
Nr

grudzień 2014

9

ISSN 2353-511 3

Pan Piotr zaczął sprzątać. Najpierw sam,
kwitowany uśmiechami przechodniów i
spojrzeniami z politowaniem wypisanym na
twarzy. Po pewnym czasie sąsiad - pan Irek
przyniósł sekator, pociął gałęzie, pan Jurek
dorzucił „pięć dych” do kontenera, trochę
pomógł sceptyczny wcześniej pan Andrzej.
Wszyscy to właściciele lub użytkownicy ga-
raży przy jednej z sępolniańskich alejek.
Efekt? Nie czekając aż miasto zrobi coś z
zaśmieconym i niebezpiecznym zaułkiem,
sami zrobili coś dobrego.

Wzięli sprawy w swoje ręce
Chcemy autobusu na Bartoszowice, O kondycji finansowej
miasta, Włamywacze na osiedlu ..........................................
Mieszkańcy sami posprzątali swoje podwórko, Czy pies na
smyczy jest szczęśliwy?........................................................
Kto bałagani w naszych ogródkach - o Wrocławskich Miesz-
kaniach i nie tylko, Morsowanie dzieci ................................
Handel na wyspie, Patroni naszych ulic ................................
Wrocławskie Forum Form Muzycznych ..................................
Wieści z ZOO, OGŁOSZENIA DROBNE ......................................
Poznaj swoich radnych, Ważne telefony , SUDOKU , Zapro-
szenie do Kina Nowe Horyzonty ..........................................
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317 podpisów w ciągu zaledwie kilku dni
- tyle zebraliśmy pod petycją do Prezyden-
ta Wrocławia Rafała Dutkiewicza w spra-
wie przywrócenia komunikacji autobusowej
z pętli „Bartoszowice” trasą biegnącą ulica-
mi Olszewskiego i Wróblewskiego w kie-
runku centrum miasta. Zebraliśmy, a w
zasadzie zebrali sami mieszkańcy – i to w
tym najcenniejsze. Serdecznie dziękujemy i
gratulujemy obywatelskiej postawy pani Sa-
lomei Włostowskiej z ul. Bacciarellego

Chcemy autobusu na Bartoszowice!

W powszechnej opinii Wielka Wyspa to
jedno ze spokojniejszych osiedli w naszym
mieście. Listopad nie był jednak spokojny.
Zwłaszcza na Sępolnie doszło do kilku po-
ważnych przestępstw przeciwko mieniu. W
pierwszych dniach listopada łupem zło-
dziei padł wartościowy sprzęt elektronicz-
ny, zrabowany z położonego na parterze
mieszkania przy ul. Nullo. Trzy dalsze wła-
mania do mieszkań miały miejsce w rejonie
ulic 9 Maja i Kosynierów Gdyńskich. Z te-
go, co udało nam się ustalić, metoda wszę-
dzie była ta sama. Uderzenie czymś
ciężkim w szybę w okolicy klamki okiennej,
następnie poprzez wybity otwór złodzieje
otwierali okno i wchodzili do środka.
Wbrew pozorom, niekoniecznie nocą. Jed-
no z włamań miało miejsce około godz.
19. Coraz szybciej zapadające ciemności
są sprzymierzeńcem włamywaczy. Czy to
zbieg okoliczności, czy mamy do czynienia
z działalnością jednej szajki – tego jeszcze

Uwaga:
Włamywacze!

Prowadzona przeze mnie kampania sa-
morządowa uświadomiła mieszkańcom, że
nasze miasto znalazło się w trudnej sytu-
acji. Po raz pierwszy we Wrocławiu zaczę-
ło się otwarcie mówić o problemach
wynikających z olbrzymiego zadłużenia
Wrocławia, które skutkują bezpośrednio
najwyższymi w Polsce opłatami za śmieci,
najwyższymi podatkami lokalnymi, archa-
iczną i niedoinwestowaną komunikacją
miejską, brakiem miejsc w żłobkach i
przedszkolach.

A w najbliższej perspektywie Magistrat pla-
nuje wprowadzenie uchwalonego już po-
datku od deszczówki, czy sprzedaż
kolejnych linii komunikacji miejskiej (1 2% ki-
lometrażu linii już sprzedano firmie Adam
Michalczewski, w tym linię pospieszną
„A”).
Dlatego musimy postawić sobie pytanie:

dokąd zmierza Wrocław ? W toku kampa-
nii wyborczej pokazałem prezydentowi Ra-
fałowi Dutkiewiczowi „czerwoną kartkę”

400 mln chwilówek
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Nasza gazeta jest skierowana do 28 tys.
mieszkańców osiedli Biskupin, Sępolno, Dą-
bie i Bartoszowice. Można nas znaleźć w
swojej skrzynce pocztowej albo w najbliż-
szym sklepie (jeżeli mają Państwo problem z
dostaniem gazety prosimy nas o tym powia-
domić). Nie jesteśmy tylko "sypialnią" Wro-
cławia. Na naszym terenie znajduje się wiele
firm, restauracji, punktów usługowych, szkół
wyższych oraz atrakcji turystycznych.
Warto ogłaszać się w Naszej Wielkiej Wy-

spie!
W tym numerze prezentujemy Państwu

pierwsze bezpłatne ogłoszenia drobne (stro-
na 7). Na razie nie jest ich dużo, ale mamy
nadzieję, że sukces ogłoszeniodawców "ro-
zejdzie się" pocztą szeptaną i ogłoszeń bę-
dzie przybywać. Uwolnijmy latarnie i tablice
ogłoszeniowe!
Płatne reklamy pojawią się  w nowym roku,

ale już teraz można zapoznać się z naszą
ofertą na reklama.naszawielkawyspa.pl lub
zadzwonić 515 042 112.

dokończenie na stronie 2

Ogłoszenia drobne
i reklama

zig

fot. "Nie dla likwidacji linii E" - profil na

portalu facebook.com

fot. Jakub Horbaczewski
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Rada osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bar-
toszowice wystosowała stosowne pisma do
Wydziału Inżynierii Miejskiej z prośbą o
wykonanie nowych przejść i azyli dla pie-
szych na ulicach w celu zapewnienia bez-
piecznego poruszania się pieszych:
- skrzyżowanie ulic E. Dembowskiego i

M. Kasprzaka,
- skrzyżowanie ulicy Monte Cassino z uli-

cą Partyzantów.
- łącznik ul. A. Mickiewicza prowadzący

do ul. Monte Cassino na przedłużeniu
przejścia dla pieszych na ul. A. Mickiewi-
cza w miejscu gdzie jest sygnalizacja świe-
tlana
Obecnie pomimo, że na tym odcinku jest

strefa uspokojonego ruchu i obowiązuje 30
km/godz. kierowcy nie przestrzegają tych
przepisów. Piesi przechodzący górną ulicę
A. Mickiewicza na zielonym świetle wcho-
dzą na przejście na łączniku, które nie ma
już sygnalizacji świetlnej i są narażeni na
potrącenie przez samochody jadące tą uli-

cą, a ruch pojazdów w tej części jest coraz
większy.
Pisma były wysłane do WIM w pierwszej

połowie bieżącego roku i pomimo, że
otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź to Za-
rząd Dróg i Utrzymania Miasta do tej pory
nie zrealizował tych inwestycji.
Ostatnio otrzymaliśmy od ZDiUM-u odpo-

wiedź, że są już zatwierdzone projekty, ale
ze względu na brak środków finansowych
nie będą zrealizowane w tym roku.
ZDiUM w tym czasie pilnował interesu

prywatnego inwestora budującego parking
przy Hali Stulecia i wydał 450tys. zł na za-
montowanie licznych słupków i szykan unie-
możliwiających parkowanie samochodów
na ulicach znajdujących się wokół Hali.
Jak widać bezpieczeństwo pieszych jest

nieważne liczy się tylko zapewnienie zysku
dla firmy BUDIMEX.

Ponad 60 przedszkolaków z naszych osie-
dli miało okazję uczestniczyć w bezpłatnych
warsztatach zorganizowanych przez Radę
Osiedla przy współpracy z ODT Światowid i
IQUEST w ramach nowego projektu - Listo-
pad z nauką. Celem warsztatów było wyko-
rzystanie naturalnej u najmłodszych
ciekawości zjawisk otaczających nas w życiu
codziennym i przekonanie dzieci, że nauka
jest bardzo atrakcyjną sferą życia oraz do-
starcza wielu niezapomnianych wrażeń. Nasi
najmłodsi mieszkańcy podczas dwóch dni
warsztatów wykonywali pod opieką instruk-
torki pani Justyny Szymańczyk z IQUEST,
szalenie spektakularne doświadczenia che-
miczne z wykorzystaniem bezpiecznych, po-
wszechnie dostępnych w naszych domach
substancji. Były więc wybuchy kolorowej pia-
ny, dzieci stworzyły same ciastolinę, a na ko-
niec przeprowadziły wybuch wulkanu.

Spontaniczne reakcje dzieci wskazywały, że
pomysł takiej formy spędzenia czasu przy-
padł im bardzo do gustu. Mamy zatem na-
dzieję, że Radzie Osiedla uda się projekt ten
kontynuować w przyszłym roku i że obejmie
on jeszcze więcej dzieci niż obecnie.

nie wiadomo.
Nasi dzielnicowi, w związku z nadcho-

dzącym okresem zimowym, apelują do
wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza
działkowiczów, o zwracanie baczniejszej
niż zwykle uwagi na bezdomnych. Policja
prowadzi obecnie działania ukierunkowane
na zlokalizowanie miejsc przebywania
osób bezdomnych oraz informowanie ich o
zagrożeniach i możliwościach pomocy, tym
niemniej pomoc ze strony samych mieszkań-
ców jest nieoceniona. - Pamiętajmy, że oso-
by bezdomne zasypiając w altance, gdzieś
na uboczu, nawet przy niewielkim mrozie
mogą się już nie obudzić. Pamiętajmy rów-
nież o tym, że często są to osoby schoro-
wane lub o bardzo osłabionym organizmie,
niekiedy także pod wpływem alkoholu, ta-
kie osoby nie poproszą o pomoc, a same
nie będą odczuwać tak niskiej temperatury
– przypomina mł. asp. Małgorzata Burdej-

ny, dzielnicowa z rejonu Biskupin – Dąbie.
Nie jest też prawdą, że nie możemy pomóc
osobom „pod wpływem” z uwagi na to, że
schroniska odmawiają przyjęcia takich
osób. W zimie przy pl. Legionów działa
ogrzewalnia miejska, gdzie schronienie w
cieple uzyska każda osoba. Policja i straż
miejska apelują, by zgłaszać na bieżąco ta-
kie przypadki. Uniknijmy kolejnych zimo-
wych tragedii na naszym Osiedlu. Policjanci
przypominają także o wciąż działających
na terenie Wielkiej Wyspy naciągaczach,
oferujących różne „atrakcyjne” promocje,
np. na telefon lub energię elektryczną. -
Prosimy zwłaszcza osoby starsze o zacho-
wanie czujności i nie podpisywanie żad-
nych umów, co do których nie mają
pewności. Raz złożony podpis bardzo trud-
no potem anulować i może zrodzić olbrzy-
mie kłopoty w przyszłości – przestrzega
asp. Burdejny.

Uwaga: Włamywacze!

Listopad z Nauką

Bezpieczne przejścia? Nie ma pieniędzy

za doprowadzenie Wrocławia na skraj
bankructwa, za brak transparentności jego
rządów, za nepotyzm w urzędach
i spółkach miejskich, za zły stan komunika-
cji miejskiej oraz środowiska. Teraz dołożę
do tego moją krytyczną ocenę projektu bu-
dżetu Wrocławia na 2015r., w którym m.in.
zmniejsza się ilość środków na gimnazja (o
1 mln zł), licea (o 4mln zł), szkoły zawodo-
we (5 mln zł), oczyszczanie miasta (o 4
mln zł), ochronę zabytków (o 1 ,4 mln zł),
schroniska dla zwierząt (o 1 00 tys. zł)
i ochronę powietrza (o 0,5 mln zł), a pla-
nuje się wielomilionowe wydatki na kolejne
igrzyska, takie jak World Games 2017. Ob-
serwuję narastającą tendencję do ukrywa-
nia informacji o wydatkach Miasta w
projektach budżetu Miasta: np. w 2015 ro-
ku zamierza się wydać 232 mln na zakup
i objęcie udziałów oraz dopłaty w spół-

kach miejskich bez rozpisywania na po-
szczególnych beneficjentów. Jednocześnie,
Rafał Dutkiewicz z powodu ogromnego de-
ficytu Miasta, zaplanował zaciągnięcie ko-
lejnych 275 mln kredytów i pożyczek.
Dodatkowo, w maju i lipcu tego roku zacią-
gnięto 1 50 mln tzw. „chwilówek” z termi-
nem płatności na 31 grudnia 2014r., a na
2015 rok z powodu ryzyka utraty płynności
finansowej zaplanowano aż 400 mln
„chwilówek”(!) – to ponad 1 0% budżetu!
Co gorsza, mimo tak niekorzystnej sytu-

acji, Rafał Dutkiewicz nie przewiduje żad-
nych działań ratunkowych, związanych z
uzdrowieniem finansów Wrocławia. Taka
nieodpowiedzialna polityka nieuchronnie
doprowadzi nas do bankructwa.

400 mln chwilówek

- inicjatorce akcji oraz paniom: Lucynie Au-
gustowskiej, Kindze Pilarskiej i Władysła-
wie Leś z zakładu fryzjerskiego przy
Bacciarellego 17, które pomogły zebrać tak
pokaźną liczbę głosów poparcia pod ape-
lem. Do akcji przyłączyli się również spo-
łecznicy i seniorzy - podopieczni Fundacji
na rzecz Emerytów i Osób Niepełnospraw-
nych „Pro Homine” z ul. Olszewskiego. Na
listach widnieją podpisy mieszkańców Bar-
toszowic, Biskupina - tych najbardziej zain-
teresowanych powrotem autobusów, ale
także Sępolna, Dąbia oraz wiele podpisów
studentów, mieszkających w akademikach
oraz wynajmujących stancje na terenie na-
szego Osiedla. Dla nich wszystkich autobus
pospieszny E, jakim długie lata dojeżdżali-
śmy do centrum miasta, oznaczał jedno -
szybkość i wygodę.
Dlaczego petycja o powrót autobusów

na Bartoszowice jednoczy tak wielu miesz-
kańców, od emerytów po studentów? Od-
kąd miasto zlikwidowało linię pospieszną
E, na Bartoszowicach pozostała tylko jedna
linia autobusowa - 146, jeżdżąca rzadko, a
w dodatku kursująca przez Sępolno, gdzie
już po dwóch przystankach dubluje się z li-
nią 145. To nie znaczy, że nie jest ona po-
trzebna - jest, choćby ze względu na LO nr
XI przy ul. Spółdzielczej, pobliski kościół
parafialny Św. Rodziny i ważną ulicę Dem-
bowskiego, tym niemniej wraz ze zniknię-
ciem linii E, zniknęły zupełnie autobusy z
ul. Olszewskiego (linia zastępcza 701 była
przewidziana tylko na czas remontu). A to
właśnie przy Olszewskiego znajduje się du-
ża przychodnia lekarska, z której korzysta
większość starszych osób z Bartoszowic.
Jest też apteka, są banki, jest ciąg handlo-
wy. I w drugą stronę - starsi mieszkańcy z
Dąbia czy Biskupina chcą mieć możliwość
bezpośredniego dojechania do jedynego
na Osiedlu supermarketu położonego przy
samej pętli "Bartoszowice". Wraz z końcem
kursowania linii zastępczej 701 pozostały
im tramwaje, przesiadki lub po prostu wła-
sne nogi. A w pewnym wieku nie każdemu,
niestety, starcza sił.
W piśmie do Prezydenta Miasta zaakcen-

towaliśmy jeszcze jedną kwestię. Wszystkie
autobusy MPK są obecnie niskopodłogowe,
tramwaje - już nie wszystkie. Dla osób nie-
pełnosprawnych, starszych, często schoro-
wanych lub o ograniczonej sprawności
ruchowej, to sprawa kluczowa. W dodatku
tramwaje dojeżdżają tylko do pętli „Bisku-

pin”. Wiadomo, że plany przedłużenia linii
tramwajowej do Bartoszowic, o których
dyskutowano w ostatnich latach, nie będą
w najbliższym czasie realizowane. Nie ma
tyle pieniędzy, miasto ma inne koncepcje -
rozumiemy. Ale być może uda się przywró-
cić coś, co przecież już istniało i działało
sprawnie!
Te kilkaset podpisów to tylko źródełko z

rzeki głosów popierających inicjatywę -
wiemy to chociażby z organizowanych
wcześniej akcji w sprawie przywrócenia li-
nii E. Teraz piłka jest po stronie urzędników.
Może powrót autobusu E, może przedłuże-
nie linii C, może jeszcze inne rozwiązanie?
Niczego nie chcemy narzucać. Chcemy na-
tomiast mieć poczucie, że ktoś nas - miesz-
kańców słucha, a oprócz świetnych,
spektakularnych inwestycji na europejską
skalę, magistrat interesuje się także przy-
ziemnymi, codziennymi problemami miesz-
kańców.
"Wyrażamy nadzieję, że potrzeby miesz-

kańców naszych Osiedli nie są Panu Prezy-
dentowi obce" - zakończyliśmy w piśmie,
które niebawem trafi na biurko prezydenta
Rafała Dutkiewiczae

Chcemy autobusu na Bartoszowice!

ciąg dalszy ze strony 1
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Jacek Przybyło

Jakub Horbaczewski

Waldemar Bednarz

Jakub Horbaczewski
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Profil "Nie dla likwidacji linii E" na
portalu społecznościowym facebook.com, z które-

go pochodzi powyższe zdjęcie, polubiło już ponad
1440 użytkowników. Pokazuje to, że liczba osób,
którym przywrócenie komunikacji autobusowej z
Bartoszowic przez Biskupin i Dąbie jest zdecydo-
wanie większa, niż liczba podpisów, które posłali-

śmy tym razem Prezydentowi.

K.O-K

fot. Katarzyna Okonek-Kańczukowska

fot. Katarzyna Okonek-Kańczukowska

fot. Justyna Szymańczyk
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Biegające luzem psy mogą wybiec na
jezdnię i zginąć pod kołami samochodów
albo spowodować wypadek. Smycz zapo-
biega nie tylko wybiegnięciu psa na jezd-
nię ale również rzuceniu się na drugiego
zwierzaka (np. psa, kota) , czy zaatakowa-
niu człowieka. Prowadzenie psa na smy-
czy jest też bardziej zobowiązujące jeżeli
chodzi o sprzątanie po psie. Nie wypada
nam już udawać, że nie widzimy, jak się
pies załatwia.
Statystyki mówią, że w Polsce ponad

50% gospodarstw domowych posiada
psa.   Polacy kochają swoje psy i zupełnie
nie rozumieją, że inni ludzie mogą nie po-
dzielać tej miłości, albo wręcz psów się
bać. Stąd tyle piesków biega sobie po na-
szych alejkach zupełnie wolno, zostawia-
jąc daleko w tyle swojego właściciela.
Zagadnięty o to właściciel najczęściej mó-
wi: „Paaani, to taki spokojny piesek, niko-
go nie ugryzie”. Ale przecież my nie
mamy takiej pewności. Myślicie Państwo
może, że przepisy to regulują? Skąd. Po-
prawka z 201 3 roku do ustawy o ochronie
zwierząt zwalnia z takiego obowiązku po-
przez swoje „otwarte” brzmienie: Dz.U. z
201 3 poz. 856  •   Brzmienie od 30 lipca
201 3: 3.   Zabrania się puszczania psów
bez możliwości ich kontroli i bez oznako-
wania umożliwiającego identyfikację wła-
ściciela lub opiekuna. Zdaniem twórców
tej poprawki oznacza to, że w Polsce nie
ma obowiązku wyprowadzania psa na
smyczy nigdzie nawet w szeroko pojętej

przestrzeni publicznej czyli przy ulicach,
przy placach zabaw, w towarzystwie in-
nych psów. Wcześniej taki obowiązek na-
rzucały gminy swoimi uchwałami. Teraz
niefortunna ustawa jest ponad uchwałami i
niejako zwalnia z takiego obowiązku.
„Wiele osób odczuwa strach, widząc psy
spacerujące bez smyczy na terenie osie-
dlowym czy w parkach. Nagłe przyzwole-
nie do tego, aby psy mogły biegać luzem
wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie,
jest bezmyślny i w ogóle nie bierze pod
uwagę konsekwencji: pogryzień ludzi i in-
nych zwierząt, a także wypadków komuni-
kacyjnych (rowerowych czy
samochodowych). Uważam, że powinno
tworzyć się specjalne strefy w parkach –
na wzór państw skandynawskich, gdzie
wchodząc na ogrodzony teren na własną
odpowiedzialność, narażamy się na ekspo-
zycję biegających luzem psów - własnych i
obcych – mówi Jolanta Skoczeń Inspektor
Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami ,
wolontariuszka Fundacji Znajdki i jedno-
cześnie zawodowy treser.
A przecież smycz chroni nie tylko innych

przed naszym psem, ale też sprawia, że
nasz pies jest bezpieczniejszy. „Posłuszny
na co dzień pupil pewnego dnia może nie
przybiec na nasze wezwanie. Psy ucieka-
ją, bo coś je zainteresowało, albo prze-
straszyło - nie mamy wpływu na takie
sytuacje - wymykają się ludzkiej logice i
kontroli. Inna sytuacja będąca zaskocze-
niem dla właścicieli - nasz zawsze spokoj-

ny ulubieniec jest agresywny wobec ludzi
lub innego zwierzęcia. Zdenerwowały go
np. piski dzieci, zataczający się pijany
człowiek, albo niepełnosprawny, bo dziw-
nie się poruszał. Czy naprawdę możemy
to przewidzieć? Jeśli trzymamy psa na
smyczy w takiej sytuacji mamy czyste su-
mienie, że może uniknęliśmy tragedii. Luź-
no puszczony pies jest narażony na
agresję ze strony innych zwierząt. Czy je-
steśmy pewni, że poradzi sobie z więk-

szym przeciwnikiem?” – twierdzi dr nauk
weterynaryjnych Sybil la Berwid-Wójto-
wicz.
Nie bójmy się, że pies się nie wybiega.

Nowoczesne elastyczne smycze dają więk-
szą swobodę ruchu niż tradycyjne. Taśma
automatycznie zwija się i rozwija w miarę
oddalania się psa. Łatwo też można ją za-
blokować, kiedy widzimy niebezpieczeń-
stwo.

Akcja - Pies na smyczy

Smycze flexi Vario dają wolność psu, nie pozwalając jednocześnie na utratę kontaktu z właścicielem.

Dla siebie i dla innych.
- Kiedy kupiłem garaż przy tej alejce, wy-
glądało to strasznie - opowiada pan Piotr
(nazwisko do wiadomości redakcji) . - Dziu-
ry w nieutwardzonej nawierzchni, tuż obok
chwasty po pas, krzaki i gałęzie podrzuca-
ne co rusz przez "nie wiadomo kogo", wa-
lające się wszędzie butelki, śmieci większe i
mniejsze, niemal wszystkie garaże wyspre-
jowane bohomazami, a do tego stare i nie
działające lampy oświetlające teren – wyli-
cza.
Bezimienną alejkę łączącą ulicę Party-

zantów z Kosynierów Gdyńskich, biegnącą
wzdłuż działek i ciągu garaży, z odnogą
dochodzącą do ul. 9 Maja, zna na Sępol-
nie każdy. Któż nie skracał sobie drogi idąc
do Parku Szczytnickiego, sklepów, czy
szkoły - „45-tki”? Bardzo długo na jej koń-
cu, przy rogu z Partyzantów, gdzie dziś
stoją nowe, ładne „plomby”, był mały targ
warzywno-owocowy, a jeszcze wcześniej,
do lat 80., wzdłuż płotu oddzielającego
uliczkę od przedszkolnego ogrodzenia pły-
nął mały ciek wodny. Jak wspominają starsi
mieszkańcy, zdecydowanie nie pierwszej
czystości. Gnojówki dawno już nie ma,
„gnój” - ten w cudzysłowie - pozostał.
- Samych butelek zebrałem tam ponad

1 00, wycięliśmy krzaki pod które latami je
rzucano, zgrabiliśmy liście. Śmieci zebrało
się na cały kontener. Z górką – przypomi-
na sobie pan Piotr. Nie tylko sprzątał, ale
również zagadywał mijających go prze-
chodniów i notował reakcje. „Po co pan to
robi? To gmina powinna. Płacimy najwyż-
sze stawki za śmieci! I tak nikt tego nie do-
ceni. Przecież zaraz znowu zawalą. Daj
pan sobie spokój” - katalog celnych uwag
był długi. Z zagadniętych w pierwszym
dniu1 8 osób, tylko 4 odniosły się pozytyw-
nie do jego wysiłku. Nie zraził się, sprzątał
dalej. I ripostował: „Tak - płacimy, tak - mia-
sto powinno. Ale zginiemy pod tym bru-

dem, jeśli będziemy czekać. Proszę
spojrzeć na te bohomazy, wulgaryzmy.
Dlaczego nie reagujemy? Ponoć dzielnicowi
wiedzą, kto na Sępolnie bazgrze”. Sam
przez niespełna dwa lata korzystania z ga-
rażu dwa razy odmalowywał elewację. Za
każdym razem niszczono ją ponownie. - I
nadal będę - zapewnia. - To jest nasze i
świadczy o nas. Pamiętam jeszcze czasy,
kiedy mówiono, że nic tu nie warto robić,
bo i tak kiedyś przyjdzie Niemiec i zabie-
rze. Niemiec już nie przyjdzie. Opowiada
o Nowym Jorku i burmistrzu Giulianim. O
tym, jak powiedział, że „duże przestępstwa
wyrastają z małych - trzeba więc tępić te
małe, szybko i zdecydowanie”. I o tym, jak
wszyscy pukali się w czoło, kiedy zapowie-
dział, że w miasto nie wyjedzie żaden za-
sprejowany wagonik. A jednak się udało.

Przy każdej akcji, w każdej grupie, musi
być jakiś motor napędowy, człowiek orkie-
stra, ktoś, kto wskrzesi iskrę, poderwie in-
nych, dopilnuje. Dzięki panu Piotrowi i kilku
jego sąsiadom fragment bezimiennej alejki
na Sępolnie już nie straszy - nie trafi się na
potłuczoną butelkę, nie potknie o gałąź,
jest nieco schludniej. Pan Ireneusz naprawił

oświetlenie, a klosze starych lamp zabez-
pieczył metalowym zbrojeniem. Wcześniej
pierwszy rzut kamieniem kończył ich ży-
wot. I wciąż znajdowali się tacy, którym za-
leżało, by w alejce było ciemno. Rzut oka
po drzwiach garaży wiele wyjaśnia –
wszędzie po trzy, a nawet cztery zamki,
kłódki, osobne zasuwy... Teraz nawet nocą

jest jasno. Ale nie wszystko dało się zrobić.
Usunięta sterta gałęzi z pobliskich działek
powstaje na nowo, tylko kawałek obok.
Tam garaży nie ma, więc mniej przeszka-
dza. - Kiedy przed wakacjami Rada Osie-
dla prosiła o umieszczenie w tym miejscu
dużego kontenera na odpady zielone, AL-
BA poinformowała, że to niemożliwe, bo
ciężarówka nie da rady tam manewrować
– mówi przewodniczący Rady, Zbigniew
Kańczukowski. Darmowy kontener udało
się załatwić, ale 250 metrów dalej, na pla-
cyku między Partyzantów i Becka. Tam też
długo trwała walka ze śmietniskiem, które
straszyło i doprowadzało do frustracji naj-
bliżej mieszkających. Po lipcowej akcji
sprzątania jest lepiej. W miejscu, gdzie ro-
sła sterta gałęzi, teraz rośnie trawa, a ta-
bliczka „zakaz wyrzucania śmieci” i czujne
sąsiedzkie oko przypominają o zasadach. -
Pozytywne, że coraz więcej ludzi zaczyna
zauważać, iż bez zmiany przyzwyczajeń
samych mieszkańców i działkowiczów, czę-

sto mieszkających daleko poza Wyspą, na-
wet sto kontenerów na Sępolnie i Biskupinie
by nie wystarczyło – mówią w Radzie Osie-
dla.
Na bezimiennej alejce - oprócz śmieci,

pseudograffiti i zdarzających się włamań
do garaży - jest jeszcze jeden problem, po-
ważniejszy. Wciąż straszą kikuty uschłych
drzew, w tym jeden tuż za płotem, na tere-
nie placu zabaw przedszkola z ul. Sławka.
Drugi "suchar" przy pierwszej wichurze mo-
że runąć na garaże, albo - co gorsze - na
idących alejką przechodniów. Nie trzeba
wybitnego specjalisty, by po nachyleniu
drzewa ocenić w którą stronę się przewró-
ci. Tutaj najlepsza nawet sąsiedzka samo-
pomoc pozostaje bezradna. Wycinkę
drzew, nawet tych obumarłych, regulują
odpowiednie przepisy. 24 listopada Rada
Osiedla złożyła na ręce pana Wojciecha
Falejczyka ze spółki Wrocławskie Mieszka-
nia, zarządcy terenu, zawiadomienie w tej
sprawie wraz z wykonaną dokumentacją
fotograficzną oraz prośbą o wszczęcie pro-
cedury wycinki. Już wcześniej, dzięki zaan-
gażowaniu pani Barbary Krygowskiej,
społecznego eksperta Rady ds. zieleni,
udało się doprowadzić do skatalogowania i
uzyskania zgody na wycinkę kilkunastu in-
nych "sucharów" wzdłuż ulic Partyzantów i
Kosynierów Gdyńskich na Sępolnie. - Wnio-
ski o sanitarną wycinkę do Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków zostały już wysłane,
wycinki w rejonie ulic Kosynierów Gdyń-
skich oraz Partyzantów będą zrealizowane
w pierwszym tygodniu grudnia - zapewnia
nas Przemysław Winiarski z Zarządu Ziele-
ni Miejskiej. Jest szansa, że do listy drzew
do usunięcia uda się dołączyć również te
spędzające sen z powiek właścicielom ga-
raży oraz rodzicom dzieci z przedszkola
przy ul. Sławka. Rada Osiedla obiecała pi-
lotować tę sprawę.

Wzięli sprawy w swoje ręce
ciąg dalszy ze strony 1

Sterta gałęzi powstaje tuż za garażami.

Dbanie o wspólny teren nie jest niczym złym -
wręcz przeciwnie. Skoro wszyscy składamy się na

firmę sprzątającą, to równie dobrze możemy
wspólnie posprzątać. W końcu nasze otoczenie

świadczy o nas.

Jakub Horbaczewski

B.D.
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W listopadowym numerze próbowałam
odpowiedzieć Państwu na pytanie, czy ko-
biety w ciąży mogą morsować. Dzisiaj
chciałabym spróbować odpowiedzieć na
pytanie – czy i w jakim wieku morsować
mogą dzieci?
Przeglądając różne strony internetowe

znajdziemy różne odpowiedzi. Jedni zale-
cają, aby nie zaczynać wcześniej niż w 6
roku życia, inni proponują "im szybciej tym

lepiej", a jeszcze inni mówią, aby to była
świadoma decyzja dziecka. Wśród morsów
zapanowała moda na jak najwcześniejsze
moczenie dzieci w zimnej wodzie. Szcze-
gólnie zjawisko to nasila się przed Zlotem
Morsów w Mielnie gdzie wśród wielu kon-
kurencji i zawodów jest także przyznawa-
nie pucharu dla najmłodszego morsa.
Jeszcze kilka lat temu najmłodszy mors
miał 6 -7 lat i faktycznie kąpał się w zimnej
wodzie. Obecnie rodzice, czasami odnoszę
wrażenie na siłę chcą coś udowodnić, albo
chcą móc się pochwalić najmłodszym mor-
sem, więc zamaczają rączkę lub nóżkę nie-
mowlaka lub wchodzą do wody z
kilkumiesięcznym dzieckiem ubranym w
kombinezon z pianki. Czy ma to coś wspól-
nego z morsowaniem – oczywiście nie. Są
także osoby, które w dalszym ciągu na
myśl o morsowaniu, a tym bardziej morso-
waniu dzieci, pukają się w głowę i mówią,
że to jest chore.
Mój syn zaczął morsować kilka miesięcy

przede mną. Było to w 2006 roku i miał

wtedy 6 lat. Jego przygoda z morsowa-
niem rozpoczęła się całkiem niewinnie. We
wczesnowiosenny poranek siedząc na po-
moście nad jeziorem i chcąc dotknąć, jakże
zimnej jeszcze wtedy wody zwyczajnie
wpadł do niej. Muszę dodać, że był tamte-
go dnia porządnie przeziębiony. Szybko
zdjęłam z niego mokre rzeczy, owinęłam
moją kurtką i pobiegliśmy do domu a mieli-
śmy spory kawałek. Szybko gorąca herba-

ta i czekanie – będzie zapalenie płuc, czy
nie? Rano syn wstał jak nowo narodzony,
po katarze i kaszlu nie było śladu. Na chwi-
lę zapomnieliśmy o tej przygodzie aż do
końca sierpnia. Końcówka lata była dość
chłodna, a my byliśmy na wakacjach. Mój
syn razem z tatą, mimo zimnej wody i nie-
sprzyjającej pogody, codziennie zażywali
kąpieli w zimnym jeziorze często wzbudza-
jąc podziw spacerowiczów. A po powrocie
do domu kontynuowali kąpiele na starej
żwirowni. Na dworze temperatura zaczęła
spadać, ludzie zaczynali ubierać ciepłe zi-
mowe kurtki, a mój syn ze swoim tatą co ty-
dzień jeździli nad wodę się kąpać.
Oczywiście jeździłam z nimi. Stałam na
brzegu i trzęsłam się z zimna, a oni zanu-
rzali się w lodowatej wodzie. I za każdym
razem umierałam ze strachu czy mojemu
synowi nic nie będzie. Czy nie rozchoruje
się. Wszyscy straszyli zapaleniem płuc, a ja
ze zdziwieniem zauważyłam, że odpor-
ność mojego dziecka wzrosła. Syn, który
do niedawna co drugi tydzień nie szedł do

przedszkola z powodu choroby nagle prze-
stał chorować. W zimie nie chciał już za-
kładać grubych swetrów i kalesonów. Było
mu ciepło. Dzieci w przedszkolu chorowa-
ły, a on nie. W grudniu 2006 roku postano-
wiłam na własnej skórze przekonać się jak
to jest, i mogę powiedzieć uzależniłam się.
Mój syn morsuje do dziś choć zauważyłam,
że chwilowo potrzeba morsowania jakby
zmalała u niego.

Od czasu kiedy mój syn jako pierwszy w
naszym klubie był najmłodszym morsem ką-
pało się z nami sporo dzieci. Nigdy żaden
rodzic nie przyszedł i nie powiedział, że
dziecko się rozchorowało od kąpieli. Są-
dzę, że jeśli kąpiel morsowa zostanie wła-
ściwie przeprowadzona nic takiego się nie
stanie. Przed kąpielą dziecko powinno być
dobrze rozgrzane, dobrze jest pobiegać z
dzieckiem, poskakać, następnie trzeba
szybciutko pomóc dziecku się rozebrać i
wejść z nim do wody. Dziecko powinno się
zanurzyć i po kilkunastu sekundach wyjść.
Jeśli dziecko jest starsze, a mrozy nie są za
duże dziecko może posiedzieć trochę dłu-
żej. Ważne, aby nie przetrzymywać dziec-
ka na siłę w wodzie na zasadzie im dłużej,
tym lepiej bo wcale tak nie jest. Po zanurze-
niu trzeba pomóc się ubrać i rozgrzać, naj-
lepiej razem z nim pobiegać. Dobrze jest
także podać dziecku ciepła herbatę. Pamię-
tajmy aby nigdy nie zostawiać dziecka sa-
mego sobie.
Czy są jakieś granice wieku? Z doświad-

czenia wiem, że im mniejsze dzieci, tym
mniejsze opory przed wejściem do zimnej
wody. Byłam nawet świadkiem jak dziew-
czynka rozpłakała się, bo mama nie po-
zwoliła jej się kąpać. Małe dzieci chętnie
wchodzą do zimnej wody, nie boją się jej,
więc nie zabraniajmy im. Oczywiście za-
chowując zdrowy rozsądek, aby takie mo-
czenie na jesień czy w zimie nie trwało
długo. Dzieci powinny morsować krócej niż
dorośli. Nikt nie dał nigdy jednoznacznej
odpowiedzi w jakim wieku zacząć. Osobi-
ście uważam, że 4-6 lat to najlepszy mo-
ment na rozpoczęcie zimowych kąpieli.
Choć gdybym teraz miała młodsze dziecko
to kto wie czy nie pozwoliłabym mu morso-
wać o wiele wcześniej. Oczywiście, tak jak
u dorosłych ważne jest, aby dziecko było
zdrowe, aby nie chorowało na choroby ser-
cowe.
A co dają takie kąpiele? Tak jak u doro-

słych, podnosi się i wzmacnia odporność
organizmu, poprawia się krążenie krwi.
Mogę także powiedzieć, że dziecko staje
się pewniejsze, odważniejsze, bardziej
otwarte na świat.
Z morsowymi pozdrowieniami

Powyższe retoryczne pytanie dotyczy
ważnej sprawy kilku tysięcy przydomowych
ogródków na Wielkiej Wyspie. Według
wstępnej diagnozy za chaos w administra-
cji i bałagan na ogródkach odpowiadają
po połowie mieszkańcy i zarządca terenu.
Ogródki te powinny być naszą chlubą i za-
dbanym kawałkiem własnej zieleni, a są w
wielu przypadkach wysypiskami śmieci i
źródłem różnych konfliktów przy niejasnych
i zbyt długich procedurach przetargowych.
Stan prawny ogródków w naszej dzielnicy
jest rozmaity. Najlepiej są zagospodarowa-
ne ogródki na posesjach prywatnych dom-
ków szeregowych. Jest to dzierżawa
wieczysta lub własność - a więc gwarancja
stanu posiadania powoduje, że właściciele
inwestują w swoje ogrody. Przyjemnie po-
patrzeć na piękne drzewa i ukwiecone
ogrody na ul. Borelowskiego, Mierosław-
skiego, Libelta czy Godebskiego. Pozostałe
2900 ogródków pozostajacych pod admini-
stracją miejskiej spółki Wrocławskie Miesz-
kania jest w ewidentnie gorszym stanie
porządkowym.
Spółka Wrocławskie Mieszkania przejęła

w roku 2006 administrację tym zasobem
od spółki FONTIS. Nie wykonano jednak
inwentaryzacji i większość dzierżawców
ma podpisane umowy z nieistniejącym już
od kilkunastu lat zarządem DZBM. Bez ak-

tualnych map podziału trudność stanowi
ustalenie kto, co i o jakiej powierzchni
dzierżawi od Gminy Wrocław. Dane do
przetargu pracownicy Wrocławskich Miesz-
kań ustalają metodą wywiadu sąsiedzkiego
i trwa to bardzo długo. Umowy aktualnie
są zawierane na podstawie Zarządzenia nr
8600/1 0 Prezydenta Wrocławia z dnia 1
lutego 201 0 r. Umowy te mają charakter
prawie komercyjny, dopuszczają swobodne
wypowiadanie umów, dzierżawę osobom
spoza danej wspólnoty mieszkaniowej, licy-
tację stawki czynszu. Znany jest przypadek
lokatorów z ul.Tramwajowej, którym na po-
czątku 2012 roku nieoczekiwanie wypowie-
dziano umowy na ogródki. Po wielu

interwencjach prawo dzierżawy ma być im
przywrócone, ale nikt nie wie kiedy.
Bezwład administracyjny ma swoje przeło-
żenie na opieszałość procedur przetargo-
wych, na brak egzekucji utrzymania
porządku i rozbiórki nielegalnych wiat.
Niepoprawni bałaganiarze czują się bez-
karni, śmieją się z gospodarnych sąsiadów.
Była na ten temat seria artykułów we wro-
cławskich gazetach, ale niemoc urzędni-
ków sprawia, że w naszej dzielnicy
obowiązuje nadal zasada „wolnoć Tomku
w swoim domku”. Według zapewnień
urzędników ta epoka bezkarności już się
kończy, do akcji wkroczył EKO-Patrol, spe-
cjalna formacja straży Miejskiej. Tak na

marginesie dodam, że ta szkodliwa wol-
ność dzielnicowych Tomków dotyczy rów-
nież dzikich wysypisk, ocieplania
budynków „od połowy”, zastawiania alejek
samochodami, grafitti i innych niesympa-
tycznych zachowań. Będzie piękniej w na-
szej dzielnicy, gdy gruntownie posprzątamy
ogródki, zlikwidujemy te koszmarne ogro-
dzenia i budy. Do akcji porządkowych
wspólnota mieszkaniowa ma prawo zamó-
wić bezpłatnie raz na dwa miesiace duży
kontener z ALBY, wystarczy zatelefonować
do swojego zarządcy. A wiec posiadacze
ogródków - już najwyższy czas na zmiany.

Kto bałagani w naszych ogródkach?

bpk

Anna Maciejec

6 letni Adrian. Grudzień  2006 Najmłodszy mors w sezonie 2007

Morsowanie dzieci

Od redakcji: Morsowych kąpieli można
bezpiecznie spróbować razem ze Stowarzy-
szeniem Wrocławskie Morsy w każdą sobo-
tę o godzinie 11 na kąpielisku Morskie Oko.
Szczegóły znajdą Państwo na
www.wroclaw.morsy.pl lub
www.facebook.com/WroclawskieMorsy

Morsy na kąpielisku Morskie Oko 30 listopada

Wiele ogródków na naszym osiedlu jest zadba-
nych i miło jest koło nich spacerować.

Najmłodszy mors na Międzynarodowym Zlocie
Morsów w Mielnie, w lutym 2007 roku

Na wielu straszą sklecone z byle czego wiaty i "garaże" przypominające raczej azjatyckie dzielnice bie-
dy niż zabytkową dzielnicę w dużym europejskim mieście w XXI wieku
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Wreszcie mamy skuteczne lekarstwo na
jesienno-zimowe smutki – wystarczy, od-
wiedzić Olę i Monikę, a humor natych-
miast się poprawia.
Do salonu urody przy Godebskiego

wstąpiłam kiedyś, od tak, z ulicy, na mani-
cure i zachwyciłam się. Śliczne, klimatycz-
ne wnętrze, miła atmosfera, profesjonalnie
i perfekcyjnie wykonany zabieg, a to
wszystko zasługa Oli Bieleckiej i Moniki
Lewandowskiej – dwóch super pozytyw-
nych kobiet, które emanują dobrą energią.

Od razu zaznaczmy, że tu liczy się
przede wszystkim profesjonalizm. Panie
Ola i Monika nieustannie się szkolą i roz-
wijają swoją ofertę. Szczególnie dbają o
to, aby używane do zabiegów preparaty
były zdrowe, nie uczulały, nie zawierały
szkodliwych parabenów, itp.
Zrobimy tu sobie fantastyczne paznokcie

w każdym kolorze, jaki tylko sobie wyma-
rzymy. Ja jestem fanką manicure hybrydo-
wego, który sprawia, że przez 4 tygodnie
moje paznokcie mają piękny kształt i poły-
skliwy kolor. Ale już nadciąga kolejna re-
wolucja – manicure tytanowy – podobno
jeszcze lepsza i trwalsza metoda niż hy-
bryda. A w dodatku zdrowsza, bo odbu-

dowuje płytkę paznokciową dostarczając
jej witamin i składników odżywczych.
Hitem, zwłaszcza o tej porze roku jest

zabieg na ciało i duszę – tzw. „Zabieg
Czekoladowy”, podczas którego w nasze
ciało jest wmasowywany specjalny prepa-
rat z prawdziwą czekoladą. Czekolada od
dawna jest znana z tego, że pobudza wy-
dzielanie endorfin – hormonów szczęścia,
relaksuje, pozytywnie działa na nasz
mózg. A ostatnio na nowo odkryto, jak
ziarna kakaowca pielęgnują skórę, nawil-
żają, ujędrniają, działają antycellulitowo,
odmładzająco i wyszczuplająco. Po
dwóch godzinach zabiegu i wdychania
czekoladowego zapachu dochodzimy do
wniosku, że życie jest jednak piękne, a
spojrzenie w lustro dodatkowo wspiera to
przekonanie.
Ola i Monika wyspecjalizowały się rów-

nież w stosowaniu kwasów kosmetycznych,
które w bezpieczny sposób złuszczają na-
skórek dając spektakularne rezultaty w
przypadku trądziku, rozstępów, czy
zmarszczek. Niedawno ukończyły również
szkolenie, dzięki któremu umieją skutecz-
nie walczyć z tak powszechną i bolesną
dolegliwością, jak wrastające paznokcie.
Salon współpracuje również z profesjo-

nalnym fizjoterapeutą i masażystą, co jest
ważną informacją dla wszystkich cierpią-
cych na bóle kręgosłupa (czyli 80% ludzi
po 40 r.ż.) .
I jeszcze oferta dla osób, które mają

problemy z wagą. W salonie przyjmuje
pani mgr inż. Monika Biziel – specjalista
dietetyk. Jej usługi skierowane są nie tylko
do pań, które chcą schudnąć. Oferta skie-
rowana jest również do osób z cukrzycą,
kandydozą, zaburzeniami odżywiania, z

alergiami pokarmowymi, zaparciami, cho-
robami nerek, w ciąży. I też dla tych, któ-
rzy chcą po prostu zadbać o dobre
samopoczucie.
Na zbliżający się okres świąteczny, syl-

westrowy i karnawałowy dziewczyny mają
mnóstwo propozycji. Natychmiast popra-
wimy wygląd naszej bladej skóry dzięki
opalaniu natryskowemu. Wystarczy 1 0 mi-
nut a wyglądamy jak po wakacjach na Ba-
li. To zdrowa alternatywa dla solarium, bo
preparaty używane w tym zabiegu zawie-
rają mnóstwo składników odżywczych,
pielęgnujących skórę.
Bezpośrednio przed wyjściem na impre-

zę polecany jest Zabieg Bankietowy, który
błyskawicznie odświeża, rozjaśnia i napi-

na skórę dając efekt porównywalny z liftin-
giem, który utrzymuje się kilka dni. W
salonie można sobie zrobić również profe-
sjonalny, dobrany do stroju, okoliczności,
typu urody i wieku makijaż.
A jeśli nie mamy pomysłu na prezent dla

bliskiej osoby? Panie Ola i Monika oferują
karnety prezentowe w rożnych przedzia-
łach cenowych obejmujące dowolne zabie-
gi. Może zamiast jakiegoś nietrafionego
prezentu zafundować mamie, siostrze czy
przyjaciółce dwie godziny luksusu tylko
dla siebie?
Kontakt: Godebskiego 8/1 , tel. 601 46

99 36

Handel na Wyspie: Magia na Godebskiego

Przyszły rzeźbiarz urodził się 29 marca
1877 r. we wsi Koziczyn, na Mazowszu, rzut
kamieniem od niewielkiego wówczas Ciecha-
nowa. Był trzecim spośród czworga dzieci
Bartłomieja Biegalskiego i Eleonory z domu
Wichrowicz, którzy pochodzili co prawda ze
szlachty, ale zubożałej, a wskutek polityki ro-
syjskiego zaborcy utracili swój status i jak wie-
lu innych zostali zepchnięci w szeregi
chłopstwa. Dzieciństwo spędził w swej mazo-
wieckiej wsi, wcześnie osierocony przez ojca
- jak zgodnie podają wszystkie źródła - pasąc
bydło, pomagając w gospodarstwie, a w
wolnych chwilach lepiąc figurki z gliny. Od
dziecka znał smak ciężkiej pracy. Oprócz go-
spodarki, był też pomocnikiem stolarskim i
uczył się snycerstwa u podrzędnego rzemieśl-
nika w Warszawie. Gdyby ów wiedział, że
przy sfatygowanych, nie pierwszej jakości
meblach, metalowym dłutem dłubie, zresztą
ponoć dość nieporadnie, przyszły geniusz
rzeźby... Swoją edukację zaczął Biegalski do-
piero w wieku 18 lat.
Jego talent artystyczny został początkowo

dostrzeżony przez miejscowego księdza
Aleksandra Rzewnickiego, który przy finanso-
wym wsparciu parafian, wysłał młodego Bie-
galskiego na nauki do warszawskiego
rzeźbiarza Antoniego Panasiuka. Punktem
zwrotnym w jego życiu był rok 1896, gdy je-
go rzeźbami w glinie zainteresował się lekarz
Franciszek Rajkowski - „ciechanowski doktor
Judym”, zabierając Biegalskiego do siebie i
ułatwiając dalszą pracę rzeźbiarską, jak rów-
nież naukę czytania i pisania. Dzięki publicz-
nej subskrypcji ogłoszonej przez Aleksandra
Świętochowskiego, zebrano wystarczającą
ilość funduszy, by dać szansę młodemu arty-
ście na edukację w Krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych - gdzie rozpoczął studia pod kierun-
kiem Alfreda Dauna i Konstantego Laszczki.
Pozostawał po opieką profesora Odona Bu-

dwija, który miał ogromny wpływ na rozwój
intelektualny artysty. W 1901 roku został jed-
nak usunięty z uczelni za wykonanie rzeźby
„Księgi życia” o syntetycznej i silnie zgeome-
tryzowanej formie. Zagraniczna krytyka arty-
styczna była bardziej przychylna jego
twórczości, na co wskazują znakomite recen-
zje zebrane podczas udziału w X Wystawie
Wiedeńskiej Secesji (1901 ), w której brał
udział również w następnych latach. Zapre-
zentował swoje rzeźby na warszawskim Sa-
lonie Krywulta (1900), jednej z
najważniejszych ówczesnych galerii oraz w
Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w War-
szawie. Po otrzymaniu stypendium Towarzy-
stwa wyjechał do Paryża, gdzie zdobył
niezwykły rozgłos i powodzenie. Związał się
ze środowiskiem polskim, przyjaźniąc się
zwłaszcza ze znakomitą artystką Olgą Bo-
znańską. Został członkiem Polskiego Towa-
rzystwa Historyczno-Literackiego, któremu
pod koniec życia zapisał cały majątek i doro-
bek artystyczny.
We Francji Bolesław Biegas dość szybko

stał się sławny, okrzyknięto go nawet poetą
rzeźby - przez 30 lat konkurował w sukce-
sach artystycznych z samym François-Augu-
stem-René Rodinem (1840-1917), francuskim
artystą uważanym za prekursora nowocze-
snego rzeźbiarstwa. Inspirowany filozofią
Stanisława Przybyszewskiego tworzył alego-
ryczno-symboliczne rzeźby poruszające pro-
blematykę ludzkiej egzystencji. Sławę
przyniósł mu także cykl rzeźb poświęconych
poetom i muzykom, między innymi Wagnero-
wi, Chopinowi, Słowackiemu i Mickiewiczo-
wi. Tworzył też dzieła o walorach
prekursorskich, odbiegających od modnego
stylu secesyjnego. Uważa się, że np. „Księga
życia” wyprzedziła syntetyczne kompozycje
Xawerego Dunikowskiego (którego zresztą
Biegas, z wzajemnością, darzył przyjaźnią).

Po I wojnie światowej jego aktywność rzeź-
biarska osłabła na rzecz malarstwa. Z twór-
czości z tego okresu uwagę zwraca cykl
kilkudziesięciu obrazów p.t. „Wampiry woj-
ny”, wykonany w latach 1914-18 i będący
potępieniem zbiorowego wojennego szaleń-
stwa. Po II wojnie światowej artysta podjął się
także stworzenia cyklu obrazów „Narody
oraz Politycy”. Próbował zaistnieć jako literat,
bez większego sukcesu. Pomału popadał w
zapomnienie, urwały się kontakty z rządzo-
nym przez komunistów krajem. Żył raczej
biednie niż skromnie.
Zmarł 30 września 1954 roku, o godzinie

1 .45 w Szpitalu Neckera przy 149 rue de Se-
vres w Paryżu, w wieku 77 lat. Umierając
bezpotomnie, całą swoja spuściznę artystycz-
ną przekazał Polskiemu Towarzystwu Histo-
ryczno-Literackiemu w Paryżu. Do dziś
właśnie nad Sekwaną jest najwięcej jego
prac, istnieje nawet Muzeum Biegasa w Bi-
bliotece Polskiej.
Bolesław Biegas cieszył się uznaniem ów-

czesnych autorytetów świata sztuki, jego
twórczość podziwiali m.in. Guillaume Apolli-
naire, André Fontainas, Charles Morice, Ma-
rinetti, Emil Verhaeren. Dziś należy do
cenionych artystów w Zachodniej Europie,
natomiast w Polsce jego twórczość długo była
mało znana. Dopiero niedawno nastąpił re-
nesans zainteresowanie Biegasem, a jego ma-
larstwo i rzeźba stały się poszukiwane przez
kolekcjonerów, osiągając na aukcjach coraz
wyższe ceny. We Wrocławiu postać wybitne-
go rzeźbiarza upamiętnia ulica na Dąbiu, tuż
przy Odrze, łącząca się z ul. Antoniego Wi-
wulskiego – innego sławnego rzeźbiarza,
który zmarł broniąc Wilna przed bolszewika-
mi w styczniu 1919 r.

Patroni naszych ulic (8): Bolesław Biegas - "słowiański geniusz rzeźby"

Tytułowym „słowiańskim geniuszem”
okrzyknięto Biegasa we Francji, gdzie wy-
emigrował jako dojrzały już, 24-letni arty-
sta. Ale tylko przypadek zadecydował, że
zamiast na paryskich salonach nie spędził
żywota w nędznej wiejskiej chałupie pod
Ciechanowem, przy kawałku ornej ziemi i
pastwisku za miedzą, jako osierocony w
wieku dziecięcym Bolesław Biegalski - bo
tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko.
Biegasa wymyślił później Aleksander Świę-
tochowski, zafascynowany jego twórczością
publicysta, historyk i znany działacz spo-
łeczny przełomu XIX i XX w. Jakub Horbaczewski
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Przyjeżdżają do Wrocławia z różnych
stron Polski, by zagrać w Światowidzie dwa
utwory przed publicznością i jurorami Wro-
cławskiego Festiwalu Form Muzycznych. W
dodatku wielu z nich, a na pewno półfinali-
ści: Studio Sztama (Katowice), Moove (To-
ruń) i HeadUp (Wrocław), potrafiło wywołać
już w ciągu tych kilkunastu minut występu
temperaturę prawdziwego koncertu. Na tym
przeglądzie nie było unoszących się nad sce-
ną oparów tremy, była za to świetna atmos-
fera, dużo zabawy i rockandrolla!
Tegoroczny Wrocławski Festiwal Form Mu-

zycznych podczas dwóch dni przesłuchań
zaprezentował trzydziestkę zespołów chcą-
cych powalczyć o uznanie jury i nagrodę
Grand Prix w wysokości 6 tys zł. Jurorzy:
Piotr Bartyś, Piotr Rachoń, Paweł Konikiewicz
i Rafał Zieliński wypatrzyli w sumie cztery ze-
społy, które powinny ich zdaniem przejść do
finału, ale z racji trzech finałowych miejsc ob-
rady kogo promować do następnego etapu,
a kogo wyróżnić nie były łatwe.
Wyróżnienie otrzymał, tracąc o włos fina-

łową stawkę, zespół Fairy Tale Show z Ząb-
kowic Śląskich - grupa, która ma dojrzały
pomysł na własną obecność na scenie, a ju-
rorzy docenili ich energię w stworzeniu tam
prawdziwego show!

O wyróżnionym wokaliście zespołu DROP
z Warszawy – Kryspinie Olszowym Piotr Ra-
choń mówił bardzo bezpośrednio:
– Gość wszedł na scenę, jeden raz chrząk-

nął, powiedział, że jest gotowy i zaczął śpie-
wać. Słuchając jak biegle potrafi operować
brzmieniem swojego głosu, mogłem zapo-
mnieć o jego umiejętnościach warsztatowych,
a skupić się na emocjach, które przekazywał.
Mnie wzruszył!
Festiwalowa młodzież potrafiła więc juro-

rów zaczarować muzyką duszy, ale też za-
chwycić osobowością i charakterem. –Takich
ludzi brakuje, brakuje wokalistów rockowych
z warsztatem, a on jest kompletnym liderem
rockowego bandu – podsumowywał Rafał
Zieliński decyzję wyróżnienia dla Tomasza
Pluty. Jurorzy docenili nie tylko charyzmę wo-
kalisty krakowskiego zespołu S.T.O.R.M, ale
też zauważyli jego świetny kontakt z publicz-
nością.
Wyjątkowa muzykalność, świetne brzmie-

nie i wyczucie rytmu, ale też jak podkreślał
Piotr Bartyś olbrzymia kultura muzyczna – te
wszystkie umiejętności gitarzysty poznańskie-
go zespołu OSOKA – Romana Mendeza za-
skarbiły uwagę jury na tyle, że przyznali
muzykowi wyróżnienie.
Faworytami półfinałowej stawki zostali na-

tomiast: Studio Sztama (Katowice), Moove
(Toruń) i HeadUp (Wrocław).
HeadUp gra razem od 2000 roku, a ich

muzyka to agresywny hc/metal. Na ubiegło-
rocznym WFFM znaleźli się poza podium, za
to zachęceni wyróżnieniem już w tym roku
postarali się bardziej, by ich niezwykła sce-

niczna energia nie umknęła uwadze jurorów.
Toruński Moove to mocne rockowe granie

rodem z ACDC – w obecnym składzie grupa
istnieje od niespełna roku – tym bardziej za-
imponowali świetnym zgraniem.
Ostatni z półfinalistów określa się zespołem

hiphopowo - soulowym, a żywe instrumenty
oraz starannie dobrane sample to jego wizy-
tówka. Na scenie Światowida Studio Sztama
zabrzmiało rockowo, funkowo, a momentami
i jazzowo, naprawdę nieźle rapując!
– Promowani do finałowego koncertu to

trzy najbardziej kompletne kolektywy, wśród
których niezależnie czy to sekcja rytmiczna,
czy gitarzyści solowi, czy wokaliści – nie ma
słabych punktów – mówił Rafał Zieliński.
– To słychać, że oni naprawdę grają ra-

zem i chcą ze sobą grać – dodaje Piotr Bar-
tyś, bo każdy z półfinalistów na scenie
współtworzył jeden wspólny muzyczny orga-
nizm.
– Od tych zespołów – uśmiecha się Paweł

Konikiewicz – można było poczuć takie ser-
ducho bijące z całego bandu!
Finałowe zmagania półfinalistów już 14

grudnia w klubie Alibi. Czy tegoroczne Grad
Prix WFFM pozostanie we Wrocławiu, czy
też wyjedzie do Torunia lub Katowic okaże
się niebawem!
tekst: Katarzyna Sipko
zdjęcia: Damian Janus

Bez oparów tremy - półfinał XI WFFM za nami

DROP - Wokalista: Kryspin Olszowy. Wyroznienie S.T.O.R.M - Wokalista: Tomasz_Pluta. Wyroznienie

Studio Szmata. Finalista HeadUP. Finalista

Moove. Finalista

FairyTale Show. Wyroznienie

Gitara Roman Mandez - OSOKA. Wyroznienie
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Uwolnijmy tablice ogłoszeniowe i latar-
nie. Jeżeli chcesz dodać ogłoszenie, mo-
żesz to zrobić na trzy sposoby:
- wypełnij formularz na stronie
naszawielkawyspa.pl
- napisz w treści mejla ogłoszenie na adres:
reklama@naszawielkawyspa.pl

- przyjdź do siedziby Rady Osiedla w go-
dzinach pracy naszego biura (szczegóły na
ostatniej stronie).
Bezpłatnie można ogłaszać wszystko, co

nie jest związane z prowadzoną przez
ogłaszającego działalnością gospodarczą i
nie narusza polskiego prawa.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

300 osobników z 25 gatunków ryb i co
najmniej 25 ptaków reprezentujących 10
gatunków, to nowi mieszkańcy Afrykarium
we wrocławskim zoo.
Ryby przyjechały do zoo dwoma tirami i

zamieszkały w basenie rafy koralowej Morza
Czerwonego, akwariach na statku
Wybrzeża Szkieletów i zbiorniku Kanału

Mozambickiego. Natomiast ptaki stopniowo
wprowadzane są do górnej części Afryki
Wschodniej, Dżungli Kongo oraz na wybiegi
zewnętrzne Wybrzeża Szkieletów.
Większość z nich to egzotyczne gatunki
kaczek, ale są również ibisy, czaple czarne,
toko nosate czy turak fioletowy.

Nowe ryby i ptaki w Afrykarium

Kupię używaną drukarkę A3/A3+. Musi być sprawna. Kontakt 795-448-838

J. niemiecki-korepetycje (1.lekcja gratis!), tel. 691665010 (po 17.00)

Rehabilitacja dla osób w starszym wieku z dojazdem do pacjenta na terenie całej Wielkiej Wyspy - 1.

spotkanie za darmo! Tel. 510-340-850

Patelnica niebieskoplama (Taeniura lymma) to piękna płaszczka o zielonkawym ciele ozdobionym
jaskrawymi, niebieskimi plamami. Co ciekawe na końcu ogona posiada dwa kolce jadowe, ale nie jest

niebezpieczna dla człowieka – ukłucie wywołuje jednie silny ból.
Jest niewielką rybą - zazwyczaj osiąga długość 25 cm, choć spotykano osobniki niemal metrowe!

Zamieszkały w Morzu Czerwonym, do którego trafiło łącznie około 100 nowych osobników,
reprezentujących gatunki już wcześniej zasiedlające to akwarium jak i nowe.

Żarłacz Czarnopłetwy (Carcharhinus limbatus)to kolejny gatunek rekina, który zamieszkał w Kanale
Mozambickim. To drapieżne ryby zamieszkujące w naturze ciepłe wody stref umiarkowanych,

subtropikalnych i tropikalnych. Osiągają wielkość do 200 centymetrów, choć największy znany osobnik
osiągnął długość 275 cm.

Zachwyca gracją ruchów oraz szybkością z jaką przemierza basen.

Kolcobrzuchy (Tetraodontidae) to rodzina ryb, do której należy około 90 gatunków ryb, zaliczanych do
10 rodzajów. Większość z nich zamieszkuje strefę przybrzeżną mórz tropikalnych, a niektóre

przystosowały się do życia w wodach słodkich.
Same kolcobrzuchy należą do rodziny rozdymkowatych, których kilku przedstawicieli możemy podziwiać

w Morzu Czerwonym oraz w Dżungli Kongo (basen manatów).

Mureny, zaliczane do rzędu węgorzokształtnych, zamieszkujące skaliste dna morskie strefy przybrzeżnej
klimatu tropikalnego i subtropikalnego, często spotykane są wśród raf koralowych. Są drapieżnikami

prowadzącymi nocny tryb życia. WAfrykarium można je podziwiać w akwarium vis a vis basenu
pingwinów, gdzie „wiją” się w specjalnie przygotowanych dla nich występach skalnych.
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POLICJA: 11 2, 997
Komisariat Wrocław-Śródmieście, ul. Grunwaldzka 6
Oficer Dyżurny: 71 340 43 58 lub 71 340 32 90

STRAŻ MIEJSKA: 986
Oddział na ulicy Pautscha (Biskupin) 71 347 16 46
Strażnik osiedlowy: Kinga Pyś tel. 600 908 501

POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
STRAŻ POŻARNA: 998
WOPR: 601 1 00 1 00

Pogotowie Ciepłownicze: 993
Pogotowie Energetyczne: 991 , 071 329 1 0 81
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994, 71 372 40 02, 71 348 53 14
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego: 071 371 67 04
Pogotowie Dźwigowe: 71 344 1 0 22, 71 351 39 66
Pogotowie Opiekuńcze: 71 799 89 06
Policyjna Izba Dziecka: 71 340 31 78
Pogotowie Weterynaryjne: 71 337 36 36

Biskupin i Bartoszowice
Jarosław Janas
Mieczysław Jurowicz
Jolanta Kędzierska
Alicja Komorowska
Karolina Okonek-Zielińska
Olaf Szynkowski
Natalia Tarczyńska - Wiceprzew. Zarządu
Marcin Uciechowski

Sępolno
Anna Dudziuk-Dudzik
Beata Dżugaj - Skarbnik Osiedla
Jowita Gross-Mazurska - Z-ca Przew. Rady
Alba Holder
Iwona Jędrychowska - Członek Zarządu Osiedla
Zbigniew Kańczukowski - Przewodniczący Rady
Artur Mazurski
Marek Zalewski

Dąbie
Eugeniusz Kukliński
Olaf Młyński - Sekretarz Zarządu Osiedla
Janusz Olszewski
Jacek Przybyło - Przewodniczący Zarządu
Dorota Szurlej

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom
prezentujemy radnych naszego Osiedla.
Sylwetki ukazują się w kolejności alfabe-
tycznej.

Jolanta Kędzierska

Nasze biuro oraz siedziba radakcji NWW znajduje się na Biskupinie przy
ul. Pautscha 4 (budynek Straży Miejskiej) i jest czynne w:
poniedziałki 900 - 1200

środy 1200 - 1500

czwartki 1500 - 1800

telefon: 71 345 28 83 (odsłuchujemy również nagrane wiadomości)
e-mail: rada.osiedla.biskupin@gmail.com
http://www.rada.osiedla.wroc.pl

WYDAWCA: Zbigniew Kańczukowski

DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. ul. Kolejowa 7, 55-075 Bielany Wro-

cławskie.

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Zbigniew Kańczukowski - redaktor naczelny

Jakub Horbaczewski

Beata Dżugaj

KOREKTA:

Jakub Horbaczewski

Materiały dostarczają również mieszkańcy i instytucje z terenu na-

szego Osiedla. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za-

strzegamy sobie prawo do skracania tekstów. Kopiowanie i

wykorzystywanie całości lub fragmentów tekstów i zdjęć bez zgody

redakcji jest zabronione.

Artykuły, uwagi oraz wszelkie inne listy do redakcji prosimy kiero-

wać na adres Rady Osiedla lub e-mail:

pisz@naszawielkawyspa.pl

W każdy czwartek, w siedzibie Rady dyżurują dzielnicowi z terenu naszego osiedla w
godzinach 1700-1 800.
st. asp. Andrzej Walawender, tel. : 601 81 0 065
st. asp. Sebastian Wojdyło, tel. : 601 811 457
st. post. Marcin Grudzień, tel. : 601 81 0 927
sierż. sztab. Małgorzata Burdejny, tel. : 601 81 0 793

Kierownik Rewiru Dzielnicowych: asp. sztab. Mirosław Witkowski, tel. : 71 340 45 88
Nasi dzielnicowi mają siedzibę w:
Komisariat Policji Wrocław-Śródmieście
ul. Grunwaldzka 6, 50-355 Wrocław

Rada Osiedla Biskupin-Sępolno
-Dąbie-Bartoszowice

Nasi dzielnicowi

Ważne telefony

OGÓLNY TELEFON ALARMOWY

Stopka redakcyjna

Jest radną pierwszą kadencję. Startowała z
listy komitetu wyborców Wielka Wyspa Ra-
zem.

Poznaj swoich
radnych
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Wypełnij diagram w taki sposób, aby w
każdym wierszu, w każdej kolumnie i w
każdym z dziewięciu pogrubionych
kwadratów znalazło się po jednej cyfrze od
1 do 9.
A może mają Państwo inne propozycje na
zabawę na ostatniej stronie? Może ktoś z
Was chce się sprawdzić w układaniu krzy-
żówek? Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Sudoku

Państwa radni (wraz z godzinami dyżurów)

3. środa miesiąca, godz. 1 800-1 900

3. środa miesiąca, godz. 1730-1 900
3. środa miesiąca, godz. 1600-1700

2. środa miesiąca, godz. 1730-1 900

2. środa miesiąca, godz. 1730-1 900
1 . poniedziałek mies., godz. 11 00-1 200
2. środa miesiąca, godz. 1730-1 900
każdy poniedziałek, godz. 900-11 00

3. środa miesiąca, godz. 1730-1 900

3. czwartek miesiąca, godz. 1 800-1 900
2. czwartek miesiąca, godz. 1 800-1 900
3. czwartek miesiąca, godz. 1730-1 900
2. czwartek miesiąca, godz. 1700-1 800
2. czwartek miesiąca, godz. 1700-1 800




