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Fot: http://seattletimes.com/html/picturethis/2018750413_purplemartins.html

Wysepka ptasia – kolonia jaskółczaków modrych na plaży Point Shilshole w Seattle. Pomysł zrodził się
w Griggsville (Illinois), gdzie w ten sposób opanowano plagę komarów (jeden ptak potrafi wyłapać do
2 tysięcy komarów dziennie!). W warunkach miejskich jerzyki i jaskółki nie mają odpowiednich warunków
lęgowych, dlatego zakłada się dla nich specjalne budki w parkach i nad rzekami. Nad Ślęzą słupy
nieczynnych sieci energetycznych aż się proszą, żeby je tak wykorzystać. (czytaj Recepta na park
wspólnotowy A. Drapella-Hermnasdorfer, str. 4-5)
WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI – odsłona druga
Jest nas, Oporowian, ponad 6 i pół tysiąca.
Niektórzy mieszkają tu kilkadziesiąt lat, inni
kilka lub kilkanaście, wielu - od urodzenia.
Oporów to nasze miejsce. Miejsce do życia. To
nasza przestrzeń prywatna, społeczna, publiczna,
to również przestrzeń natury. Powinna być także
„przestrzenią dla piękna” – jak zakłada program
Europejskiej Stolicy Kultury, którą stanie się
Wrocław w 2016 roku. Określenia tego używa się w
odniesieniu do organizowania we Wrocławiu
miejsc przyjaznych tworzeniu i korzystaniu z dóbr
kultury, ale znalazł się tu także zapis o przywracaniu ładu przyrodniczego w mieście, o rozwoju
i rekultywacji parków, ogrodów, obszarów

zieleni… naszych naturalnych „przestrzeni dla
piękna”.
Kto jak kto, ale to my Oporowianie mamy do tego
najwięcej możliwości. Przez nasze osiedle
przepływa rzeka o historycznej nazwie określającej cały wielki obszar Polski – Śląsk. Rzeka Ślęza
i jej nabrzeża to przecież popularne tereny
spacerów i przejażdżek rowerowych, latem –
wędkowania a nawet plażowania. Zdarza się
jednak, że korzystając… narzekamy: na dziką
roślinność, błoto, strome zejścia z wału, brak
dojścia do wody, śmieci, nieporządek… A może
wspólnie zmienić ten stan?! Może w marzeniach
„zobaczyć” przyszłość tego terenu, wspólnie

zaplanować i wspólnie stworzyć?! Wyobraźmy tu
sobie miejsca do grillowania, biwakowania,
odpoczywania, opalania a może i… kąpania lub
pływania kajakami, do uprawiania różnych
sportów, a nawet do oglądania filmów czy
pochwalenia się swoimi dokonaniami artystycznymi, kulinarnymi, ogrodniczymi… o długich
rodzinnych spacerach z dziećmi i psami nie
wspominając. Okazuje się, że to plany możliwe

do zrealizowania!
A gdyby nasi sąsiedzi z Kleciny, Partynic
a także Kozanowa dołączyli w przyszłości do
naszego grona mielibyśmy kilkudziesięciokilometrowy, jedyny w swoim rodzaju, teren
rekreacyjno-wypoczynkowy od źródeł do ujścia
Ślęzy do Odry, swoisty „ogród” w mieście… to na
razie marzenia, ale marzyć zawsze można!
Elżbieta Sitek

OPOROWSKIE POMYSŁY DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
czyli co możemy zrobić, aby powstał park na osiedlu
W ubiegłym roku władze Wrocławia zdecydowały
rozpocznie się zasadniczy dla powodzenia
się na uruchomienie funduszu, z którego byłyby
naszego pomysłu okres. Do połowy września tego
realizowane drobne inwestycje wskazane przez
roku musimy bowiem przeprowadzić skuteczną
mieszkańców miasta w głosowaniu bezpośrednim,
i szeroką akcję promocyjną. Obejmie ona nie
tzw. Budżetu Obywatelskiego. Przeznaczono na
tylko Oporów, którego mieszkańcy w sposób
ten cel 3 miliony złotych. W trwającej wówczas
niejako naturalny będą zainteresowani powdyskusji wskazywano na niedostosowanie
staniem nowego parku wzdłuż fragmentu rzeki,
wysokości środków do skali potrzeb oraz
ale także ościenne osiedla. Ich samorządy
nieprecyzyjne sformułowanie zasad konkursu.
wyraziły już wstępnie chęć uczestnictwa we
Mimo tych mankamentów ilość złożonych
wzajemnej akcji wspierania po jednym,
wniosków z pomysłami okazała się nadspokluczowym dla danego obszaru pomyśle.
dziewanie duża. To, w powiązaniu ze sporymi
Powstałaby
w ten sposób lista kilku projektów
oczekiwaniami Wrocławian w zakresie takiego
rekomendowanych
przez Rady i nagłaśnianych
sposobu finansowania zadań gminnych, spowow lokalnych mediach (gazety, strony internedowało zapewne podjęcie decyzji o zwiększeniu
towe).
Docierając skutecznie do sporej grupy
kwoty na rok 2014 do 20 mln zł i modyfikację
Wrocławian i przekonując ich do korzyści
warunków ubiegania się o te pieniądze.
płynących z takiej formy współpracy spotęgujemy
Jednemu z oporowskich projektów złożonych
szanse na zdobycie dużo większej ilości głosów,
w 2013 roku – budowie skateparku na terenie
a więc i na realizację zakładanego celu.
polderów zalewowych nad Ślęzą – zabrakło
Mankamentem tej sytuacji jest fakt, iż jako
dosłownie kilkunastu głosów, aby zakwalifikował
oporowska Rada Osiedla moglibyśmy wtedy
się do realizacji. Obserwując sposób przygorekomendować tylko jeden wniosek. Pozwoliłoby
towania i prowadzenia zwycięskich wniosków
to jednak na uniknięcie rozpraszania głosów
zdobyliśmy cenną wiedzę i postanowiliśmy tak
kosztem rezygnacji ze wspierania innych,
przygotować tegoroczne pomysły, aby zwiększyć
zapewne równie potrzebnych i dobrych
ich szanse na wygraną. Nieocenione w tym
koncepcji.
Między 15 a 29 września każdy
względzie okazało się wsparcie Pani prof.Aliny
Wrocławianin
będzie mógł zagłosować na
Drapella-Hermansdorfer. Wraz z grupą Oporowian
maksymalnie 3 projekty. Mamy więc nadzieję, że
zaproponowała ona profesjonalne przygotowanie
wraz
z kilkoma sąsiadującymi samorządami uda
projektu zagospodarowania części terenu polderu
nam się nakłonić Państwa do wybrania naszego
zalewowego wzdłuż rzeki Ślęzy. W czasie dwóch
parku wspólnotowego oraz dwóch innych,
spotkań opracowaliśmy wstępny katalog elemenzaproponowanych przez współpracujące osiedla,
tów architektonicznych, który zamierzamy podpomysłów. Jesteśmy przekonani, że tylko w ten
dać osiedlowej debacie. Poniżej przedstawiamy
sposób możemy tchnąć nowe życie w ten,
koncepcję oracowaną przez panią profesor.
zapomniany dziś, obszar.
Złożenie koncepcji przestrzennej i wniosku
SL
zakończy pierwszy etap walki o środki. Wtedy
DWA OPOROWSKIE PROJEKTY DO TEGOROCZNEJ EDYCJI WBO
Do 5 marca można składać propozycje projektów
skupionych wokół Parku Grabiszyńskiego.
do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu
Polegałaby ona na współpracy w zakresie
Obywatelskiego. Samorząd Osiedla pierwotnie
opracowywania projektów, ale przede wszystkim
planował współtworzyć dwa projekty, które
ich wspólnej promocji w ramach trzech osiedli
opisujemy poniżej. Jednak w ostatnich dniach
(Gajowice, Grabiszyn-Grabiszynek, Oporów)
otrzymaliśmy propozycję od sąsiadów z Grabiliczących łącznie prawie 50 tys. mieszkańców.
szyna-Grabiszynka stworzenia koalicji projektów
Warunkiem takiej współpracy jest jednak
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ograniczenie się każdego z koalicjantów do
jednego projektu. Dlatego poważnie zastanawiamy się nad tym, czy nie przełożyć starań
o dofinansowanie udostępnienia stawu przy ul.
Harcerskiej na przyszły rok, a jednocześnie starać
się o realizację tej inwestycji w innych
procedurach.
Każdego, kto chce dołączyć swoje pomysły
i propozycje, prosimy o kontakt przez e-mail
(oporow@osiedle.wroc.pl), telefonicznie
(713635417) lub w trakcie dyżuru radnych
(czwartki, godz. 17:30 – 18.30) – czas na
złożenie naszych pomysłów w całość mamy do
końca lutego!
I. Tereny nad rzeką Ślęzą
W zeszłym roku złożyliśmy cztery oporowskie
projekty, z których trzy dotyczyły terenu między
ulicą Bukowskiego, a rzeką Ślęzą. Były to:
przedłużenie alejek aż do wałów nad rzeką,
budowa kładki oraz utworzenie małego skateparku w okolicach Mostu Oporowskiego.
W tegorocznej edycji, korzystając z możliwości
składania większych projektów, chcemy połączyć
te pomysły w jeden. I nie chodzi tu o prostą sumę,
ale o stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania terenu wdłuż rzeki. Koncepcji
wykorzystującej jego potencjał dla wypoczynku
i rekreacji –nie tylko dla mieszkańców Oporowa
Punktem wyjścia jest dla nas obserwacja funkcji,
jakie ten teren pełni obecnie, podkreślenie jego
walorów oraz przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom, jakie tam występują. Elementy, które
chcemy zawrzeć w naszym zintegrowanym
projekcie parku nad Ślęzą to:
źścieżki spacerowe - w tym ta stanowiąca
przedłużenie alejek prowadzących obecnie od
Alei Piastów do ul. Bukowskiego; szlaki powinny
przebiegać w miejscach, w których już teraz
istnieją wydeptane dzikie ścieżki – niestety te po
nawet niewielkim deszczu zamieniają się
w grzęzawiska.
źkładka nad Ślęzą skracająca drogę do Parku

i muszek, wzorem innych miast, które już z powodzeniem walczą w ten sposób z plagą komarów
źmiejsce

do gier plenerowych, takich jak
badminton, petanque (bule), czy też – dzięki
specjalnym kamiennym stołom – ping-pong lub
szachy/warcaby
źzielony labirynt, linarium, średniowieczny gród

lub piracki statek – czyli miejsca, w których
pobawić i wyszaleć się mogliby najmłodsi
źOporniki lub Opoludy – czyli wielkie postacie
stworzone z odpowiednio zaaranżowanych
estetycznie słupów energetycznych
źaltany lub rzeźby stworzone ze specjalnie
uformowanej żywej wikliny, która jednocześnie
podsuszyłaby podmokły teren na części tego
obszaru?

To tylko część pomysłów, które pojawiły się
w kontekście nadślężańskich nieużytków. Na
pewno nie wszystkie uda się włączyć w projekt
WBO, jednak postaramy się to narzędzie
wykorzystać maksymalnie, aby miejsca, których
dziś musimy się często wstydzić, stały się naszą
dumą i służyły mieszkańcom Wrocławia – nie tylko
Oporowa
II. Staw na terenie kąpieliska przy Harcerskiej
Ponowne uruchomienie kąpieliska Oporów –
nieczynnego od 2006 r. - wymaga o wiele
większych inwestycji niż te, które możliwe są do
zrealizowania w ramach WBO. Jednak widzimy
szanse na to, aby ten teren przynajmniej
częściowo znowu był otwarty dla publiczności i
cieszył wszystkich lubiących spędzać czas nad
wodą. Obok potężnych i pustych niecek basenów
jest tam przecież stosunkowo niewielki staw,
mogący świetnie służyć miłośnikom łódek
wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, czy
wędkowania. Z tego też powodu już w ubiegłym
roku Rada Osiedla wnioskowała o wygrodzenie
części związanej ze stawem od reszty terenu i
udostępnienie jej mieszkańcom. Wtedy nasz
wniosek pozostał bez odpowiedzi, ale dzięki
budżetowi obywatelskiemu w tym roku może
nabrać konkretnych kształtów. Elementami
takiego projektu byłyby:

Grabiszyńskiego i pętli tramwajowej, będąca
przedłużeniem ścieżki spacerowej opisywanej
wyżej

źogrodzenie

źskate-park lub skate-spot (obiekt o mniejszej

źścieżki spacerowe wokół stawu

skali) w miejscu, gdzie już obecnie młodzież
buduje gruntowe skocznie rowerowe
źgrillowisko – miejsce, w którym legalnie
i bezpiecznie możnaby rozpalić ognisko lub grilla
źmały sad, lub tzw. ogród sensoryczny, w którym

odwiedzający będzie mógł odpocząć w otoczeniu
barw i woni odpowiednio dobranych roślin
źptasie gniazda – w tym w szczególności dla

–jerzyków

naturalnych wrogów komarów

źpomosty i inna drobna infrastruktura
pozwalająca rozwijać rekreację i wypoczynek nad
wodą

Jak oceniacie Państwo te pomysły? Może
chcecie coś uzupełnić lub zmienić? Zapraszamy
do dzielenia się opiniami!
UWAGA MIESZKAŃCY! SZUKAMY NAZWY dla
nowotworzonego PARKU NAD RZEKĄ
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RECEPTA NA PARK
…Do serca przytul psa,
Weź na kolana kota,
Weź lupę, popatrz- pchła!
Daj spokój, pchła to też istota.
Część z nas pamięta te słowa Jana
Kaczmarka z wrocławskiego kabaretu Elita i jego
obawy przed nadejściem „plastykowego,
śmiesznego świata”, w którym zatracimy
wrażliwość na piękno przyrody oraz nadzieję na
to, że można coś w swym otoczeniu zmienić na
lepsze, bardziej przyjazne i ludzkie. W pewnym
momencie już się wydawało, że cel został
osiągnięty, że będzie inaczej – po naszemu. Ale są
to wartości, które trzeba wciąż „tulić do serca”…
Ze sprzeciwu wobec bylejakiej plastykowej
rzeczywistości rodzą się ruchy oddolne. Jednym z
nich jest ruch związany z zakładaniem tzw.
ogrodów kieszonkowych, lub parków
wspólnotowych w każdym miejscu dostępnym dla
zieleni. Na Oporowie takie możliwości są, a co
więcej – pojawia się sposobność po temu, żeby
zaznaczyć miejsce kultury życia i kultury
ekologicznej w Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Wr o c ł a w j e s t m i a s t e m s p o t k a ń i
jednocześnie miastem położonym nad rzekami,
które pełnią w jego krajobrazie ważną rolę. Mimo
to oporowskie spotkania nad Ślęzą są możliwe
tylko na wałach, gdzie nie każdy jest się w stanie
wspiąć. Pomiędzy piękne trawy rosnące poniżej
aż strach wejść z obawy przed tym, że się wdepnie
w śmietnik albo natknie na dzika, czy też całe
stadko nieźle tutaj zadomowione. Problem
uporządkowania tych terenów powraca więc po
raz kolejny, ale tym razem realny, jeśli się
zmobilizujemy, żeby przygotować i poprzeć
odpowiedni wniosek do Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego.
Co różni park wspólnotowy od parku
publicznego?
Po pierwsze charakter: prosty, ciepły, w
stylu „ogrodu babuni”, gdzie każdy znajdzie dla
siebie miejsce. Są tu różne zakątki, urządzone jak
małe wysepki:
- a to parę drzewek owocowych ze stolikiem
ukrytym w cieniu liści,
- a to wysepka jagodowa z krzewów tarniny i
czarnego bzu,
- gdzieś dalej skatepark,
- łąka na festyny i gry towarzyskie,
- czy maszt, na którym można rozpiąć namiot na
imprezę.
To rodzi związek z konkretnym miejscem i
wspólnotą. Tutaj się jest „u siebie”. Ludzie mają
swoje ławeczki, swoje drzewka, swoje byliny,
które raz posadzone cieszą oko przez wiele lat.
Tutaj się spotyka młodzież na grillowanie, tu się
odbywają imprezy osiedlowe. Jest też koniecznie
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WSPÓLNOTOWY
kontener na śmieci, bo o swoje trzeba dbać. Z
tego względu są to parki urządzone z rozwagą i
znajomością rzeczy. Najlepiej tak, żeby
częściowo przyroda rządziła się sama.
A oto kilka podpowiedzi ze świata, które nas
mogą zainspirować. Nazywam je wysepkami, bo
często tak właśnie się je rozmieszcza na gładkiej
tafli trawnika. Jako naturalne kosiarki coraz
częściej spotyka się owce...

Wyspy piknikowe – wpisane w krajobraz i
odporne na zniszczenia w Kulturinsel Einsiedel.
Nad Ślęzą można nawiązać do prehistorycznych
osad i rzeźb Tadeusza Tellera na wałach. Fot.
autorka.

Wyspa przygód – prosta, parkowa, niebanalna w
Ku l t u r i n s e l . We Wr o c ł a w i u u r z ą d z e n i a
adresowane do starszych dzieci są jednak rzadko
spotykane. Fot. autorka.
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Wyspa tajemnic – miejsce artystycznie
zinterpretowane w Kulturinsel Einsiedel koło
Gubina. Na uwagę zasługuje prostota
zastosowanych rozwiązań. Fot. autorka.

Skate park w Monachium. Jak każde miejsce
wybetonowane wymaga stałego sprzątania, co
należy uwzględnić przy tworzeniu programu
zagospodarowania. Fot. autorka.

Szukając recepty na park wspólnotowy można się odwołać do znanej dewizy Arne Naess'a, mówiącej
o „skromnych środkach i bogatych celach”. Dodałabym do tego wiedzę, wyobraźnię oraz wolę działania,
a wtedy nasz park powstanie “Bez Oporów”.
Alina Drapella-Hermnasdorfer
SPRZĄTANIE ŚWIATA i ŚCIĄGANIE NIELEGALNYCH OGŁOSZEŃ
Ponieważ niespodziewanie wczesna wiosna już
dla innych mieszkańców. Rada Osiedla deklaruje
odsłoniła żałosny wygląd różnych zaniedbanych
wsparcie w postaci worków i rękawic (chociaż
miejsc na naszym osiedlu, zwracamy się
wszyscy na Oporowie mamy własne ogrodowe
z serdeczną prośbą o to, abyśmy wspólnie,
rękawice) i organizacyjne – chętnie także
organizując się w grupy sąsiedzkie, spróbowali –
przyłączymy się do takich akcji – jeśli nas
jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi –
zaprosicie. Chciałybyśmy więc zaproponować
doprowadzić nasze otoczenie do takiego wyglądu
wspólną akcję społeczną. Prosimy o kontakt
jaki wiosną powinien cieszyć nasze oczy :-).
i wskazanie tych miejsc na Oporowie, które
Niestety śmieci zalegają w większości zielonych
spróbowalibyśmy wspólnymi siłami doprowadzić
miejsc na osiedlu. Po każdym silniejszym wietrze
do porządku. Trochę obawiamy się nawiązywać do
straszy widok resztek foliowych worków powietradycji czynów społecznych, ale proponujemy
wających na drzewach i krzakach. Na niezaspotkanie ochotników w ustalonym czasie
budowanych fragmentach naszego osiedla turlają
i miejscu. Grabie, rękawice, worki - może
się puste butelki i gniją kartony po sokach
godzina, czy dwie wystarczą, żeby zrobiło się
i papierosach. Częstotliwość sprzątania przez
ładniej? Czekamy na Państwa opinie w tej
odpowiednie służby miejskie pozostawia wiele do
sprawie. A może pomysł jest beznadziejny, może
życzenia. Możemy przejść nad tym do porządku
powinniśmy obwiniać Zieleń Miejską i Eko System?
dziennego albo się z tym zmierzyć.
Może pozostaje nam tylko spuścić głowę
W poprzednim numerze ukazał się artykuł
i szczelniej zasłonić okna, kiedy wiosenne słońce
(drukarz przeprasza, że „wysypały” mu się polskie
odsłania brzydotę przydrożnych śmietników?
znaki) przedstawicielki Grona Pedagogicznego
Powtarzamy także nasz apel dotyczący ściągania
naszego gimnazjum o tym, jak oporowskie dzieci
(i nie wieszania nowych!!) ogłoszeń na słupach
wraz z nauczycielami próbowały sprzątać nasz
i płotach naszego osiedla… W sprawach
wspólny kawałek świata. Może tej wiosny zrobimy
mieszkańców osiedla (opieka do dzieci,
to razem? Może nie powinni to być wyłącznie
poszukiwania zaginionych zwierząt itp.) zaprauczniowie pod opieką nauczycieli, ale dzieci ze
szamy do korzystania z tablic ogłoszeń (rada
starszym rodzeństwem i rodzicami? To my rodzice
osiedla, sklep pod dębem). Ogłoszenia
powinniśmy towarzyszyć naszym dzieciom, to my
komercyjne dotyczące handlu i lichwy – niech nie
jesteśmy odpowiedzialni za to, na jakich ludzi
zaśmiecają naszego otoczenia! ściągajmy je
wyrosną… jakimi będą mieszkańcami i sąsiadami
konsekwentnie!

BM, AG

NOWA RADNA MIEJSKA Z OPOROWA
Mamy kolejnego radnego miejskiego, który
mieszka na Oporowie! Pani Magdalena Sosna
zamierza zajmować się wspieraniem komunikacji
miejskiej. Zawodowo związana była z wieloma
instytucjami kultury, w sferze jej zainteresowań

pozostaje edukacja oraz promowanie idei
społeczeństwa obywatelskiego. Liczymy na
skuteczną współpracę i wspieranie mieszkańców
osiedla w ich dążeniach do poprawy infrastruktury
komunikacyjnej.
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KLUB SENIORA
Klub Seniora przy Radzie Osiedla Oporów powstał
Osiedla Gajowice oraz kołami nr 4 i 9 Polskiego
w 2007 roku, na wniosek p. Anny Kozaneckiej,
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów –
ówczesnej Przewodnieczącej Zarządu Rady
uczestniczymy w wielu wspólnych imprezach.
Osiedla. W ramach pracy Klubu prowadzono kurs
16 października 2013 wybrano nowy Zarząd Klubu
języka angielskiego i komputerowy cieszące się
w składzie: Krystyna Kaczmarek –
dużym zainteresowaniem. W następnym roku
Przewodnicząca, Barbara Piecyk – z-ca
uruchomiono także zajęcia gimnastyczne dla
Przewodniczącej, Włodzimierz Sarniak –
Seniorów. Funkcję przewodniczącej Klubu
Sekretarz, Andrzej Lewandowicz – Członek
w latach 2008–2012 pełniła p. Krystyna
Zarządu. Obecnie organizowane są: zajęcia
Kaczmarek, a następnie p. Józefa Mularczyk.
z języka angielskiego, szkolenie nordic walking,
Seniorzy spotykają się w środy, w siedzibie Rady
grupowa gimnastyka dla Seniorów oraz kurs
Osiedla w godzinach 15.00 – 17.30, zawsze
komputerowy. Chodzimy także na basen,
w miłej atmosferze, przy skromnym
uczestniczymy w wycieczkach organizowanych
poczęstunku. Wielokrotnie były to spotkania
przez klub turystyczny Perpedes. Przewidziane są
z prelegentami (nt. zdrowego żywienia, zdrowego
również wspólne wyjścia i wyjazdy plenerowe dla
stylu życia, różne porady bankowe i ubezSeniorów wraz z osobami towarzyszącymi,
pieczeniowe). Członkowie Klubu, w ramach
spotkania z osiedlowym strażnikiem miejskim,
kontaktów i współpracy z Klubem Seniora przy
a także z lekarzem – dotyczące zdrowia Seniorów;
Radzie Osiedla Gajowice oraz Koła Emerytów przy
spotkania z ciekawymi ludźmi, wspólne wyjścia
Domu Kultury BAKARA z ulicy Różanej, wyjeżdżali
na imprezy kulturalne w mieście według
na atrakcyjne wczasy zarówno nad morze (Ustka,
zapotrzebowania. Aktualnie prowadzimy akcję
Grzybowo, Pobierowo) jak i w góry (Poronin, Biały
informacyjną na podstawie ofert letniego
Dunajec). Członkowie naszego klubu często
wypoczynku – ZAPRASZAMY BO OFERTY SĄ
uczestniczą w wycieczkach organizowanych przez
BARDZO ATRAKCYJNE J
inne kluby (do Żmigrodu, Wojsławic, Kutnej Hory,
Liczymy na to, że w kolejnych latach grono nasze
Pragi i in.) oraz spotkaniach przy ul. Różanej
będzie się powiększać i pomysłów na wesołe
z okazji np. Dnia Seniora, Dnia Babci, Świąt
spędzanie czasu będzie coraz więcej.
Wielkanocnych czy Bożonarodzeniowego opłatka.
DO ZOBACZENIA w środy, w siedzibie Rady
Współpracujemy z Klubem Seniora przy Radzie
Osiedla w godzinach 15.00 – 17.30
Krystyna Kaczmarek

(NIE)POTRZEBNA WYCINKA
boiska korzystającym z placu zabaw, a w ostatnim
4 lutego 2014 roku. Dzień zaczął się jak co dzień.
roku także wszystkim mieszkańcom osiedla
Temperatura lekko powyżej średniej wieloletniej.
uczestniczącym w Pikniku Oporowskim. A cień to
Na ulicach o poranku snujące się niechętnie dzieci
nie tylko komfort i ochłoda, ale też profilaktyka
do szkoły. Brak śniegu nie poprawia im humoru,
udaru i przegrzania, czyli bezpieczniejsze zabawa
choć fakt ten wprawia w stan euforii służby
dzieci na świeżym powietrzu. Wycinkę
porządkowe miasta, nie zmuszając ich do ciężkiej
poprzedzono fachową oceną drzewostanu, która
fizycznej pracy posypywania chlorkiem sodu
nie dawała niebosiężnej zieleni żadnych szans na
chodników i przystanków. Niestety dzień ten,
prze-trwanie: "drzewa w złym stanie
choć początkowo zwyczajny, na chwilę przed
zdrowotnym, spróchniałe o zaburzonej statyce,
południem okazał się być dniem ostatecznym stwarzające zagrożenie dla ludzi i mienia".
zmieniającym na zawsze krajobraz boiska przy
Decyzja była nie-odwołalna. W zaledwie kilka dni
ulicy Wincentego Kadłubka na naszym Oporowie.
z przyjemnie osłoniętego terenu rekreacyjnego
Na terenie tym kilka minut po godzinie 10, ni stąd
charakterystycznego dla Oporowa, strefa zielona
ni zowąd pojawiła się grupa mężczyzn w średnim
ogrodzona płotem stała się typowym, łysym
wieku z piłami spalinowymi w rękach, których
boiskiem sportowym porośniętym trawą.
celem była wycinka 13 wysokich na ok. 20 metrów
Z dyskusji prowadzonych wśród mieszkańców
topoli okalających teren boiska. Bez wiedzy Rady
Oporowa dało się usłyszeć zbliżony przekaz:
Osiedla (nie wymaganej niestety żadnymi
drzewa faktycznie miały już swoje lata, jednak
przepisami) i miesz-kańców, a na prośbę zarządcy
wystarczyło przyciąć ich stare gałęzie,
terenu - Miejskiego Centrum Sportu dokonano
pozostawiając konary na swoim miejscu.
egzekucji na tych, trwale wpisujących się
Pocieszającym jest fakt, że w ramach
w oblicze naszego Osiedla, drzewach. Ich
rekompensaty do końca kwietnia tego roku
ogromnej przydatności trudno zaprzeczyć - do tej
zostanie zasadzona taka sama liczba drzew
pory dawały latem zbawienny cień uczestnikom
o obwodzie pni 16-18 cm. Dla każdego jest
gier zespołowych i nieco młodszym bywalcom
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oczywistym, że w miejsce wycinanego starego
drzewa należałoby posadzić, co najmniej kilka
nowych, bo zanim osiągną one rozmiary swoich
poprzedników, zarówno ilość cienia jak i tlenu,
które mają dostarczać będzie znikoma. Na uwagę
zasługuje zainteresowanie wrocławskich mediów,
które poparły nasze żądania (wyrażone Uchwałą
Rady Osiedla) wobec władz miasta, aby na
przyszłość konsultować i informować lokalną
społeczność w przypadku planowania tak
znacznej redukcji drzewostanu. Pozostając

w tematyce usuwania zieleni na Oporowie warto
wspomnieć, iż wiosną 2013 roku do Rady Osiedla
wpłynęło pismo z Zieleni Miejskiej z konkretną
obietnicą dosadzenia 80 drzew na Oporowie
(rekompensujące dotychczasowe wycinki drzew
we Wroclawiu) – do tej pory bezskutecznie
czekamy na nasadzenia. Jestem przekonany, że
przynajmniej w przypadku boiska i złożonych
zobowiązań pisemnych do nasadzeń dojdzie
w przewidzianym czasie - czyli w kwietniu br.
JH

Na internetowym forum oporow.info rozgorzala dyskusja na temat ogoloconego z drzew boiska
sportowego. Jej uczestnicy zastanawiaja sie nad przyczyna i skutkami tej akcji. Wiekszosc nie jest
usatysfakcjonowana obietnica kilkunastu drzewek o srednicy 16-18 cm, do czego zobowiazali sie
urzednicy. Pojedynczy glos twierdzi, ze nowe mlode drzewka beda lepsze niz stare, poniemieckie...
Pojawily sie tez glosy niepokoju, czy tez niespodziewana wycinka drzew nie zapowiada, próby likwidacji
boiska sportowego, którego teren móglby byc lakomym kaskiem dla dewelopera budujacego kolejne
osiedle... Stanowisko radnych osiedla Oporów jest zgodne w tej mierze - zamierzamy protestowac
zarówno wobec ewentualnych kolejnych masowych wycinek drzew (jakkolwiek popieramy z calego serca
objecie wlasciwa opieka zaniedbanych drzew, które nie moga doczekac sie pielegnacji!) jak i wobec
ewentualnego pozbawienia osiedla kolejnego miejsca do wypoczynku!
Natychmiast po tym, jak zorientowalismy sie, ze wokól boiska wycieto wszystkie drzewa wystosowalismy
pismo protestacyjne do prezydenta miasta Wroclawia.
Szanowny Panie Prezydencie,
w załączeniu przesyłam treść uchwały Rady Osiedla Oporów dotyczącej wycinki drzew na boisku
sportowym przy ul. W. Kadłubka.
Ponieważ uchwała ma charakter apelu dotyczącego niepokojącego nas masowego zjawiska wycinki
drzew, wobec którego jesteśmy - jako samorząd osiedlowy oraz jako mieszkańcy - stawiani przed
faktem dokonanym, bez żadnej informacji wyprzedzającej, zgodnie z wolą Rady, przesyłam tę
informację równolegle do Redakcji lokalnych mediów
APEL DO PREZYDENTA WROCLAWIA W SPRAWIE WYCINKI DRZEW NA TERENIE BOISKA
PRZY UL. W. KADLUBKA
My czlonkowie Rady Osiedla Oporów, w imieniu wlasnym oraz zaniepokojonych mieszkanców, zwracamy
sie z prosba o PILNA informacje w sprawie NIESPODZIEWANEJ WYCINKI DRZEW na naszym osiedlu.
Przed kilkoma dniami zorientowalismy sie, ze wycieto WSZYSTKIE DRZEWA wokól boiska sportowego
i placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wincentego Kadlubka. Nikt z nas, ani okolicznych mieszkanców, nie
zaobserwowal tam żadnych niepokojących sygnałów – żadnych usychających ani nadłamanych konarów –
drzewa wygladaly zdrowo i NIKT NIE INFORMOWAL NAS o planowanej akcji.
W ubieglym roku, niepotrzebnie wycieto drzewa na kilku tysiacach metrów kwadratowych, przy budowie
sklepu Biedronka w parku przy ulicy Ludwika Solskiego – nawet planujac parking mozna bylo zostawic
wiele z nich.
Mielismy obiecanych przez Zarzad Zieleni Miejskiej wiele nasadzen nowych drzew – do tej pory nie
doczekalismy sie ani jednego.
W imieniu wlasnym i wszystkich mieszkanców osiedla, którzy zwracaja sie do nas w tej sprawie,
PROTESTUJEMY PRZECIWKO KOLEJNYM NIEUZASADNIONYM BEZWZGLEDNA KONIECZNOSCIA, WYCINKOM
DRZEW i prosimy o pilna informacje, od uprawnionych osób, czemu mialy sluzyc dotychczasowe wycinki.
Sebastian Lorenc
Przewodniczący Rady
Osiedla Oporów

Z poważaniem,
Tomasz Stefanicki
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Oporów
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NOWY PRZYSTANEK PRZY CMENTARZU I PĘTLA OPORÓW
uwzględnienie funkcji toalety publicznej w
W grudniu ubiegłego roku z mediów dowiebudynku przy pętli (prosili nas o to starsi
dzieliśmy się o planowanej inwestycji budowy
mieszkańcy naszego osiedla) oraz budowę
nowego przystanku tramwajowego przy południewielkiej kładki dla pieszych przez Ślęzę na
niowej bramie Cmentarza Grabiszyńskiego.
wysokości przedłużenia alejek, która skróciłaby
Sprawa nas zaniepokoiła, ponieważ nie będzie to
drogę do pętli sporej części oporowian. Miasto
tanie w realizacji zadanie, a korzyści dla
(Departament Infrastruktury i Gospodarki) nie
mieszkańców - nie tylko naszego osiedla - wydają
zgodziło się z naszą oceną sytuacji.
nam się dyskusyjne. Oceniamy, że poza
W dokumentacji przetargowej, którą znaleźliśmy
przełomem października i listopada przystanek ten
na stronie spółki Wrocławskie Inwestycje był także
będzie wykorzystywany w znikomym stopniu.
plan przebudowy samej pętli. Zmiany – tak, jak
Będzie natomiast generować istotne koszty oraz
je rozumiemy, nie mając wystarczającego
wydłużać czas dojazdu do centrum. Kolejne
przygotowania technicznego – są bardzo
przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na
znaczące. Ponieważ nie chcemy się domyślać
Grabiszyńskiej może natomiast jeszcze bardziej
tak ważnych zmian, wystąpiliśmy do Miasta
zwiększyć korki na Oporowie. Dlatego jako
z wnioskiem o zorganizowanie spotkania
bardziej pilne, niekontrowersyjne oraz poprainformacyjnego dla mieszkańców, na którym
wiające wygodę i dostępność tego terenu dla
wytłumaczone byłyby poszczególne zmiany.
pieszych i pasażerów komunikacji zbiorowej
Oczywiście będziemy Państwa informować o tym,
uznaliśmy inne inwestycje. Wymieniliśmy tutaj
jak Miasto odpowie na naszą prośbę.
budowę chodnika na odcinku od południowej
TS
bramy cmentarza do Mostu Oporowskiego,
ŚMIECI NA OPOROWIE PO NOWEMU - ciąg dalszy…
• nie jest dopuszczalne ustawianie worków na
Na prośbę Wydziału Środowiska i Rolnictwa (WSR)
ulicy lub chodniku bez zgody zarządcy drogi, czyli
Urzędu Miejskiego Wrocławia informujemy:
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i
harmonogram
porządku na terenie Wrocławia, worki
• wywozu odpadów oraz miejsca, do których
przeznaczone do selektywnego zbierania
można przekazywać pozostałe rodzaje odpadów
odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia
(np. przeterminowane leki, termometry,
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z
elektroodpady)
zawarte są na stroniach
odbiorcą odpadów;
internetowych
e kosystemwroc.pl lub
• worki te mogą być ustawiane na terenie, do
chemekosystem.pl
TS
którego ich posiadacz ma tytuł prawny
ZGŁASZANIE AWARII INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ
W celu zgłaszania awarii infrastruktury publicznej
wrocławskiego telecentrum: 71 777 7777
(dziur w jezdni, uszkodzonych znaków, awarii
W sprawach awarii infrastruktury publicznej
sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego)
można też dzwonić bezpośrednio do Zarządu Dróg
oraz uzyskania informacji dotyczących
i Utrzymania Miasta pod nr tel 19-501 lub
załatwiania różnych spraw w instytucjach
71 376 00 22
miejskich, można kontaktować się z numerem
DYŻURY RADNYCH OSIEDLA OPORÓW
Dyżury radnych osiedlowych w każdy czwartek
Radny Miejski Sebastian Lorenc zaprasza
(17:30-18:30).Ale jeśli zgłoszeń będzie więcej,
wszystkich mieszkańców osiedla na dyżur, który
przyjmiemy każdego, nawet, jeśli w związku z
pełni jako Radny Miejski i Przewodniczący Rady
tym dyżur miałby się znacząco wydłużyć.
Osiedla Oporów. Mogą się Państwo spotykać z nim
Radca prawny Wojciech Basiewicz czeka na
w każdej istotnej dla Państwa sprawie w każdy
mieszkańców Oporowa w każdy czwartek od
czwartek (oprócz dni sesyjnych przypadających
16.30 do 17.30
Porady są bezpłatne.
zwykle na trzeci czwartek miesiąca) odFOTO
godziny
WS
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
16:15 do 17:30 (i dłużej w razie potrzeby) w
siedzibie Rady Osiedla Oporów przy ul. Wiejskiej
JUŻ NIE SZUKAMY LIDERA POWODZIOWEGO!
2-4. Spotkania można umawiać także i w inne dni
Rada Osiedla Oporów ogłasza, że został nim
dzwoniąc pod numer telefonu 502 30 44 47.
Oporowianin z urodzenia pan Krzysztof Cygan.
Redakcja: B.Markiewicz markabaa@wp.pl
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