Christo Bojczewa „Orkiestra
Titanic” w reżyserii Krystyny Meissner,
ze scenografią i kostiumami Andrzeja Witkowskiego oraz muzyką Piotra Dziubka.
Warto zobaczyć ten spektakl, aby zamyślić
się przez chwilę nad sytuacją współczesnego człowieka. Czwórka włóczęgów żyje na
opuszczonej stacyjce kolejowej. Od dawna nie zatrzymuje się tu już żaden pociąg.
Pewnego dnia z przejeżdżającego pociągu
zostaje wyrzucona skrzynia z przedziwną
zawartością.
Polecamy także „Pułapkę” Tadeusza
Różewicza w reżyserii Gabriela Gietzky’ego, ze scenografią Dominiki Skazy,
muzyką Aleksandry Gryki i ruchem scenicznym Macieja Prusaka. Sztuka osnuta
jest na biografii Franza Kafki i jego twórczości, zwiastującej machinę totalitarnego
państwa i holokaustu.
Warto też obejrzeć „Powrót do domu”
Harolda Pintera w reżyserii Artura Urbańskiego. Do domu wraca najmłodszy syn
Teddy z żoną. Jej pojawienie się zmienia sytuację. Jak? Proszę przekonać się osobiście.
Zachęcamy także do obejrzenia „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Oto autorzy przedstawienia: Krystyna Meissner
– opracowanie tekstu i reżyseria, Mirek
Kaczmarek – scenografia, Piotr Dziubek
– muzyka i kierownictwo muzyczne, Maćko Prusak – ruch sceniczny. Realizatorzy zastosowali znany chwyt, czyli „teatr
w teatrze”. Bowiem spektakl pod tytułem
„Balladyna” przedstawia grupa aktorów
zwana Gminem. Można potraktować ten
spektakl jako przestrogę przed żądzą władzy za wszelką cenę.

Najnowszą październikową premierą Teatru Capitol jest „Czarnoksiężnik
z krainy Oz”. To pierwsza premiera nowego sezonu. Spektakl zrealizowany jest
z rozmachem, pełen barwnych kostiumów,
efektów specjalnych i – koniecznej w bajkach dla dzieci – teatralnej magii. To wspaniały rodzinny musical, dla dzieci, rodziców i dziadków. Przygotowuje go mistrz
w tej materii Jerzy Bielunas.
Do Opery Wrocławskiej zapraszamy
w październiku na niewątpliwe wydarzenia. Otóż w ramach II Festiwalu Opery Współczesnej zobaczymy dwa dzieła.

Pierwsze to światowe prawykonanie trzeciej części operowej trylogii „Umysły”
Heleny Troubleyn, autorstwa polskiego
kompozytora Eugeniusza Knapika. Zatytułowana ona jest „La liberta chiama
la liberta” (Wolność przyzywa wolność).
Reżyseria Michał Zadara, kierownictwo
muzyczne Jacek Kaspszyk.
Drugim wydarzeniem będzie „Legenda o Maryi” Bohuslava Martinu. Tematem
tego spektaklu jest interpretowana i ujmowana na różne sposoby szczodrość oraz
współczucie Najświętszej Marii Panny.
Reżyseria Jiří Heřman, kierownictwo muzyczne Tomasz Szreder.
Do Teatru Komedia zapraszamy na
„Życie szkodzi zdrowiu” Erica Chapella
w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego i Pawła Okońskiego. Temat zawsze aktualny:
człowiek a służba zdrowia. Skąd my to znamy... Może czasem warto pośmiać się, ale
też się zastanowić. Ten wieczór w Teatrze
Komedia na pewno będzie udany.
Centrum Sztuki Impart proponuje
w październiku „Wrocławski Sound”.
15 i 16 października na dwóch scenach
wystąpią zespoły operujące przeróżnymi
stylistykami. Zagrają: Bipolar Bers, Checkolada, Electrones, HooDoo Band, Indigo Tree, Job Karma, Kariera, Micromusic, Misses Modular, Neony, LUC i Qwitu
Jazz Quintet, Requiem for Mozart, Stolik
Karbido. „Wrocławski Sound” to festiwal
indywidualności – artystów związanych
ze stolicą Dolnego Śląska, czerpiących inspiracje z atmosfery naszego wielokulturowego miasta. Obok artystów z bogatym dorobkiem zaprezentują się też młodzi twórcy
z pozamuzycznych dziedzin sztuki.
Przedstawiając te propozycje, życzymy Państwu wielu artystycznych wrażeń,
z nadzieją, że nasze podpowiedzi ułatwią
wybór.
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Nasi kombatanci

Skrzypek na wojnie
Wojenne losy Stanisława
Graszy, które chcemy
przedstawić, związane są
z partyzancką działalnością na
naszych ziemiach. Był to równie
ważny – choć mniej efektowny –
element walki z okupantem.

Wybuch wojny zastał dwudziestoletniego chłopca na Zamojszczyźnie, w rodzinnej wsi – Feliksówce. Na szczęście
ominęły ją wielkie zniszczenia, bowiem
po 17 września, po wejściu wojsk radzieckich, pojawił się tylko ich patrol, który zaraz odjechał. Stanisław wraz z młodszym
bratem zbierali w okolicy Feliksówki broń
pozostałą po rozbrojonym wojsku. Trochę
się tego znalazło: był karabin przeciwpancerny, karabin maszynowy, kilka sztuk
broni krótkiej. Zakopali ten cały arsenał
na wykarczowanym kawałku lasu.
Kolejny rozdział to wstąpienie pana
Stanisława jesienią 1940 roku do Batalionów Chłopskich; wcześniej sympatyzował ze Stronnictwem Ludowym. Jego
pierwszy chrzest bojowy miał miejsce
30 grudnia 1942 roku. Była to regularna
bitwa pod Wojdą z odziałem niemieckiej
żandarmerii, liczącym 150 osób. Oddział
pana Stanisława nie dał się otoczyć i zlikwidować. Na pomoc przyszedł im oddział
partyzancki złożony z jeńców radzieckich,
uciekinierów z niemieckiego obozu pod
Zamościem, nieźle uzbrojonych. Oddziałem dowodził kpt. Wołodin.
W 1943 roku Niemcy wywozili mieszkańców wysiedlanych wiosek na zachód.
Na szczęście Feliksówkę znów to ominęło. Widocznie potrzebowali robotników

do pracy na miejscu. Pan Stanisław nie
zaprzestawał działalności konspiracyjnej, choć niemieckie patrole utrudniały
kontakt. W jego domu był punkt łącznikowy, grupa szturmowa BCh wyłapywała
wtedy pseudopartyzantów. Zimą 1943 roku nastąpiło scalenie oddziałów taktycznych BCh i AK.
Do końca 1944 roku pan Stanisław pozostawał w domu. Trzeba było dostarczać
Niemcom obowiązkowy kontyngent. Tak
naprawdę to zboże odstawiał partyzantom, a dostawał od nich dobrze podrobione niemieckie kwity. Dzięki temu mógł
brać za nie pieniądze i wódkę.
Na początku 1944 r. został skierowany
przez dowództwo swego partyzanckiego
oddziału do szkoły podoficerskiej, którą

ukończył latem 1944 roku. Wyzwolenie
zastało go w domu.
Ponieważ w międzyczasie nauczył
się dobrze grać na skrzypcach, w latach
1946-1954 pracował w prywatnej kawiarni w Lubaniu jako muzyk. Wrócił co
prawda na cztery lata do Feliksówki, ale
kolega ściągnął go znów do Lubania, do
pracy w Powiatowej Radzie Narodowej.
Później, w 1959 roku, otrzymał mieszkanie w Gryfowie. Pracował w PSS Społem
w Lubaniu, potem w bufecie kolejowym
wraz żoną, do 1969 roku. Wtedy przyjechał
do Wrocławia. Początkowo mieszkał w Leśnicy. Na Popowicach pojawił się w 1996 r.
Bardzo podoba mu się nasze osiedle. Nie
zamieniłby go na żadne inne…

Popowicka
w remoncie
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”

Tomasz Kapłon

Trwa remont
ul. Popowickiej,
na odcinku
od ul. Wejherowskiej
do ul. Starogranicznej.
Kosztem
ponad 2 mln zł
zostanie wymieniona
nawierzchnia,
wyremontowane
zostaną krawężniki
i studzienki.
Według informacji
ZDiUM, zakończenie
remontu planowane
jest na koniec
września br.
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Ta inwestycja jest nasza

Prace wreszcie ruszyły
Mieszkańcy Popowic zauważyli
zapewne, że ruszyły prace
rozbiórkowe przy „Kwadracie”.
To kolejny krok w realizacji budynku
mieszkaniowo-usługowego
– naszej inwestycji
przy ulicy Legnickiej.

Rozebranie „Kwadratu” jest podstawowym warunkiem dalszych działań.

Na powstałym w ten sposób placu stanie
w przyszłości budynek mieszkaniowo-usługowy.
Rozbiórka „Kwadratu” – choć na pozór
prosta – podlega stosownym procedurom
budowlanym. Prowadzona jest w oparciu
o Decyzję Urzędu Miejskiego Wrocławia
nr 106/2010 z 25 maja 2010 roku. Decyzja
ta zezwala na rozbiórkę pawilonu handlowo-usługowego we Wrocławiu przy

ul. Legnickiej 57. Sama rozbiórka prowadzona jest na podstawie stosownego projektu, który stanowi załącznik do powyższej decyzji. Ten projekt wykonało Biuro
Architektoniczne Bzdęga – Wiśniewski.
Spełniony został także wymóg proceduralny, polegający na zawiadomieniu
o rozbiórce Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.
W dniu 25 czerwca br. przekazany tam
został stosowny wniosek o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Ponadto 3 sierpnia br. – zgodnie z wymogami – dla rozbiórki został zarejestrowany dziennik budowy.
Warto dodać, że rozbiórka „Kwadratu” prowadzona jest od początku w sposób
w pełni profesjonalny przez firmę Kruszer.
Wszystkie materiały rozbiórkowe są starannie segregowane. Najważniejszym wszakże pożytkiem płynącym z tej rozbiórki jest
fakt, iż w końcu inwestycję rozpoczęliśmy.
Będziemy wszyscy trzymać kciuki za jej powodzenie. W końcu to nasza inwestycja…
Tomasz Kapłon
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Wędkowanie z CERTĄ
Klub PZW Certa corocznie
rozpoczyna sezon od zrobienia
porządków na terenie łowiska nad
Odrą. Tak też było i tym razem.
Dwudziestu członków klubu w sobotę 10 kwietnia br. porządkowało teren od
mostu kolejowego do pierwszego przesypu. Do specjalnych worków zebrano śmieci i odpady z tego terenu. Uporządkowane
zostały też stanowiska wędkarskie, m.in.
odnowiono numery startowe na nabrzeżu.
Wędkarstwo – zdaniem przewodniczącego
koła Andrzeja Czycza – ma propagować
także ekologiczne zachowania, dlatego początek sezonu to właśnie sprzątanie i porządki. Na złowienie taaakiej ryby przyjdzie jeszcze czas.
Kolejną imprezą były zawody z okazji Dnia Dziecka. Odbyły się 29 maja na
stawie Zarządu Zieleni Miejskiej koło
ul. Połbina. Zawody miały bardzo uroczystą oprawę. Młodym adeptom wędkarstwa
i ich rodzinom sprawiono naprawdę wielką frajdę.

Stałą pozycją kalendarza wędkarskiego
CERTY są zawody liczące się do punktacji o tytuł Mistrza Popowic. Rozgrywane
były w trzech turach. Pierwsza odbyła się
22 maja, druga 26 czerwca, trzecia 28 sierpnia. Po wszystkich trzech turach Mistrzem
Popowic został Andrzej Musielak.
Kolejne miejsca zajęli:
2. Piotr Korbacz
3. Jerzy Tomaka
4. Czesław Zenka
5. Czesław Tuszyński
6. Piotr Tuszyński
7. Lesław Pukacz
8. Zdzisław Bobryk
9. Jan Sawicki
10. Rafał Fedków
11. Andrzej Szulc
Nowością będą planowane na 16 października I Zawody Spinningowe o mistrzostwo Popowic. Zapisy przyjmowane
są w klubie CERTA przy ul. Starogranicznej w czwartki w godz. 16-17.
Do zobaczenia na łowisku!
Tomasz Kapłon
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