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Idzie wiosna ...
Na  Po lan ie  Profesorów 
zakwitły pierwsze krokusy, 
które sadziliśmy w ubiegłym 
roku. Tuż obok trwają porządki  
w paku Mamuta. Oporów 
budzi się z zimowego snu. 
Wykluwają się nowe pomysły 
i nowe nadzieje. Szykujemy 
się do Świąt Wielkanocnych. 
Życzymy Państwu, aby były 
one niezapomniane. Spędzone 
wśród Bliskich, intensywne, 
ważne w naszym rocznym cyklu 
świętowania wielkich tajemnic 
narodzin, śmierci i każdego 
dnia życia. Cieszmy się nimi, bo 
wiosna to czas radości.

Wasi Radni 
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Fot. Alina Drapella-Hermansdorfer
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Fot. Karina Wiślicka
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We Wrocławiu uruchomiono dwa programy, 
których celem jest zmniejszenie ilości zanie-
czyszczeń powietrza, generowanych przez 
piece węglowe oraz kotły starej generacji.

Program Kawka 2018

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego Wrocławia. Dofinansowanie w formie 
dotacji. Wnioski można składać do 27 kwietnia 
2018 roku. Więcej informacji: 
bip.um.wroc.pl/artykul/376/30951/kawka-
2018

Program Wymiana pieców

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie w for-
mie pożyczki. Wnioski można składać do końca 
października 2018 roku. Więcej informacji: 
wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/wymiana

-piecow/w_329,informacje
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Sprawdź jakość powietrza 
na Oporowie online 

• map.airly.eu/pl
mapa czujników Airly na terenie Polski

Czujnik jest zlokalizowany na ul. Kadłubka 33. 
Należy go odszukać na mapie i kliknąć w kolo-
rową kropkę, aby otrzymać aktualne parametry 
jakości powietrza. 

Dla posiadaczy smartfonów z systemem 
Android oraz iOS jest dostępna aplikacja Airly 
(do ściągnięcia w Google Play lub AppStore).

RADA OSIEDLA OPORÓW
przyjmuje adresy osób zainteresowanych 
uzyskaniem porady doradcy energetycznego. 
Zgłoszenia w czwartki podczas dyżurów 
Radnych lub na adres:

oporow@osiedla.wroclaw.pl
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CZATKA NA
WIEJSKIEJ
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Krokusy na Polanie Profesorów.
Fot. Maja Hermansdorfer-Pstrokońska
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W ramach realizacji „ŚIężańskiego Mamuta” 
w bieżącym roku Wykonawca prac posadzi 22 
drzewa liściaste, 250 krzewów ozdobnych oraz 
ponad 580 traw ozdobnych na powierzchni 114 
m2. W ramach zadań własnych ZZM systema-
tycznie będzie nadal nasadzał drzewa, krzewy  
i byliny. Zgodnie z planem w tej części zostanie 
posadzonych:

• 451 drzew liściastych, w tym co najmniej  
100 drzew owocowych, 

• ponad 6200 krzewów ozdobnych, w tym 
około 100 krzewów owocowych, 

• 18 500 traw ozdobnych i skrzypów.
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Fot. Z archiwum Rodziny
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Fot. Mateusz Dybek




