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Teren kupił deweloper
Przechodząc koło działki
położonej między ulicą Bobrzą
a Wejherowską powinniśmy
mieć świadomość, że teren ten
nie należy do Spółdzielni. Nie
wszyscy mieszkańcy Popowic
wiedzą, że jego obecnym
właścicielem jest deweloper
– ﬁrma Dach-Bud, która
przygotowuje się do rozpoczęcia
budowy.

Historia tej sprawy sięga 2006 roku,
kiedy to Zebranie Przedstawicieli nie
podjęło decyzji o kupnie tej działki od
Gminy Wrocław. Fakt ten był brzemienny
w skutki. Jasne stało się, iż sprzedaż tego
terenu to jedynie kwestia czasu. Położenie

Przeprosiny
ﬁnałem sprawy
O tej sprawie pisaliśmy
w poprzednim numerze
„Naszych Popowic”.

Przypomnijmy krótko w czym rzecz.
Otóż 14 lipca 2005 roku do Spółdzielni
wpłynęło pismo Jana Kaźmierczaka,
członka Rady Nadzorczej Spółdzielni,
oszczercze w stosunku do członków Zarządu SMLW „Popowice”. Nie zareagował on na żadne kroki pojednawcze ze
strony Zarządu. Dlatego też pod koniec
października 2007 roku członkowie Zarządu złożyli pozew o naruszenie dóbr
osobistych i stosowne zadośćuczynienie.
W dniu 21 kwietnia 2009 roku zapadł
wyrok, nakazujący Janowi Kaźmierczakowi złożenie oświadczenia w formie pisemnej, w którym przeprasza Mirosława Miciaka, Marka Piekarka i Irenę
Rudnicką za nieprawdziwe stwierdzenia
naruszające ich dobre imię. Wyrok uprawomocnił się.
Redakcja „Naszych Popowic” otrzymała tekst tego oświadczenia. Jego treść
publikujemy na drugiej stronie.

działki, infrastruktura, sklepy, komunikacja – to wszystko stanowi o atrakcyjności miejsca zarówno dla dewelopera, jak i
przyszłych mieszkańców.
Pojawiały się głosy, iż taka inwestycja
„zagęści” Popowice, pogorszy mieszkań-

com warunki zamieszkania, zlikwiduje
wiele miejsc postojowych. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że nie jest możliwe „zamknięcie” Popowic, zwłaszcza
gdy są tu jeszcze tereny inwestycyjne.
Tomasz Kapłon

Nasza radna

Troszczę się o ludzi
Dawno nie gościliśmy na tych łamach naszej radnej z Popowic, pani
MARII ZAWARTKO. Mimo nawału zajęć znalazła czas i opowiedziała
o sprawach, z którymi ma do czynienia w Radzie Miejskiej.
Był jeszcze jeden powód do rozmowy: została właśnie
wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Serdecznie gratulujemy!
Praca w Radzie Miejskiej, ta coW swoich działaniach nasza radna ma
dzienna, nie jest aż zbyt efektowna. do czynienia z wieloma ludzkimi spraKażdy radny powinien
wami: repatriantów,
uczestniczyć w trzech
sprzedaży lokali, bezkomisjach. Pani Maria
pieczeństwa na ulicach
Zawartko jest członkiem
Wrocławia. Bierze takKomisji Statutowej, Koże udział w rozwiązymisji Kultury oraz Komiwanie problemów lusji Promocji i Współpradzi niepełnosprawnych
cy z Zagranicą. Działa
(np. zamiana lokalu z
także w Stowarzyszeniu
czwartego piętra na
Dolny Śląsk XXI. Jest w
parter). – Troszczę się
nim sekretarzem Zarząo ludzi starszych, jedu. Stowarzyszenie – jak
stem blisko ich spraw.
sama nazwa mówi – dziaCzęsto zaglądam na
ła lokalnie, zwłaszcza w Radna Maria Zawartko
spotkania Uniwersydziedzinach związanych
tetu Trzeciego Wieku
z nauką i młodzieżą. To przecież przy- – mówi pani Maria.
szłość, nie tylko Dolnego Śląska.
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.: 9 00 – 1700
Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki: 1400 – 1700
Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 1600 – 1700

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

Przeprosiny ﬁnałem sprawy
dokończenie ze str. 1
Niniejszym pragnę przekazać wyrazy
ubolewania oraz przeprosić Panów Mirosława Miciaka, Marka Piekarka oraz
Panią Irenę Rudnicką – członków Zarządu SMLW „Popowice” – z powodu nieprawdziwych i naruszających ich dobre
imię stwierdzeń, które znalazły się w treści mojego pisma, skierowanego do Rady
Nadzorczej Spółdzielni.
W szczególności nieprawdziwe jest wyrażone przeze mnie dwukrotnie stwierdzenie, jakoby członkowie Zarządu z

premedytacją złamali prawo, poprzez
przekazanie w roku 2005 na fundusz
ogólny Spółdzielni kwoty nadwyżki bilansowej. W związku z tym nieprawdziwe i krzywdzące w stosunku do członków
Zarządu było użyte przeze mnie wyrażenie, określające powyższe działanie jako
zwykłą kradzież.
Jan Kaźmierczak

Nasza radna

Troszczę się o ludzi

Dział Techniczno-Administracyjny
– dyspozytor:
tel. 071 355 40 05
tel. 071 350 10 92

dokończenie ze str. 1

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

Aktywność radnych przywykło się
mierzyć liczbą interpelacji. Nie do końca jest to uzasadnione, bo często zdarza się tak, że radni sami kontaktują się
z dyrektorami departamentów w Urzędzie
Miejskim, pilotując konkretną sprawę.
Zwłaszcza gdy sprawa jest pilna. Niejednokrotnie również odwiedzają mieszkańców w ich domach, gdzie zapoznają się z
ich sprawami, często bardzo trudnymi.
Bardzo ważna jest kwestia bezpieczeństwa i oświetlenia ulic. To sprawa priorytetowa. Pani Maria podejmuje tu działania
równolegle z Jednostką Pomocniczą Miasta
Wrocławia, Radą Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. Jest w stałym kontakcie

Lokale Użytkowe:
tel. 071 350 66 30, wew. 27
Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 0693 074 544, 0605 979 282
tel. 071 718 18 56
Pogotowie Dźwigowe:
tel. 071 351 39 66
tel. 0606 971 768
Policja: tel. 997
Straż Pożarna: tel. 998
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejska: tel. 986
Straż Miejska (SMS dla niesłyszących):
0608 302 302
Pogotowie Energetyczne: tel. 991
Pogotowie Fortum (d. MPEC): tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

Nasze Popowice – kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa „POPOWICE”,
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław,
tel. 071 350 66 30, fax 071 355 76 99.
Redakcja:
Usługi Dziennikarskie i Wydawnicze
– Maciej Woźny,
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław,
tel. 071 791 13 62, 0501 086 588.
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kapłon, tel. 0503 692 708.
Zdjęcia:
Tomasz Kapłon, Tadeusz Sidor.
Skład, łamanie i druk:
Wydawnictwo Palmapress, pl. Hirszfelda 16/17,
53-413 Wrocław, tel. 071 338 14 12.

z jej przewodniczącym Henrykiem Macałą.
Ma też na względzie reaktywacje przedstawień operetkowych na scenie kameralnej Teatru Lalek, a także iluminację popowickiego
kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju.
Jest też zwolenniczką „pokoleniowych” imprez kulturalnych, przeznaczonych i dla dzieci, i dla dorosłych. Są one
swoistym pomostem między pokoleniami, znakomicie łączącym młodość z doświadczeniem.
Będziemy częściej gościć na naszych
łamach panią Marię Zawartko. Dzięki
temu mieszkańcy Popowic będą mieli
lepszą orientację w działalności Rady
Miejskiej, mogąc przy tym lepiej poznać
naszą radną.

Miło pospacerować po popowickim parku
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Jesteśmy po ZP
Doroczne Zebranie
Przedstawicieli, które miało
miejsce 30 maja, podsumowało
kolejny etap działalności
naszej Spółdzielni. Etap,
który pokonaliśmy z niezłym
wynikiem, mimo trudności
gospodarczych.
Do takiego optymizmu skłaniają następujące fakty:
1. Spółdzielnia uzyskała bardzo dobry
wynik, wynosi on 3.468.216,73 zł, zarówno na działalności gospodarczej
(wynajem lokali użytkowych), działalności finansowej (lokaty wolnych
środków obrotowych), jak i na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
2. Utrzymano wskaźnik zadłużenia czynszowego na stabilnym, dobrym pozio-

mie. Za 2008 rok jest on lepszy w stosunku do roku 2007. Świadczy to o
prowadzeniu skutecznej polityki windykacyjnej należności.
3. Utrzymano wskaźniki płynności finansowej na stabilnym, wysokim poziomie. Oznacza to terminowe regulowanie zobowiązań i bardzo dobrą
sytuację finansową Spółdzielni.
Najbardziej miarodajna jest ocena
biegłego rewidenta. Wynika z niej, że
uzyskane przez Spółdzielnię w 2008 roku wielkości i wskaźniki świadczą o jej
dobrej i stabilnej sytuacji majątkowej
oraz finansowej.
W trakcie Zebrania Przedstawicieli
podjęte zostały uchwały zatwierdzające
sprawozdanie Rady Nadzorczej SMLW
„Popowice” za rok 2008, sprawozdanie
Zarządu SMLW „Popowice” za rok 2008,
sprawozdanie finansowe SMLW „Popo-
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wice” sporządzone na dzień 31 grudnia
2008 r. Podjęto także uchwałę w sprawie
podziału zysku netto za 2008 r. z własnej
działalności gospodarczej oraz w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2008 r.
Zebranie Przedstawicieli SMLW „Popowice”, uwzględniając wyniki tajnego
głosowania zawarte w protokole komisji skrutacyjnej, udzieliło absolutorium
członkom Zarządu za 2008 r.: Mirosławowi Miciakowi, Markowi Piekarzowi
i Irenie Rudnickiej.
Biorąc pod uwagę sytuację naszej
Spółdzielni, należy zauważyć, iż nawet
w czasach kryzysu możliwe jest sprawne
i efektywne zarządzanie. Takiemu działaniu – co zaznaczono w sprawozdaniu
Zarządu – paradoksalnie może sprzyjać
kryzys gospodarczy. Jednym z jego skutków stała się bowiem konkurencyjność
podmiotów startujących w postępowaniach przetargowych i obniżanie proponowanych cen.
Tomasz Kapłon

Z nami wyjdziesz na zdrowie!
Apteka Białowieska
proponuje Państwu:
• Szeroki asortyment leków i środków medycznych
• Leki gotowe i recepturowe
• Duży wybór leków neurologicznych
i psychiatrycznych
• Leki na zamówienie specjalne (import docelowy)
• Kosmetyki
 Zapewniamy miłą i fachową obsługę przez
profesjonalny zespół magistrów farmacji.
 Sprawujemy opiekę farmaceutyczną
nad pacjentami apteki.
 Mamy rabaty dla stałych pacjentów.
 Tylko u nas atrakcyjne promocje!

Serdecznie zapraszamy
w dni powszednie 8.00-18.00
w soboty 9.00-14.00

Apteka Białowieska
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
tel. 071 787 98 05, 0609 20 27 27
(budynek Poradni Oddziału Psychiatrycznego
dla Dzieci i Młodzieży)
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Powództwo oddalone
Kolejną sprawą, która znalazła
wreszcie swój ﬁnał w sądzie,
jest sprawa wytoczona SMLW
„Popowice” przez Jolantę Birecką.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
oddalił jej powództwo.
Pani Birecka wnioskowała o uchylenie
uchwały Rady Nadzorczej z 2007 roku i
uchwały Zebrania Przedstawicieli z 2008 roku o wykluczeniu jej z członkostwa w Spółdzielni. Twierdziła, że uchwały te były bezpodstawne. Zebranie Przedstawicieli w 2008
roku podtrzymało uchwałę Rady Nadzorczej
z 2007 roku przy 32 głosach za i ani jednym
przeciw. Sąd Okręgowy nie podzielił jej argumentacji co do bezpodstawności uchwał,
twierdząc, iż: „Każdy z przedstawicieli delegowanych na Zebranie Przedstawicieli dysponuje wszak własnym głosem i nie sposób
za wiarygodne uznać, by ciało powołane do
kontroli zapadłych wcześniej aktów bezwolnie poddawało się argumentacji osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej, pozostając jednocześnie zamkniętym na argumenty
prezentowane w sprawie przez broniącego
się członka Spółdzielni”.

Wzięta była pod uwagę działalność
uprawiana przez Jolantę Birecką, sprawiająca dużą uciążliwość mieszkańcom
budynku, w którym zamieszkuje. Po
przesłuchaniu świadków sąd ustalił stan
faktyczny. Polegał on m.in. na obecności
w mieszkaniu powódki kotów, co wiązało się z zanieczyszczaniem balkonu poniżej. W pomieszczeniach wózkownio-rowerowni powódka składowała rozmaite
przedmioty, naruszając regulamin użytkowania lokali i porządku.
Sąd ustalił również fakt przebywania w
piwnicy budynku przy ul. Popowickiej 52
bezdomnych kotów oraz przygotowywania
dla nich przez powódkę kładek i pomostów.
Koty te, wchodząc na rury instalacji c.o.,
niszczyły ich otulinę. Narażało to innych
członków na koszty związane z naprawą tej
otuliny. Sąd uznał, że: „W oparciu więc o
zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wnioskować można, iż to właśnie zachowanie powódki oceniane być musi w kategoriach zachowania nagannego”.
Sąd odniósł się także do kwestii niewiarygodności świadków Szczepana
Kawskiego, Heleny Dunaj i Elżbiety

Wersockiej. Uznał, iż ci świadkowie to
osoby blisko związane z powódką, nadto
czynnie udzielające się w opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Osoby te w treści
swoich zeznań zmierzały do przedstawienia jej w jak najlepszym świetle.
W sentencji wyroku sąd stwierdza:
„(…) powództwo wniesione przez powódkę uznać należało za niezasadne. Brak bowiem było w sprawie podstaw do przypisywania uchwale o wykluczeniu powódki
ze Spółdzielni wadliwości, skutkującej jej
uchyleniem. Powództwo wytoczone przez
powódkę podlegało więc oddaleniu”.
Wyrok sądu nie jest jeszcze prawomocny. Po jego uprawomocnieniu się opublikujemy go w naszej gazecie.
Sprawa nie wymaga właściwie komentarza. Warto tylko zaznaczyć, że zajmowanie pomieszczeń i użytkowanie ich
niezgodnie z przeznaczeniem, a także
prowadzenie działalności sprzecznej z zasadami współżycia społecznego, spotyka
się z dezaprobatą otoczenia i kończy się
– jak powyższa sprawa – w sądzie. Warto
wziąć to pod rozwagę.
Tomasz Kapłon

Co wyróżnia konto Aktywni 50+?

• pakiet usług za jed
yne 3 zł
• ubezpieczenie „M
edical Assistance”
• 5% rabatu w Apteka
ch Dbam o Zdrowie

MAM, BO

TANIO!

PIERWSZE
KONTO AKTYWNI 50+

Konto Aktywni 50+ to w pełni funkcjonalne
konto osobiste, które za jedyne 3 zł miesięcznie
zapewnia szeroki pakiet usług, m.in.:
– bezpłatne ubezpieczenie „Medical
Assistance” w Europ Assistance Holding S.A.,
obejmujące 24 h pomoc medyczną w nagłych
przypadkach;
– 5% rabatu w aptekach przy płatnościach
kartą Visa Electron Aktywni 50+;
– bezpłatne wypłaty w sieci ponad 1000 bankomatów BZ WBK i ponad 500 placówek BZ WBK;
– bezpłatny dostęp
do konta przez
21 Oddział we Wrocławiu
Internet, telefon
ul. Legnicka 51-53
tel.
071
356 16 70 (74, 76, 77, 78)
i SMS.
Godziny otwarcia 8.00-18.00
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Poczta jak nowa
Zapewne większość
mieszkańców Popowic
zauważyła, że poczta przy
ul. Bobrzej zmieniła swój wygląd,
zwłaszcza w środku. Stało się to
za sprawą naszej Spółdzielni,
która w długich negocjacjach
z Pocztą Polską uzgodniła szereg
zmian technicznych, które
wymagają tego typu lokale
użyteczności publicznej.

Trzeba przyznać, że placówka nabrała
teraz wyglądu i estetycznego charakteru.
Zabudowano na nowo wejście i przykryto je nowym dachem. Zainstalowana została winda dla osób niepełnosprawnych.
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Wymieniono stolarkę okienną i obudowy
okienek. Zmodernizowano też zaplecze.
Teraz przyjemnie wejść do odnowionego wnętrza. Co prawda, pomieszczenia
poczty nie są zbyt obszerne, jak na potrzeby mieszkańców Popowic, jednak ich
wielkość związana jest z metrażem, przeznaczonym w budynku na pocztę.
Tomasz Kapłon

Pomieszczenia dotychczas użytkowane
przez pocztę nie spełniały już standardów,
które powinna spełniać placówka pocztowa. Ponadto utrudniony dostęp miały do
niej osoby niepełnosprawne. Estetyka pomieszczeń pozostawiała wiele do życzenia.
Zatem najwyższy był czas, aby poprawić tę
sytuację. Na mocy porozumienia z Poczta
Polską uzgodniono zakres i charakter prac.
Wykonały je zewnętrzne firmy na zlecenie
Poczty Polskiej.

Zabudowy do wyburzenia
Jest szansa, aby sprawa
zabudowanych korytarzy na
osiedlu Park została wreszcie
deﬁnitywnie rozwiązana.
Przypomnijmy zatem
najważniejsze informacje.

Jeśli chodzi o zabudowy na osiedlu
Park, było 38 takich przypadków. Lokatorzy w swoim czasie uzyskali warunkową
zgodę SM „Energetyk” na takie właśnie
tymczasowe zabudowy korytarzy. Nie
były one zgodne z prawem budowlanym,
zatem była to samowola budowlana od samego początku. Ponadto były też skargi
na brak dostępu lokatorów do liczników
energii elektrycznej znajdujących się w
części zabudowanej.
Taka skarga wpłynęła m.in. na zebraniu grupy członkowskiej Popowice-Park
w maju 2008 roku. Jedna z mieszkanek
sygnalizowała, że w związku z zabudowanym przez sąsiada korytarzem przeżyła horror. Dawno temu zgodziła się
na tę zabudowę, ale niestety po zmianie
właściciela mieszkania z zabudową miesiącami nie mogła dostać się do własnego licznika energii elektrycznej. Remont
w jej mieszkaniu zamiast trzech tygodni
trwał aż trzy miesiące!

Powstał też problem techniczny, gdy
Spółdzielnia zaczęła wymieniać WLZ-y.
Według projektu szachty muszą być ogólnie dostępne, a tak nie jest. Ponieważ przy
projektach uchwał dotyczących wyodrębnienia lokali nikt nie zgłaszał propozycji
zmian ani korekt uwzględniających te zabudowy, zawarto akty notarialne uwzględniające taki a nie inny udział procentowy
w nieruchomości wspólnej. Tym samym
nie ma możliwości włączenia zabudów do
mieszkań. Za te zabudowy nikt nie wniósł
uzupełniającego wkładu budowlanego.
Zagadnieniem tym zajmowały się organy samorządowe Spółdzielni. I tak Zebranie Grupy Członkowskiej Parku 16 maja 2008 roku wnioskowało do Zebrania
Przedstawicieli SMLW „Popowice” o podtrzymanie uchwały Rady Nadzorczej, jako porządkującej stan prawny związany z
realizacją odrębnej własności. Za uchwałą
– 38 głosów, przeciw – 6 głosów.
Także Zebranie Przedstawicieli w maju 2008 roku zajmowało się tą sprawą.
Odczytano wtedy przykładowe pismo SM
„Energetyk”, z którego wynika, że chodzi
o zabudowę tymczasową. Podjęto uchwałę
w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego indywidualnych zabudów korytarzy
w Zespole Nieruchomości nr 2 w odniesie-

niu do wszystkich, których sprawa zabudowy dotyczy. Za uchwałą padło 29 głosów,
przeciw – 1 głos. Zarząd, chcąc wyjść naprzeciw tym, którzy zabudowali korytarze,
zabronował wówczas modyfikację uchwały, tak aby rozbiórki ścianek i przywrócenia stanu pierwotnego dokonała grupa remontowa na koszt Spółdzielni.
W międzyczasie, na wniosek Zarządu,
powstały dwie uchwały Rady Nadzorczej.
Wynikało to właśnie z sygnałów mieszkańców pobawionych dostępu do liczników.
W związku z koniecznością uporządkowania
stanu prawnego lokali mieszkalnych, co do
których zgłoszono wnioski o ustanowienie
odrębnej własności, Rada Nadzorcza Spółdzielni w dniu 27.01.2009 r. przyjęła Uchwałę nr 1/01/III/2009 umożliwiającą rozbiórkę
zabudów przy udziale Spółdzielni.
Na dziś z 38 zabudów części wspólnych
klatek schodowych pozostało tylko 11.
W lipcu wpłynęły kolejne dwa wnioski
wyrażające chęć dokonania rozbiórki zabudów, wykonanych za czasów spółdzielni
„Energetyk”. Tym samym jesteśmy o krok
od zakończenia wyprostowywania zawiłego stanu prawnego części wspólnych klatek schodowych w nieruchomościach przy
ul. Bobrzej i Popowickiej.
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„Jedynka”, czyli szkoła
na medal
Gimnazjum nr 1 im. Hugona
Dionizego Steinhausa kierowane
jest przez dyrektor ZOFIĘ
STAWICKĄ od początku, czyli
od 1999 roku. To szkoła, która
zajmuje znaczące miejsce wśród
wrocławskich gimnazjów. Od lat
uczniowie naszej szkoły osiągają
sukcesy w wielu prestiżowych
konkursach powiatowych,
wojewódzkich, ogólnopolskich
oraz międzynarodowych,
a wyniki egzaminów należą tu
do najwyższych w mieście.

my poszczycić się
znaczącymi osiągnięciami naszych
sportowców, którzy wytrwale pracują na coraz lepsze
rezultaty.
Nasza szkoła jest
bardzo utytułowana. Posiada certyfikaty „Szkoły uczącej się” i „Szkoły z
klasą”. Jest sprawdzonym miejscem Uroczyste pasowanie na gimnazjalistów
do szlifowania właKadrę dydaktyczną stanowi czterdzie- snych talentów, o czym świadczy certyfiBogata i różnorodna oferta edukacyjstu nauczycieli z wyższym wykształce- kat „Szkoły wspierającej zainteresowania na daje cały wachlarz możliwości nam
niem kierunkowym i przygotowaniem pe- i uzdolnienia”. O tym, że „Jedynka” dba – uczniom „Jedynki”. Dla spragnionych
dagogicznym, stale podnoszących swoje o harmonijny rozwój wszystkich uczniów, wiedzy organizowane są kółka zainterekwalifikacje. Nauczyciele ci potrafią pra- świadczy również tytuł „Szkoły promują- sowań z wielu przedmiotów. Chętni mogą
cować, zarówno z młodzieżą uzdolnioną, cej zdrowie” i „Bezpiecznej szkoły”.
także uczyć się dodatkowo języków obprzygotowując ją do różnego rodzaju konNasze gimnazjum to także miejsce cych: włoskiego i francuskiego. Najzdolkursów i olimpiad, jak i z uczniami ma- działań obywatelskich. Co roku wybiera- niejsi uczęszczają na dodatkowe zajęcia
jącymi problemy z nauką. Zwłaszcza im my własny parlament, kształtujemy po- edukacyjne w ramach indywidualnego
służą pomocą w czasie konsultacji i poza stawy prospołeczne. Znakomicie widać to toku nauczania.
tym czasem. Pracę nauczycieWysoki poziom nauczania
li w procesie wychowawczym
owocuje licznymi osiągnięwspomagają: szkolny psychociami, zarówno naukowylog i pedagog.
mi, jak i sportowymi. MaNa sukces „Jedynki” przez
my siedemdziesięciu ośmiu
dziesięć lat pracowali więc
finalistów zDolnego Ślązawspólnie uczniowie i nauczyka. Sześćdziesięciu jeden
ciele. Oni nam, czyli swoim
uczniów może poszczycić się
wychowankom, zapewniają
tytułem laureata tego najbarkomfortowe warunki rozwoju
dziej prestiżowego konkurintelektualnego i emocjonalsu na Dolnym Śląsku. Średni
nego.
wynik z egzaminu matemaSystematycznie wzbogacatyczno-przyrodniczego w rona i unowocześniana jest baku szkolnym 2007/2008 to
za dydaktyczna. Zapewnia
40,2 punktu, a z humanistyczona znakomite warunki nauki.
nego 40,1 (oba na 50 punktów
Dysponujemy salami lekcyjnymożliwych). Znacznie przemi wyposażonymi w wysokiej
wyższa to średnią krajową i
klasy sprzęt multimedialny. W Dzień Życzliwości to miłe wydarzenie
wojewódzką. Wielu uczniów
tym roku otrzymaliśmy do dyskontynuuje naukę w najleppozycji nowoczesną pracownię fizyczną. po efektach pracy szkolnego wolontaria- szych wrocławskich liceach.
Jej supernowoczesne wyposażenie po- tu. Mamy też swoich przedstawicieli we
Gimnazjum nr 1 to nie tylko wysoki
zwala na przeprowadzanie ciekawych do- Parlamencie Młodzieży Wrocławia. Co poziom edukacyjny i profesjonalne zaświadczeń i zobrazowanie zjawisk, często roku uczniowie naszej szkoły zdobywają plecze. W naszej szkole panuje wspaniała
trudnych do zrozumienia. Miłośnicy in- mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. atmosfera, uczniowie są koleżeńscy i poformatyki bardzo chętnie spędzają czas Ponadto efektywnie działa tu Klub Euro- mocni, a nauczyciele mili i otwarci. „Jew dwóch pracowniach komputerowych pejski oraz Szkolna Grupa Amnesty In- dynka” to szkoła na medal.
ze stałym łączem internetowym. Może- ternational.
Paweł Popławski, uczeń klasy IIIe
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Domowe przedszkole
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej
zaprasza do
Domowego Przedszkola!!!
Trwają zapisy do grupy na zajęcia dla
dzieci w wieku 3-4 lat na rok szkolny
2009/2010!!!
Oferta
• 5 godzin dziennie od poniedziałku do
piątku – karnet miesięczny 600 zł
• 4 godziny dziennie od poniedziałku
do piątku – karnet miesięczny 500 zł
• 3 godziny dziennie od poniedziałku
do piątku – karnet miesięczny 400 zł
• Dowolna liczba godzin w tygodniu
– cena jednej godziny zajęć 10 zł
Zajęcia odbywać się będą w godzinach
od 8.00 do 13.00.

Plan zajęć od poniedziałku do piątku
8.00 – Zajęcia świetlicowe
9.00 – Przywitanie
9.30 – Wstęp do zajęć tematycznych
10.00 – Posiłek
10.30 – Zajęcia tematyczne
11.30 – Gimnastyka malucha
12.00 – Zajęcia relaksacyjne
W ramach pakietów
 Zajęcia z języka francuskiego lub
angielskiego
 Zajęcia muzyczne
 Zajęcia plastyczne
 Zajęcia ogólnorozwojowe – gimnastyka malucha
 Katecheza dla maluszków

KONTAKT I ZAPISY
W celu otrzymania ankiety zgłoszeniowej dziecka proszę pisać na adres:
biuro@naszswiat.org
Wszelkie pytania pod numerem:
tel. 609 028 393
Możliwość zapisania się na zajęcia indywidualne z logopedą, pedagogiem oraz
dodatkową opiekę nad dzieckiem poza
zajęciami po godzinie 13.00.
Koszt wpisowego – 300 zł
na konto:
Volkswagen Bank Direct
nr rachunku:
14 2130 0004 2001 0419 7364 0001

Nowości naszej biblioteki
Filia nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7
we Wrocławiu proponuje
z ostatnio zakupionych nowości
książkowych przedstawione
niżej tytuły.
 Mariusz Urbanek – „Wieniawa –
szwoleżer na pegazie”
Autor w biografii generała Bolesława
Wieniawy-Długoszowskiego kreśli portret człowieka nietuzinkowego, który kochał i używał życia, ale przy tym obala
mit hulaki i lekkoducha.
Według Tomasza Nałęcza, czytelnik
dowie się o II Rzeczypospolitej więcej
niż z wielu dwukrotnie lub trzykrotnie
grubszych, fachowych monografii historycznych.
 Helena Roth – „Czasy, miejsca, ludzie: wspomnienia z Kresów Wschodnich”
Autorka urodziła się w Petersburgu w
rodzinie inteligenckiej o ziemiańskich korzeniach. Swoje wspomnienia spisywała
dla dzieci i wnuków. W książce zawarte
są barwne anegdoty, opisy codziennego
życia. We wspomnieniach pojawiają się
też osoby znane: Eliza Orzeszkowa, Helena Modrzejewska, Roman Dmowski.
Kończąc, Helena Roth podkreśla, że

jedynym dobrem, o którego zachowanie
trzeba walczyć, jest dobre imię, kultura
wewnętrzna i zewnętrzna, przekazywana
przez pokolenia.
 Zina Rohan – „Córka oficera”
To powieść o wojnie, miłości i wierności własnym ideałom. Bohaterka pragnie
zostać żołnierzem, ale niestety wybuch
wojny krzyżuje jej plany. Losy Marty śledzimy w Wilnie, w łagrach na Syberii, w
Rosji sowieckiej, aż do Persji. Na tym tle
rozgrywa się też wątek miłości bohaterki
do polskiego oficera i perskiego lekarza.
W związku z dużym zainteresowaniem
ze strony seniorów tematyką związaną
z komputerami, Filia nr 10 MBP proponuje w 2009/2010 roku nowe warsztaty zgrupowane w następujące pakiety
tematyczne:
1. Internetowy katalog Miejskiej Biblioteki Publicznej
(wyszukiwanie publikacji, zamawianie, obsługa własnego konta, np. terminy zwrotów, kary, ostatnio wypożyczone książki)
2. Program do edycji tekstu – Microsoft
Office Word
(formatowanie tekstu, dokumentu, tworzenie tabel, wstawianie grafiki itp.)

3. Konto Gmail
(obsługa poczty, kalendarza, Picasa –
program do tworzenia wirtualnych albumów zdjęć oraz inne produkty Google)
4. Tworzenie stron WWW
(tworzenie własnej strony WWW, zamieszczanie tekstu, zdjęć, grafiki, zakładanie księgi gości itp.)
5. Wirtualne zakupy
(aukcje i sklepy internetowe, bankowość internetowa na podstawie konta
mBanku)
6. Wyszukiwanie informacji w Internecie
7. Fotografia cyfrowa
(jak robić dobre zdjęcia, archiwizowanie i obróbka zdjęć w komputerze)
Zapraszamy seniorów do zapoznania się
z naszymi propozycjami. Czekamy również
na wszelkie sugestie innych tematów.
Na warsztaty należy zapisywać się
osobiście w bibliotece od lipca do końca września (liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń). Decyzja o
rozpoczęciu poszczególnych warsztatów
zostanie podjęta pod koniec września, w
zależności od liczby zapisanych osób.
Życzymy udanych wakacji i ciekawej
lektury!
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CKWZ zaprasza

Warto tam zaglądać
Na Popowicach pojawiają
się plakaty Centrum Kultury
Wrocław-Zachód. Instytucja
ta, mieszcząca się na Nowym
Dworze, ma ciekawy program
działania. Przeznaczony jest on i
dla dzieci, i dla dorosłych.
Centrum zaprosiło 8 maja nie tylko kinomanów na przedpremierowy pokaz filmu Jacka Bławuta „Jeszcze nie wieczór”.
W spotkaniu oprócz reżysera wziął udział
Jan Nowicki, kreujący główną rolę w tym
filmie. Przed projekcją mieliśmy okazję
spotkać się z tym aktorem. Już na początku ujął publiczność stwierdzeniem: „Gdyby nie Kraków, mieszkałbym we Wrocławiu”. Opowiadał o sytuacji aktora, o
propozycjach, jakie otrzymują. Jego zdaniem, zawód ten jest w dużym impasie.
Coraz trudniej przebija się sztuka przez
duże „S”, w coraz większym stopniu zalewają nas mydlane opery, seriale itp.
Sam film ma świetnie skonstruowaną,
prostą fabułę. Do Domu Aktora Weterana w Skolimowie przyjeżdża Jerzy, znany
aktor. Jego przybycie wprowadza sporo
zamieszania w spokojne dotąd i usta-

bilizowane życie pensjonariuszy. Proponuje
im wystawienie
„ Fa u s t a” G o ethego. Flirtuje
przy tym z Małgorzatą (niczym
Faust?), młodą i
atrakcyjną pracownicą.
Cz y j e st t o
film o miłości,
przemijaniu i aktorach? Na pewno ta k, wsza k
także ich dotyka
starość, schyłek
życia i śmierć.
Ten film uświadamia te proste – zdawałoby się oczywiste – prawdy. W obsadzie
filmu wielkie nazwiska polskiego teatru i
filmu: Nina Andrycz, Beata Tyszkiewicz,
Irena Kwiatkowska, Roman Kłosowski,
Danuta Szaflarska, Wieńczysław Gliński,
Witold Gruca. Grają także aktorzy młodego pokolenia: Sonia Bohosiewicz i Antoni Pawlicki. Nic więc dziwnego, że na 33.

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni „Jeszcze nie wieczór” otrzymał
Srebrne Lwy, a Jan Nowicki – za rolę Jerzego – nagrodę dla najlepszego aktora.
W planach Centrum Kultury Wrocław-Zachód jest wiele atrakcji – zajęć, projekcji, spektakli. Warto tam zaglądać. Każdy
znajdzie coś dla siebie.
Tomasz Kapłon

Nie przez
okno!
W dużych skupiskach miejskich
mamy czasem do czynienia z
zachowaniami niemożliwymi
do zaakceptowania. Należy do
nich wyrzucanie śmieci przez
okno. Niestety, takie przypadki
zdarzają na naszym osiedlu!
O tym, że postępowanie takie jest naganne i nie powinno mieć miejsca wszyscy
zapewne wiedzą. Jednak nie wszyscy stosują się do tej prostej zasady: śmieci należy
wynosić do śmietnika. Zaśmiecanie swojego otoczenia wystawia świadectwo takiej
osobie, ale też naraża innych na niebezpieczeństwo. Przecież wyrzucona przez okno
butelka może zranić dziecko czy dorosłego.
W większości mamy porządek w naszych
mieszkaniach i nie przyjdzie nam do głowy

rzucać na podłogę butelkę czy niedopałek
papierosa. To dlaczego ten porządek kończy
się za progiem naszego mieszkania?
Spróbujmy jednak, żyjąc wśród ludzi,
zachowywać dobrosąsiedzkie postawy.
Niech świadczą, że nieobce są nam ład i

porządek wokół nas. Chcemy żyć w otoczeniu schludnym i czystym, więc nie
tolerujmy zachowań osób, które to otoczenie zaśmiecają. Mówiąc wprost: nie
tolerujmy bałaganiarzy i brudasów.
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Spotkanie z czytelnikami
Ostatnie, marcowe spotkanie
Wszechnicy Popowickiej
poświęcone było czytelnikom
„Naszych Popowic”. To oni,
wyrażając swoje opinie i uwagi,
współredagują naszą gazetę.
W trakcie spotkania tym razem to czytelnicy „Naszych Popowic” mieli głos.
Przedkładano propozycje, aby w większym stopniu publikować uchwały podejmowane przez organy samorządowe
Spółdzielni. Zwracano też uwagę na podejmowanie tematów związanych z naszym otoczeniem – terenami nad Odrą i

wzdłuż nasypu kolejowego. Padały głosy
sugerujące publikacje informacji o „Kwadracie” i naszej nowej inwestycji.
W trakcie spotkania głos zabrał jeden
z naszych mieszkańców, pan Władysław
Kluczewski. Z racji wykonywanego zawodu (jest geodetą) bardzo ciekawie opowiadał o budowie dróg i autostrad. Ma
setki zdjęć, wykonywanych także z powietrza. Spróbujemy zaplanować spotkanie z nim w ramach Wszechnicy.
Wśród opinii wyrażanych przez naszych czytelników były i takie, by nic w
gazecie nie zmieniać. Argumentowano,
że w tym kształcie jest ona wystarczająco

Tańczące palce
Kolejne, kwietniowe spotkanie
Wszechnicy Popowickiej
potwierdziło, że możliwe
jest połączenie weterynarii i
muzyki. Udowodnił to jej gość
JANUSZ SPRINGER, który jest
emerytowanym lekarzem
weterynarii, a przy tym pięknie
śpiewa i gra na akordeonie.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia drogi zawodowej Janusza Springera. W 1962 roku rozpoczął on pracę
w Ujeździe Górnym koło Środy Śląskiej.
Punkt weterynaryjny, w którym pracował,
obejmował cztery duże Państwowe Gospodarstwa Rolne. W każdym po sto pięćdziesiąt sztuk bydła. „To była ciężka praca” –
przyznaje pan Janusz. Znajomość anatomii

czytelna i przejrzysta. Zmiany jednak są
nieraz korzystne, bo uwzględniają nowe
tematy, zagadnienia czy bieżące sprawy.
Będziemy więc także zmieniać formułę Wszechnicy Popowickiej, by była ona
jeszcze bardziej atrakcyjna.
Dodajmy, że marcowe spotkanie
Wszechnicy było już dwudziestym z rzędu! Tak, to już tyle spotkań, w których
mieli okazję uczestniczyć mieszkańcy
Popowic. Dzięki ich zainteresowaniu, a
także ciekawym ludziom z naszego osiedla, spotkania Wszechnicy są ciekawe i
pouczające. Postaramy się utrzymać ten
poziom.
Tomasz Kapłon
zwierząt w jego pracy była sprawą podstawową, bowiem każde zwierzę jest inaczej
zbudowane. Nie wszyscy zapewne wiedzą,
że krowa ma aż cztery żołądki!
O stopniu trudności tych studiów
świadczy najlepiej fakt, że ze 160 osób
rozpoczynających studia ukończyło je 80
osób. W lecznicy przy ul. Januszowickiej
we Wrocławiu pan Janusz przepracował
trzydzieści lat. Niestety, lecznicę tę zlikwidowano – po 55 latach istnienia.
Pan Janusz nie tylko opowiadał,
ale także grał i śpiewał. Najpierw była to piękna grecka pieśń zatytułowana
………............, potem znana włoska pieśń
„O sole mio”, czyli po polsku „O moje słońce”. Wykonał także melodię wymagającą dużej zręczności wykonawcy,
nie bez powodu zwaną „Tańczące palce”.
Rzeczywiście, podczas wykonywania tego utworu palce bardzo szybko poruszają
się po klawiszach akordeonu. W repertuarze pana Janusza była także znana w latach sześćdziesiątych piosenka. Śpiewał
ją Freddy Quinn, a miała tytuł „Junge
komm bald wieder”.
Spotkanie z panem Januszem zakończyło wspólne wykonanie równie znanej
piosenki „Hej, sokoły”, w trakcie której
nasz gość pięknie jodłował. To było miłe
spotkanie. Uświadomiło nam, że tak dwie
odległe dziedziny, jak muzyka i weterynaria, mogą mieć wiele wspólnego.
Tomasz Kapłon
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To emeryci, to emeryci
Na obchody Światowego Dnia
Inwalidy i Dnia Kobiet zostaliśmy
zaproszeni 21 marca br. do
popowickiego Klubu Seniora.
Sobotnie popołudnie było czasem
spędzonym w miłej i serdecznej
atmosferze. Usłyszeliśmy przy tym
nowego, pozyskanego przez klub
wykonawcę.
Spotkanie umiliły występy klubowego
kabaretu Mimoza. Jest on w znakomitej formie, o czym świadczą poszczególne skecze
i piosenki. Zwłaszcza skecz o babci dającej
dobre rady wnuczce. Rozbawiła kowbojska
piosenka w wykonaniu duetu Zosia i Kaziu.
Ten sam duet wykonał nieco melancholijną
piosenkę „Powróćmy jak za dawnych lat”.
Spodobała się piosenka „To emeryci, to emeryci” sławiąca uroki życia w tym wieku.
Jednak gwiazdą wieczoru był Janusz
Springer. Jest on lekarzem weterynarii,
przy tym pięknie śpiewa i gra na akordeonie. Mieszkańcy Popowic będą mieli okazję spotkać się z nim niebawem, a
także posłuchać jego gry i śpiewu. Pan Janusz obiecał bowiem spotkanie w ramach
Wszechnicy Popowickiej. Piękne polki i
nastrojowe piosenki w jego wykonaniu zachwyciły obecnych. To był miły wieczór z
muzyką i śpiewem. Warto tam zaglądać.
Tomasz Kapłon

Tato Roku już jest
Uroczysty charakter miało
zakończenie czwartej edycji
konkursu „Tato Roku”. Finał odbył
się 20 czerwca na wrocławskim
Rynku. Wystąpili znani soliści i
zespoły, wręczono też nagrody:
Złote, Srebrne i Brązowe Anioły.
O konkursie tym pisaliśmy w numerze
16 „Naszych Popowic” z grudnia 2008 roku. Jego pomysłodawcą jest o. Bogusław
Barański OMI ze Zgromadzenia Oblatów na Popowicach. Zadaniem konkursu
było promowanie dobrego wizerunku ojcostwa. Dodajmy, że patronat honorowy
nad finałem objęli: metropolita wrocławski ks. abp Marian Gołębiewski, przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Hans-Gert Pöttering, minister kultury i

dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, marszałek województwa dolnośląskiego Marek Łapiński.
Honorowymi gośćmi finału byli: prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, dyrektor Centrum Informacji i Rozwoju
Społecznego Beata Pierzchała, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych
UM Dominik Golema, dyrektor Wydziału Zdrowia UM Anna Szarycz. Dopisali
także radni miejscy.
Bardzo ciekawa i bogata była artystyczna część finału. Wystąpili znani i
lubiani przez publiczność artyści. Była
więc Ewelina Flinta, Andrzej Lampert i
zespół PIN, zespół Arka Noego, a także
zespół Vino. Koncert prowadziła znana
mieszkańcom Popowic Maria Zawartko

i Ricky Lion. Ricky to Kongijczyk mieszkający w Polsce, prowadzący afrykański
zespół muzyczny.
Podczas finału wręczono nagrody, a
więc statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Anioła. Ponadto wręczone zostały certyfikaty o nazwie „Ambasador
Dobrego Serca”. Były też upominki od
sponsorów i miasta.
Kiedy spytałem o. Bogusława Barańskiego po finale o pierwsze wrażenia
stwierdził wprost: – Jestem zadowolony,
dopisała pogoda, dopisała publiczność, finał był rewelacyjny!
Oczywiście pojawiły się też wnioski
co do następnych edycji, bowiem konkurs musi ewoluować. Poszerzony zostanie więc o wybór Taty Roku przez różne
grupy społeczne. W przyszłym roku na
finale konkursu pojawi się artysta z zagranicy, ale jego nazwiska o. Barański
nie chciał wyjawić. Zatem do zobaczenia
podczas finału za rok!

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej POPOWICE”
”

Tomasz Kapłon

LIPIEC

Wędkarski sezon trwa
Coraz szerszemu
popularyzowaniu wędkarstwa,
także wśród młodych, służy
działalność popowickiego Klubu
Polskiego Związku Wędkarskiego
CERTA. Bogaty jest harmonogram
imprez w tym roku.

frajdy jest to także pogłębianie ekologicznej świadomości, a także bliski kontakt z
przyrodą. Wędkować naprawdę warto.
Tomasz Kapłon

Popowiccy wędkarze rozpoczęli ten
rok już w marcu od tradycyjnie podejmowanego czynu. Było to porządkowanie
nabrzeża Odry od mostu kolejowego do
pierwszego przesypu. Wędkarze bowiem
to ludzie lubiący czystość i porządek,
więc zawsze zaczynają od zrobienia ich
na swoim łowisku.
Natomiast już z myślą o młodych adeptach wędkowania doświadczeni koledzy
z CERTY zorganizowali 30 maja zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
Na stawie przy ul. Połbina na Kozanowie
startowało sześciu młodych zawodników.
Oto punktacja tych zawodów:
1. Wojciech Bętkowski – 51 pkt
2. Karolina Kaczanowska – 21 pkt
3. Krzysztof Szczakiecki – 13 pkt
4. Krzysztof Sochacki – 11 pkt
5. Anna Biały – 9 pkt
6. Damian Nowak – 6 pkt
Dopisali także sponsorzy. Byli nimi:
Koło PZW nr 122 ASTRA, JPMW Rada
Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
oraz firma DONAKO S.A., mieszcząca się
we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10.
Wędkarze z CERTY otwarcie sezonu zorganizowali 24 kwietnia na stawie
w Szczodrym. Były to zawody o złowienie największego karpia. Stratowało 15
członków klubu. Szczęśliwcem okazał
się Zdzisław Bobryk, który złowił karpia o wadze 2,95 kg! Drugie miejsce zajął Paweł Kąsiel z karpiem o wadze 2,5
kg, a trzecie Czesław Zenka z karpiem o
wadze 2,2 kg.
W ciągu roku, w trzech turach, rozgrywane są zawody o puchar Mistrza Popowic. Zawody pierwszej tury rozegrano 9
maja. Oto zwycięzcy tych zawodów:
1. Piotr Tuszyński – 5875 g złowionej ryby
2. Andrzej Musielak – 922 g
3. Jan Sawicki – 370 g
4. Czesław Tuszyński – 298 g
5. Rafał Fedków – 222 g
6. Zdzisław Bobryk – 192 g
7. Lesław Pukacz – 152 g
8. Piotr Korbacz – 32 g
Prezes CERTY Andrzej Czycz za naszym pośrednictwem zachęca do wędkowania także młodych. Oprócz wielkiej
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Tenisowe nowinki
Ożyły korty tenisowe przy ul.
Białowieskiej. Miłośnicy tenisa
– ci dorośli i ci młodzi – mogą
rozwijać swe umiejętności.
Regularnie rozgrywane są tam
turnieje, w których po laury
sięgają także młodzi tenisiści.
Również ci początkujący mogą
uczyć się gry od podstaw.
Przedstawiamy wyniki ostatnio rozegranych tam turniejów. 6 i 7 czerwca
rozegrany został turniej singlowy „Wiosna 2009”, w którym pierwsze miejsce

zajął Maciej Kwaśnica. W finale zagrali:
Maciej Kwaśnica, wychowanek STP Popowice, i Sławek Drąg, aktualny mistrz
Polski amatorów w kategorii wiekowej
+55 lat. W półfinale zmierzyli się Zbyszek Madejski i Maciej Olszewski, 14-latek, ubiegłoroczny zwycięzca turnieju

jesiennego. W ćwierćfinale zagrali: Ireneusz Mierzwa, Mariusz Modrzyński,
Robert Kwaśnica, Sebatian Modrzyński.
Natomiast do 1/8 dotarli: Tomasz Bodzioch, Wojtek Maciukiewicz, Andrzej
Thulie, Zbigniew Gilewski, Krzysztof
Leszczyński, Kuba Kwaśnica, Zbyszek
Olszewski, Kadet Stęplewski.
W turnieju wzięły udział dwadzieścia
dwie osoby. Impreza została zakończona
okolicznościowym grillem.
Natomiast 14 czerwca rozegrano przełożony z 30 maja – z powodu deszczu – turniej z okazji Dnia Dziecka. Wystartowało w nim dwunastu uczestników.
Wszyscy otrzymali dyplomy i okolicznościowe upominki. Dzieci z
Popowic otrzymały rakiety i piłki
do tenisa oraz klucze do kortów w
ramach projektu „Wakacje w mieście na kortach”. Półfinały wyłoniły
zwycięzców: Jakub Strojec wygrał
z Michałem Leszczyńskim 6:3, 6:3,
a Paweł Dudała pokonał Mateusza
Stadnika 6:2, 4:6, 7:5. W finale Paweł Dudała wygrał z Jakubem Strojcem 6:1, 5:7, w trzecim secie poprzez mistrzowski tie-break (10:7).
W planach – przypomnijmy – są jeszcze: turniej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w dniu 12
i 13 września oraz Turniej „Jesień” STP
19 i 20 września. Zapraszamy na korty i
widzów, i zawodników!
Tomasz Kapłon

Podziękowania dla Pani Haliny
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