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Pod koniec kwietnia odbyły się we Wrocławiu wybory do Rad Osiedli. Na Oporowie wskazywali Państwo 15 przedstawicieli w samorządzie osiedlowym spośród 16 kandydatów.
Mimo niewielkiej różnicy między ilością miejsc
a ilością chętnych frekwencja była jedną
z najwyższych we Wrocławiu. Do urn poszło
aż 12,19 % spośród wszystkich uprawnionych
do głosowania.
Zważywszy na specyficzną - głównie doradczą funkcję rady i tradycyjnie słabe zainteresowanie tymi wyborami, to osiągnęliśmy wynik
naprawdę znakomity. Pokazuje on dojrzałość
obywatelską naszego osiedla i zrozumienie odpowiedzialności za tę najmniejszą ze wspólnot
samorządowych. Ta aktywność z Państwa
strony zasługuje na szczególne wyrazy
uznania i podziękowania.
Chciałbym również podziękować za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nasze grono. W
przeważającej części nowi radni wnieśli do samorządu osiedlowego nową jakość a efekty naszej pierwszej pracy będą mogli Państwo ocenić już na początku września, bo - przygotowujemy naprawdę wyjątkowy Piknik Oporowski.
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Jestem przekonany, iż rozpoczęta niedawno
kadencja będzie należała do jednej z najlepszych w historii naszego samorządu osiedlowego. Profesjonalizm i zaangażowanie całego
grona już teraz - na starcie - pokazuje, jak efektywnie i harmonijnie można realizować założone cele. To szczególnie istotne w obliczu niepokojących zmian zachodzących w naszej rzeczywistości.
Jednym z głównych wyzwań, oprócz konsekwentnego podnoszenia jakości życia na Oporowie, staje się bowiem integrowanie społeczności lokalnej i zacieśnianie więzów sąsiedzkich – budowa i umacnianie świadomej wspólnoty obywateli. Temu będziemy chcieli poświęcić wiele uwagi. Oporów jest wyjątkowym miejscem o wyjątkowej historii. Musimy zrobić
wszystko, aby ten szczególny charakter naszego osiedla zachować.
Z poważaniem,
Sebastian Lorenc
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Oporów

powstała w dniu 30 czerwca 1991 roku, jako
trzecia we Wrocławiu. Biorąc pod uwagę wielokadencyjność części radnych, możemy przyjąć, że na rzecz oporowskiej wspólnoty angażowało się od tego czasu co najmniej 50 osób.
Niektórzy przez wiele lat.
Dzięki ich wytrwałości możemy dzisiaj oddać
do Państwa rąk podwójny: 108. i 109. numer
naszego Biuletynu. Im zawdzięczamy setki interwencji w sprawach tak istotnych, jak doprowadzenie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do wszystkich ulic, usprawnienia w zakresie komunikacji, transportu publicznego,
bezpieczeństwa, itp. W natłoku codziennych
zajęć jubileusz 25-lecia umknął naszej uwadze.
A przecież, mimo pozornie małego zakresu
kompetencji, to właśnie samorząd w dużej mierze określa tożsamość osiedla. Jest emanacją
jego potencjału, kolorytu oraz aspiracji. Nie bez
powodu pod koniec lat 90. w ramach projektu
Phare pt. Wrocławskość – budowanie tożsamości miasta zaprezentowano innym osiedlom
publikacje na temat historii Oporowa, zebrane
z różnych numerów Biuletynu i ujęte w jednym
wydaniu specjalnym.
W grudniu 2001 roku, w 50. jubileuszowym
numerze Biuletynu profesor Jan Pytel w rozważaniach o Małej Ojczyźnie poświęcił sporo
miejsca solidarności mieszkańców, która ujawniła się cztery lata wcześniej podczas walki
z powodzią i jej skutkami. W jego ocenie, jako
Przewodniczącego Rady, to nagłe poczucie
więzi stało się impulsem do powstania Towarzystwa Przyjaciół Oporowa a także do autentycznej celebracji obchodów 800-lecia osiedla.
Napisał wówczas:
Samorządność nie może skutecznie
funkcjonować i spełniać swego zadania bez
emocjonalnego zaangażowania i poczucia
społecznych więzi. Rozbudzanie tego poczucia, a nawet więcej, dążenie do powstania lokalnego patriotyzmu uznano jako równorzędne zadanie biuletynu.
Ten program przyświecał działaniom kolejnych Rad. Bo w sztafecie samorządowej liczy
się każdy odcinek. Ostatnia kadencja minęła od
znakiem parku Mamuta, Kąpieliska oraz innych

Zmiana w sztafecie
Z końcem maja zostali zaprzysiężeni nowi i
starzy-nowi radni Oporowa na lata 2017-2020.
To już siódma taka kadencja. Warto przypomnieć, że nasi poprzednicy w ubiegłym roku
zamknęli pierwsze ćwierćwiecze w dziejach
samorządności lokalnej III RP.
Kadencje 1991-1996 i 1996-2001 trwały dłużej, bo po pięć lat, następne: 2001-2005, 20052009, 2009-2013 i 2013-2017 były o rok krótsze, zgodnie ze statutami nadanymi osiedlom
przez Radę Miejską w 2003 r.
Jednak historia naszego samorządu
sięga jeszcze dalej, do 22 stycznia 1990
roku, kiedy na ogólnym zebraniu mieszkańców powstał Oporowski Komitet Obywatelski. To Komitet reprezentował interesy wspólnoty osiedlowej w pełnym zamętu okresie
przejściowym i za pośrednictwem Oporowskiego Biuletynu Informacyjnego zachęcał do
wzięcia udziału w wyborach do pierwszej Rady
Osiedla Oporów. Pierwsze wybory odbywały
się jeszcze w różnych terminach, a nasza Rada
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zabiegów o poprawę jakości przestrzeni publicznej. Dodajmy: zabiegów udanych!
Przejmując pałeczkę od naszych Poprzedników pragnę przede wszystkim wyrazić
wdzięczność oraz uznanie za ten wspaniały dorobek, za wszystkie dotychczasowe Zmiany, za
to, co udało się osiągnąć w ciągu ostatnich 25
lat. To były pionierskie kadencje, otwierające
nowe perspektywy. Zobowiązujące…
To dzieło będziemy się starali zarówno upamiętnić, jak i kontynuować –
BEZ OPORÓW 
Alina Drapella-Hermansdorfer

SKŁADY RAD OSIEDLA OPORÓW I-VI KADENCJI
znaleźć można na stronie oporow.info w powstającej
GALERII JUBILEUSZOWEJ.
Osoby będące w posiadaniu zdjęć lub innych
pamiątek dokumentujących pierwsze ćwierćwiecze działalności Rady zapraszamy do dzielenia się nimi na łamach następnych numerów
Biuletynu. Będziemy też wdzięczni za nadsyłanie wspomnień i refleksji z tego okresu.

SKŁAD RADY OSIEDLA OPORÓW
na lata 2017-2020

Pozostali radni:
Jolanta Charzewska-Miller, sinolog, Wicekonsul Honorowy Republiki Austrii w l. 19932015, członek Rady Osiedla w l. 1996-2001;
Damian Irek, student UW na kier. Bezpieczeństwo Narodowe;
Jakub Hetmańczuk, specjalista ds. aparatury medycznej, w samorządzie osiedlowym od
2013 r.
Renata Marko: filolog angielski, przedsiębiorca, przewodnicząca Rady Rodziców w SP
nr 15 od 2 kadencji
Barbara Mróz-Gorgoń, doktor ekonomii,
wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym,
Krzysztof Plewa: specjalista w zakresie poligrafii, w samorządzie osiedlowym od 1991
roku! Członek Zarządu w l. 2009-2013;
Włodzimierz Sarniak, emerytowany nauczyciel akademicki, działacz Polskiego
Związku Emerytów i Rencistów, kronikarz, reprezentant mieszkańców DPS z ul. Karmelkowej, członek samorządu osiedlowego od 2001
r., Wiceprzewodniczący RO w l. 2006-2009;
Karina Wiślicka, studentka UW na kier. Pedagogika, Oporowianka w czwartym pokoleniu.

Alina Drapella-Hermansdorfer - Przewodnicząca Rady, prof. PWr, architekt, planista,
współprojektantka parku Tysiąclecia oraz koncepcji parku Mamuta, organizatorka serii seminariów zagranicznych Krajobrazy XXI wieku;
Sebastian Lorenc – Wiceprzewodniczący
Rady, filolog, przedsiębiorca, radny miejski od
2011 r., w samorządzie osiedlowym od 2001 r.,
Przew. Zarządu w kadencji 2009-2013; Przew.
Rady w l. 2006-2009 i 2013-2017,
Dobrosława Binkowska - Przewodnicząca
Zarządu Osiedla Oporów, filolog polski, skarbnik w Radzie Rodziców SP nr 15 w l. 20162017;
Patryk Ciechanowski-Mirek - Wiceprzewodniczący Zarządu, specjalista od marketingu internetowego, fotograf, dziennikarz, Wiceprzewodniczący Rady w l. 2013-2017;
Jakub Wolski – Sekretarz Zarządu, podharcmistrz, założyciel i komendant Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „347”
na Oporowie, żeglarz, student;
Paweł Przystawa – Skarbnik Zarządu, absolwent UE we Wrocławiu w specjalności
Ochrona Środowiska, koordynator w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego;
Barbara Babiszewska - Członek Zarządu,
pediatra, lekarz rodzinny.
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Wyzwania:
„ONI” NAS URZĄDZĄ …?
Wiara w to, że jacyś ONI o nas pomyślą i jakoś urządzą – bez względu na to, czy tego
chcemy lub nie – datuje się jeszcze z czasów
PRL-u, dając nieodmiennie powód do narzekań i emigracji wewnętrznej. W społeczeństwie
obywatelskim ONI to MY, którzy nie potrafimy
korzystać z przysługujących nam praw. Trzeba
przyznać, że administracja Prezydenta Rafała
Dutkiewicza zrobiła bardzo dużo, aby włączyć
mieszkańców w proces tworzenia nowej wizji
Wrocławia. Jej nośnikiem ma być dokument
pod nazwą: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Spotkania
konsultacyjne odbyły się w maju i czerwcu, zaś
projekt Studium jest dostępny na stronie:

Fragment rys. 6: Kierunki zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenów
konsultacyjne Laboratoria Obywatelskie. Ale
też miały one konkretny scenariusz i dotyczyły
wyłącznie części D13.
Tymczasem od lat, krok po kroku, zgadzaliśmy się na rozwój dwóch obcych tkanek, bo
wydawały się odległe i niegroźne. Obecnie są
już faktem dokonanym – bez własnych reprezentantów, bez powiązań pieszo-rowerowych z
resztą osiedla, bez sensownie zaplanowanego
wspólnego centrum. Aczkolwiek
NOWE CENTRUM
a nie rozproszona i nijaka strefa usługowe przy Karmelkowej jeszcze może uratować sytuację i połączyć 3 w 1, stając się
atrakcyjną przestrzenią publiczną na miarę
rozwiniętego przedmieścia. Nie jako ciąg
uliczny, jakim jest ulica Solskiego, Wiejska czy
.Aleja Piastów, ale mały ryneczek o funkcji handlowo-biznesowej i kulturalnej, z zielenią i wygodnym dojazdem nie tylko dla samochodów..
Potrzebna jest koncepcja przestrzenna, która
połączy potrzeby mieszkańców Oporowa i Kleciny z rozwojem strefy gospodarczej, tworząc
atrakcyjną ofertę dla rozwijającej się tu przedsiębiorczości. Może tego właśnie pytań powinny były dotyczyć warsztaty, zamiast szukać
drobnych usprawnień przestrzeni?

http://bip.um.wroc.pl/artykul/514/28176/aktualny-projekt-nowego-studium-etap-opiniowania-i-uzgadniania
Niby wielkich niespodzianek nie ma, a jednak…
Wyzwanie 1: OPORÓW „3 W 1”
Oporów składa się z trzech części opisanych
w projekcie Studium jako jednostki urbanistyczne nr D13 („stary” Oporów), D14 (OporówMokronoska) i D15 (Oporów-Avicenny). Każda
przedstawiona oddzielnie, więc trudniej zauważyć, że się ze sobą nie łączą. Pewnie dlatego, że na obrzeżach ma się rozwijać funkcja
gospodarczo-przemysłowa.
W praktyce oznacza to obszary wymarłe w
czasie wolnym od pracy, zaśmiecone przypadkową zabudową, która w rejonie Mokronoskiej może sięgać do 25 m. Od tego typu rozwiązań się coraz bardziej odchodzi z powodu
generowanych przez nie uciążliwości. Z tego
względu współczesne eko-dzielnice cechuje
wielofunkcyjność. Obecność mieszkań w normalnych warunkach wiąże się z jakimś udziałem zieleni i usług. Nie przypominam sobie, aby
ktoś zadawał pytania o pożądany kształt sąsiedztwa, chociaż odbyły się na Oporowie aż 4

Wyzwanie 2: ZIELEŃ BEZ GRANIC?
Laboratoria okazały się widać pomocne w
zbudowaniu wizji Wrocławia, który rozpada się
na drobne kawałki, oddzielone pasami „zieleni
4
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bez granic”. Teoretycznie moglibyśmy się z
tego cieszyć, ale jeszcze bardziej ucieszą się
dziki, ponieważ nasze Studium abstrahuje od
tzw. „zarządzania zielenią”. Inne samorządy
dokładnie określają powierzchnie parków istniejących i projektowanych. Nasz nie! Nie odróżnia parków od chaszczy.
Na Oporowie zieleń bez granic utrzymała się
jeszcze w wąskich paskach zieleni pod sieciami energetycznymi na obrzeżach zabudowy. Poza nimi są jeszcze alejki „po Niemcach”. Ale w nowszych częściach nie ma nic i
długo nie powstanie. Po doświadczeniach z
parkiem Mamuta można się spodziewać, jaką
drogą przez mękę będzie udostępnienie Klina
Klecińskiego, który ma służyć mieszkańcom pd
części osiedla. Powstanie zachodniej części
Klina Oporowskiego wydaje się mało realne ze
względu na stan własności gruntów. Nie ma
tam infrastruktury, za to jest hałas od kolei i od
samolotów. Póki co na rys. nr 9: Polityka zieleni i ochrony środowiska zasięg strefy
hałasu od strony lotniska (kropeczki po lewej u
góry), dziwnym trafem kończą się na tejże
części Klina. Może dzięki hałasowi miasto
zdoła te działki wykupić? Oby!
Łatwo zauważyć, że walka o park Mamuta
(pomiędzy mostami na Al. Piastów i ul
Solskiego) dotyczy dostępu do jedynego
skrawka potencjalnej zieleni publicznej. I
tutaj miasto musi sięgnąć po większe środki niż
te z WBO. Sierpniowy przetarg na realizację
pierwszego etapu nie udał się między innymi z
tego powodu, że zakres prac był o wiele
szerszy niż przewidywał wniosek z 2014 roku.
Miał rozwiązać wszystkie problemy Zarządu
Zieleni Miejskiej, łącznie z przenosinami rzeźb
znad Ślęzy. Pojawia się więc pytanie: czemu w
ciągu ostatnich trzech lat oczekiwania nikt z
Miasta nie wystąpił o dodatkowe środki na
realizację tego parku, np. z funduszy ZIT?
Tego już nie może zrobić zwykły obywatel.
Projekt jest skończony i można go różnie
etapować. Ale koncepcja „zieleni bez granic”
nie obliguje do niczego.
Pamiętajmy jednak, że obok dużej zielonej
plamy na północy (nr 14) oznaczającej
planowany cmentarz, zalesiono dwa lata

temu wschodnią część Klina Oporowskiego. Poza tym wyjątkiem, tereny spacerowe
będą się sukcesywnie kurczyć. Widać też, że
zielone kreski oznaczające ciągi alejowe nie
łączą Oporowa 13_14_15 w spójną całość.
Potencjalny dojazd rowerem do pracy będzie
więc wymagał objazdów.

Fragment rys.9: Kierunki zagospodarowania przestrzennego – polityka zieleni i ochrony
środowiska
Wyzwanie 3: KĄPIELISKO
Przy tak mizernej ofercie w zakresie zieleni
pewnym ekwiwalentem mógłby być sport.
Duży pomarańczowy prostokąt kąpieliska przy
Harcerskiej wskazuje miejsce oblegane latem
bez względu na jego fatalny stan techniczny.
Baseny są zamknięte od wielu lat a Miasto
wciąż ogląda się za inwestorem zewnętrznym,
chociaż zapewnienie warunków do wypoczynku i rekreacji należy do obowiązków gminy.
Biorąc pod uwagę brak infrastruktury społecznej na tych obrzeżach miasta, należy zatem
wzmóc naciski na modernizację całego
zespołu.
Wyzwanie 3: ZAGROŻENIE POWODZIOWE
Mieszkańców ul. Bukowskiego (i nie tylko)
może niepokoić wielkość obszaru zalewowego
na tyłach domów, zwłaszcza jeśli wezmą pod
uwagę stan wałów nad Ślęzą. A zatem - w
czasie pikniku w punkcie RO można będzie
podpisać wniosek do DZMiUW w sprawie
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modernizacji wałów oraz dostępu do nich
na wypadek powodzi.

dzielnicami przyległymi ale nie z innymi częściami osiedla.
Wyzwanie 5: PRZESTRZENIE PBLICZNE
Tutaj niezmiennie jako centrum typowane
jest skrzyżowanie ulic Wiejskiej i Alei Piastów z
ul. Solskiego. Jak wiadomo, długo trzymaną rezerwę terenu pod usługi zajęło osiedle mieszkaniowe, gdzie do usług nie da się w żaden
sposób podjechać a planowane linie tramwajowe mają pochłonąć resztki niezabudowanej
przestrzeni. Gdyby jednak się udało uniknąć
części pomysłów komunikacyjnych, to
w pasie dawnego strumienia wzdłuż
Wiejskiej istnieje możliwość stworzenia małej promenady z miejscami do siedzenia,
fontannami i czymś jeszcze, świadczącym o
tym, że żyjemy w MIEŚCIE SPOTKAŃ.

Wyzwanie 4: TRAMWAJE
Najbardziej kontrowersyjną propozycją Studium wydaje się pomysł przedłużenia linii tramwajowej z Krzyków przez ul. Racławicką,
Aleję Piastów do końca Wiejskiej. Wprawdzie podczas wizyty przedstawicieli RO u prezydenta miasta Rafała Dutkiewicza padła
obietnica, że BRW spróbuje się z tego pomysłu
wycofać, ale problem transportu na Oporowie
pozostaje otwarty.

Wyzwanie 6: ZNAKI TOŻSAMOŚCI
Z przestrzeniami publicznymi kojarzą się
pewne elementy identyfikujące osiedle jako
„nasze”. Rysunek nr 12 pn: Polityka dziedzictwa kulturowego świadczy, że z pozycji centrum Wrocławia o charakterze Oporowa osiedla
decydują „mamuty”, czyli brunatne placki stanowisk archeologicznych. Niestety – wszystkie
pod ziemią. Na ziemi za to brakuje bardziej wyrazistych obiektów dziedzictwa kulturowego.
Poza coraz bardziej przeobrażanym „Starym
Oporowem”. To dla nas kolejne wyzwanie, a
zarazem szansa, żeby zapisać w tym krajobrazie coś swojego.
STUDIUM
WEJDZIE
NIEDŁUGO
W OSTATNIĄ FAZĘ WNOSZENIA UWAG DO
PROJEKTU. NIE PRZEGAPMY TEJ OKAZJI.
„ONI” DALI NAM CZAS NA REFLEKSJĘ!
TERAZ RUCH JEST PO NASZEJ STRONIE…
Podczas Pikniku Osiedlowego zapraszamy
do stoiska Rady Osiedla, gdzie będzie można
porozmawiać o wszystkim
BEZ OPORÓW 
Alina Drapella-Hermansdorfer
W tekście wykorzystano wycinki rysunków
nr. 6, 9 i 14 z projektu Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wrocławia, dostępne na podanej wcześniej
stronie www.

Fragment rys. 14: Kierunki zagospodarowania
przestrzennego – polityka zrównoważonej mobilności
Druga linia tramwajowa idzie przez ul.
Solskiego do węzła przesiadkowego na Karmelkowej, gdzie – w projektowanym węźle
przesiadkowym (trójkąt biało-czerwony) – łączy
się z trzecią (linie żółte), idącą wzdłuż nowej
trasy z Kleciny przez nowy most na Ślęzie. Rysunek ukazuje system ścieżek rowerowych, a
więc: rowerostrady (czerwone kropki) przez
Aleję Piastów, Wiejską i dalej na zachód, rowerostradę przez ul Solskiego, skąd dalej biegnie
wzdłuż ul. Karmelkowej jako trasa zbiorcza
(granatowe kropki). Podobne trasy zbiorcze
poprowadzono ul. Avicenny i Kwiatkowskiego.
Wzdłuż wałów biegnie trasa rekreacyjna. Daje
się zauważyć, że planowane trasy rowerowe
zapewniają połączenia z centrum Wrocławia i
6
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14.00

OTWARCIE
O! PIKNIKU

Kąpielisko Harcerska 13
Powitanie gości i Sponsorów
Niespodzianki
14.30 Koncert zespołu rockowego
A.P.A.M.A.U.
15.30 Uroczyste wręczenie nagród
turniejowych
16.00 Pokaz CAPOEIRA
16.30 Rozstrzygnięcie konkursu
cukierniczego
17.00 Koncert zespołu żeglarskofolkowego
ZA HORYZONTEM
18.00 Pokaz tańca Studia tańca 2 piętro
18.30 Zoomba na rozruszanie – i
19.00

O! PIKNIK na Oporowie

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
piątek, 8 września:
Preludium
18.00 Msza św. w kościele św. Anny,
18.30 Koncert organowy Jakuba Chorosa

Sobota, 9 września
Początek

20.00 Puszczanie lampionów na wodę
20.15 Disco przy księżycu
22.00 Wspólne sprzątanie i pożegnanie

THE O! GAMES

Kąpielisko Harcerska

Przywracając dobrą tradycję naszych poprzedników, zaplanowaliśmy O! XXVI Oporowski Piknik – Nad Wodą na terenie reaktywowanego w zeszłym roku kąpieliska. Proponujemy
zabawę aktywną i kreatywną, której celem jest
– jak zawsze – zbliżenie się do swoich sąsiadów i lepsze poznanie miejsca, w którym zdecydowaliśmy się żyć. Pragniemy, aby każdy z
mieszkańców: i starszy, i młodszy, znalazł coś
dla siebie. Coś, co go zainteresuje i pozwoli poznać osoby o podobnych pasjach.
Zaczynamy już w piątek 8 września. Otwarciem Święta Oporowa będzie msza święta z
udziałem chóru parafialnego. Potem zaś zapra-

9.00 Rejestracja uczestników
10.00 Wyprawa rowerowa wzdłuż Ślęzy do
zamku Topacz i z powrotem,
Konkurs wędkarski,
Gra miejska - „Skrzynie tajemnic”,
Nordic Walking po osiedlu i okolicy,
Spacer po Oporowie z przewodnikiem,
Turnieje sportowe .
12.00 - 13.00 Zakończenie The O! Games:
Pierwsze atrakcje dzieci

SĄSIEDZKI JARMARK
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szamy wraz z Radą Parafialną na koncert organowy w wykonaniu JAKUBA CHOROSA –
autora solowego albumu pt. "Muzyka Bez Oporów" (), na którym znalazły się m.in. największe dzieła J.S Bacha. Warto przyjść.
W sobotę 9 września już od godziny 9.00
czyny będzie na Kąpielisku przy ul. Harcerskiej
PUNKT REJESTRACJI

chętni na SPACER Z PRZEWODNIKIEM
PTTK. Dla tych, którzy lubią szybsze tempo
będzie jogging i nordic walking. Wszystkie te
drużyny wyruszą z Kąpieliska o 10.00 i pod
okiem profesjonalnych trenerów pokonają
wyznaczone trasy. Przyjdź koniecznie! Zabierz
dzieci, wnuki, wszystkich Krewnych oraz
Znajomych Królika! Sprawdź, co potrafisz!
A jeśli nie chcesz jeździć czy chodzić, to
może poćwiczysz? O godzinie 10.00
rozpoczną się
ZAJĘCIA Z JOGI,

chętnych do udziału w towarzyszącej Piknikowi
STREFIE TURNIEJOWEJ. A tu: zawody wędkarskie, stacje sprawnościowe, podczas których uczestnicy muszą wykazać się zarówno
refleksem jak i pomysłowością. Będzie zatem
turniej mini piłki nożnej (3 osobowej kat.
OPEN od 18 roku życia), turniej mini unihokeja (3 osobowe zespoły ze szkoły podstawowej) oraz turniej FRISBEE ULTIMATE. Od godziny 9.00 przyjmować będziemy także zapisy
na wyprawy terenowe. Formujemy drużynę rowerową, biegaczy, chodziarzy, miłośników gier
miejskich. Chcesz znaleźć partnerów do przyszłych wspólnych wypadów? Masz niepowtarzalną okazję, żeby to uczynić.
ZGŁOŚ TYLKO SWÓJ UDZIAŁ W IMPREZIE THE O! GAMES

będzie aktywna sesja na dzień dobry, a o 17:00
- popołudniowy relaks z jogą. Zajęcia są
otwarte zarówno dla dorosłych, jak i rodziców z
dziećmi. Uczestnicy proszeni są o zabranie
swojej maty lub ręcznika/kocyka/szala.
Ćwiczymy boso – zaznacza Kaja Dobrowolska
z .Paramatma Yoga. Najlepszy będzie
wygodny strój nie ograniczający ruchów.
Proszę nie najadać się przed zajęciami . Na
Pikniku Oporowskim będą jadła i napoje –
zjadą food trucki z różnymi pysznościami, a
rzemieślnicze piwo poleje Browar Profesja,
mocno
zaprzyjaźniony
z
wrocławskimi
Krasnalami.
WODNE I ŁĄKOWE ATRAKCJE
zaczną się od godziny 12.00, ale żeby było
trochę niespodzianek, więc wszystkim nie
piszemy. Ale… można się spodziewać super
rozrywki dla dzieci: firma PROJEKCJA
poprowadzi warsztaty z robotyki, a część
zabaw animować będą Edyta Skarżyńska i
Konrad Kujawski - aktorzy z Teatru Lalek.
Poza tym – balonowe zoo, wodne kule, pokaz
baniek mydlanych, malowanie twarzy, orkiestra
klaunowa, mega gry planszowe, tory
przeszkód, konkursy z nagrodami. Po
MIASTECZKU DZIECIĘCYM
hostessy
GŁÓWNEGO
SPONSORA
PIKNIKU
OPOROWSKIEGO – PIEKARNI MAMUT
POLSKA SA będą zachęcać milusińskich
„Poczęstuj się” biszkopcikiem.
Dla dużych i małych będzie możliwość
popływania na kajakach, konsultacji z
trenerami zaprzyjaźnionego z Oporowem
Factory Fitness Club z Mokronosu Górnego,
będzie stanowisko i stroje do WALKI SUMO,
badminton, przeciąganie liny i inne konkursy.

na: https://www.facebook.com/groups/oporow/
lub mailowo: oporow@osiedle.wroc.pl
Należy to zrobić również w dniu imprezy, ale
wcześniejsze zgłoszenia ułatwią nam sprawy
organizacyjne.
Najwcześniej, bo o 9.30 startują
WĘDKARZE – który na 15 stanowiskach będą
mieli możliwość złapania taaaakiej ryby,
zważenia, dopisania do karty wyników i
wypuszczenia. Zwycięzców nagrodzimy na
podium atrakcyjnymi gadżetami wędkarskimi, a
pierwsze miejsce - pucharem. W tym czasie
wyruszą też ROWERZYŚCI, którzy w Zamku
Topacz będą mogli zregenerować siły przy
małym poczęstunku. Wśród wszystkich, którzy
dotrą do mety, losowane będą dwa vouchery
do restauracji i dwa do SPA ufundowane przez
Zamek Topacz. Trasa prowadzi wzdłuż Ślęzy,
więc warto zabrać małe aparaty fotograficzne,
żeby poszukać miejsc magicznych po drodze.
W równie tajemnicze zakątki Oporowa trafią
UCZESTNICY
HARCERSKIEJ
GRY
MIEJSKIEJ z elementami escape room oraz

Dla strudzonych chwila relaksu na leżakach
udostępnionych przez Centrum Historii
Zajezdnia,
8
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na którego stanowisku będzie można
rozwiązać zagadki związane z Wrocławiem i
zdobyć zaproszenia.
Otwarta zostanie STREFA GARAŻOWA,

KONKURS FOTOGRAFICZNY
na najlepszy fotos z Pikniku. Jury powołane
przez Radę Osiedla wybierze wśród
nadesłanych prac po trzy najlepsze w
kategoriach: PLENER, CZŁOWIEK, CHWILA.
Wyniki konkursu ogłosimy w kolejnym
Biuletynie i zwycięzców zaprosimy do
odebrania nagród w siedzibie Rady Osiedla.
Konkursowe zdjęcia można wysyłać na adres
oporow@osiedle.wroc.pl. Regulamin konkursu
dostępny na stronie http://oporow.info
Po konkursowych emocjach popłyną, za
sprawą zespołu ZA HORYZONTEM, nieco
łagodniejsze dźwięki. Będziemy nad wodą zaśpiewajmy szanty! Nie umiecie? Nie szkodzi
– dostaniecie śpiewniki. Po koncercie trochę
muzyki mechanicznej i scenę opanują tancerze
ze Studia 2Pietro oraz trener z AKADEMII
CAPOEIRY ze swoją ekipą.
Żywo na scenie, żywo w terenie – Piknik to
miejsce i czas, byśmy się poznawali i
zaprzyjaźniali, wymieniali uwagami na tematy
globalne i lokalne. Zapraszamy do PUNKTU
KONSULTACYJNEGO RADY OSIEDLA,

czyli Jarmark Sąsiedzki, gdzie możecie
sprzedać lub wymienić książki, zbędne
bibeloty, koraliki, znad morza kamyki. Nie
zapomnijcie o kocyku, parawaniku, „stoliczku
nakryj się” i krzesełka dla Was samych, aby
handel był udany .
Znajdziecie też jedyną w swoim rodzaju
STREFĘ MUNDUROWĄ, a tam m.in.
wojskowe symulatory, policyjne stanowisko
znakowania rowerów, Wielkiego Lwa, pokaz
medyczny pierwszej pomocy, i harcerską
strzelnicę ASG.
Wprawdzie „za mundurem panny sznurem”,
ale ponieważ to śpiew i muzyka łagodzi
obyczaje, więc dostarczymy Państwu mnóstwo
doznań artystycznych. Na scenie pojawią się
Laureaci konkursu Rozśpiewany Oporów,
wystąpi chluba Oporowa – zespół ze Szkoły
Podstawowej nr 15 – Duchy. To wszystko
do 14.00, kiedy zostanie oficjalne otwarty

XXVI
PIKNIK na Oporowie

gdzie będziecie mogli się Państwo z nami
spotkać i opowiedzieć, co Was boli, co Was
cieszy. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa
potrzeby i chcemy o nich wiedzieć. Wierzymy,
że będzie to dobry moment na zebranie
długofalowych potrzeb mieszkańców Oporowa.
Zaznaczcie też swoją obecność.
Ważne miejsce stanowić będzie stoisko
naszego
SPONSORA
PLATYNOWEGO firmy
ADMARBUD partnera VAILLANT,

A ponieważ chcemy, żeby usłyszał to cały
Wrocław – na powitanie z przytupem wystąpi
formacja A.P.A.M.A.U. Po mocnych nutach,
około godz. 15.30, nastąpi ogłoszenie
wyników konkursów sportowych i wręczenie
nagród.
Koło 16.30 rozstrzygniemy także
KONKURS CUKIERNICZY,

którzy w zakresie techniki grzewczej
odpowiedzą na wszystkie pytania i mądrze
doradzą. To dzięki przychylności takich firm pochodzących z Oporowa lub z Oporowem
związanych - możemy zaproponować tyle
atrakcji. W gronie ZŁOTYCH SPONSORÓW
znaleźli się: wieloletni partner oporowskiej
przestrzeni
PORT LOTNICZY WROCŁAW SA,
bez oporów i hojnie wspierający ELMES
ELECTRONIC
oraz Kancelaria CONSELION Prawo i
Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka
Komandytowa,
a także EKODYNAMIC, dzięki któremu –
bez względu na pogodę – będziemy pląsać do
nocy.

który od rana będzie cieszyć łasuchów, a
jego szczytna formuła zakłada, że wszystkie
ciasta wystawione do oceny, po spróbowaniu
przez jury, przekazane zostaną na sprzedaż.
Dochód w całości trafi do osób najbardziej
potrzebujących, znajdujących się pod opieką
Stowarzyszenia
Miłosierdzia
Św.
Wincentego a Paulo. W jury zasiądzie dwóch
zawodowych cukierników oraz Iga Kawczak –
uczestniczka programu Master Chef Junior.
Drogie Panie (i Panowie, jeśli piec lubicie) –
pokażcie, co potraficie. Dla zwycięzców
ATRAKCYJNE NAGRODY. Warto!
Jeśli cukiernictwo nie jest Waszym żywiołem
– spróbujcie sił w fotografii. Tu I Teraz
ogłaszamy –
9
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Nim zapadnie zmrok czeka nas kolejna
porcja artystycznych uniesień
– o 19.00 koncert GWIAZDY WIECZORU –
JOSE TORRESA z zespołem, który wystąpi
na
Pikniku
dzięki
SPONSOROWI
GŁÓWNEMU - PIEKARNI MAMUT POLSKA
SA.

A kiedy wybrzmią ostatnie kubańskie rytmy, wypuścimy na wodę płonące lampiony, potem zaś będziemy wspólne biesiadować, śpiewać i tańczyć do
późnych godzin przed ciszą nocną. Liczymy na
Państwa obecność, niezależnie od pogody, Wasze
dobre humory i wspólną zabawę.

Rada i Zarząd Osiedla Oporów

PARTNER STRATEGICZNY
GŁÓWNY SPONSOR

SPONSOR PLATYNOWY

ZŁOCI SPONSORZY

PARTNERZY
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Wydarzenia:
OSTATNIA PROSTA MAMUTA!
27 lipca 2017 r. Zarząd Zieleni Miejskiej we
Wrocławiu opublikował ogłoszenie przetargowe na roboty budowlane dla Parku Wspólnotowego „Ślężański Mamut”. Tym samym wszelkie formalności związane z projektem i z uzyskaniem pozwolenia na budowę zostały dopełnione, a realizacja projektu WBO, którym żyjemy na Oporowie od trzech lat nareszcie
wchodzi w fazę końcową. O tym, kiedy prace
zostaną ukończone dowiemy się po wyborze
wykonawcy, ale na pewno są to już kwestie
miesięcy, nie lat. O wielu inwestycjach publicznych osoby zaangażowane w ich realizację
mówią, że przygotowanie dokumentacji, uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń to połowa sukcesu. Same roboty w terenie, gdy już
wszystko jest ustalone – to ta przyjemna część,
gdy można wreszcie obserwować efekty.
W przypadku projektu WBO, którym Oporów
zadziwił Wrocław w roku 2014, proporcje nakładu pracy przesuwają się jeszcze bardziej
dociążając etap przygotowawczy. Nieuregulowane sprawy dzierżawy, skomplikowana inwentaryzacja, styk z wałami przeciwpowodziowymi, zmiany przepisów, a przede wszystkim
przebieg linii elektroenergetycznych wiążących
się z licznymi obostrzeniami oraz koniecznością bardzo kosztownych prac zabezpieczających (po stronie operatora sieci) sprawiły, że
cały projekt co najmniej kilka razy stawiany był
pod olbrzymim znakiem zapytania. Prastary
zwierz sam jednak do małych nie należy i mimo
że zmagania trwały długo, to jednak skończyły
się jego sukcesem.
Gdy trzy lata temu, przez dwa tygodnie,
praktycznie dzień w dzień po godzinach pracy
poświęcałem kolejne dwie-trzy godziny (podobnie jak całe grono wolontariuszy-”Mamutantów”, którym po raz kolejny serdecznie dziękuję) zaczepiając na ulicy obcych ludzi i przekonując, aby głosowali na nowy park na Oporowie, nie wiedziałem, że to dopiero początek
zmagań. Już po sukcesie w głosowaniu nastąpiła cała seria często trudnych spotkań i rozmów – z działkowiczami, z mieszkańcami, któ-

rym odpowiada „dziki teren”, z przedstawicielami spółki energetycznej, oraz najczęściej: z
projektantami i urzędnikami. Nie ma co ukrywać: nie raz atmosfera gęstniała od emocji i
wzajemnych pretensji. Lekko nie było. Jednak
dziś nie żałuję i pewnie postąpiłbym podobnie,
gdybym miał znowu podejmować decyzje o
swoim zaangażowaniu w projekt.
Pamiętajmy, że względów budżetowych zakres projektu trzeba było ograniczyć w stosunku do pierwotnej koncepcji. Zresztą już od
początku mieliśmy świadomość, że koncepcja
ta przekracza możliwości jednej edycji WBO.
Jednak udało się w zachować trzon układu
ścieżek nowego parku, a także kluczowe atrakcje – w tym oczywiście wysoką na 8 m zjeżdżalnię w kształcie mamuta oraz szereg innych
urządzeń zarówno dla dzieci, jak i dorosłych
miłośników aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu.
Zapewne trzeba będzie zadbać o wsparcie
w kolejnych edycjach WBO, a także z innych
źródeł pozwalających na finansowanie rozwoju
terenów miejskiej zieleni, żeby stopniowo dokładać kolejne części mamuciej układanki. Ale
to w następnych latach. W WBO 2017 Ooporowianie też mają o co się starać – kilka projektów dotyczy uatrakcyjnienia naszych alejek
między ulicami Ostroroga i Bukowskiego, prowadzących wprost do nowego parku (porozumienie między liderami zwiększyłoby szanse
na sukces), a jeden ma na celu uatrakcyjnienie
terenu stawu przy ulicy Harcerskiej. Zanim zatem wrócimy do doposażania Parku Mamuta,
zawalczmy także o inne zakątki sportowo-rekreacyjnego Oporowa.
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ŚWIĘTO ULICY
To było już nasze trzecie z rzędu spotkanie
sąsiedzkie na ulicy MICHAŁA ŚNIEGOCKIEGO, które przebiegało pod hasłem
"Poznaj swego sąsiada".
Tradycyjnie USI, czyli
Uliczna Sąsiedzka Impreza
rozpoczęła się, jak zawsze, w niedzielę o godzinie 17. Jakie jest motto naszych spotkań?
Choć zabrzmi to górnolotnie, to ma ono na
celu, aby było to nasze wspólne święto, wszystkich tych, którzy mieszkają obok siebie. Abyśmy się nie zamykali na cztery spusty, czy w
obrębie własnego ogródka, ale poznali się wzajemnie. Abyśmy poznali osoby, które mieszkają
blisko nas, a czasem i daleko od siebie.
Najtrudniej było nam zacząć nasze spotkania
przed 3 laty, teraz to już niemal żelazny punkt
w życiu naszej ulicy. Jak zawsze najważniejszy
jest stół, wspólny stół. Pomni na doświadczenia
z poprzednich lat, kiedy to strugi deszczu zalewały nasze wiktuały, byliśmy już przygotowani
na kaprysy przyrody. Nad wspólnym stołem zawisł także nasz wspólny dach nad głową, który
tym razem idealnie się spisał broniąc nas przed
trzydziesto-kilkustopniowym skwarem. Kiedy
nadeszła już godzina siedemnasta - oprócz ścisłego grona inicjatorów USI - zaczęli pojawiać
się pierwsi goście. Mogliśmy powitać nie tylko

sąsiadów z ulicy Śniegockiego, ale również i
zaprzyjaźnionych mieszkańców sąsiednich ulic
czy członków Rady Osiedla Oporów. Wszystkich ich być może odnajdziecie na załączonych
zdjęciach. Nie obyło się bez krótkich okolicznych przemówień. nie zabrakło również i wykładu przygotowanego przez jednego z "dobrych duchów" USI, Krzyśka Wojtasa. Próbował On nas wprowadzić w arkana losów patrona naszej ulicy, Michała Śniegockiego.
Swoją
drogą
to
bardzo
zagadkowa
i tajemnicza postać, o której źródła historyczne
milczą. Istnieje przypuszczenie, iż studiował na
Uniwersytecie Wrocławskim w drugiej połowie
XIX wieku. Na wieść o wybuchu Powstania
Styczniowego w roku 1863 miał ruszyć w szeregi walczących i zginąć jako jeden z pierwszych. Tyle mówią nam mroki historii.
Wróćmy do naszego święta. Wiek uczestników był dość zróżnicowany. Najmłodsza z
uczestników - według mojej wiedzy - Hania
miała trzy miesiące, ale widać było iż jest niezmiernie zadowolona z dobrosąsiedzkiej atmosfery. Oczywiście wózków z dziećmi, było
całkiem dużo, ale najmłodsza latorośl o ile tylko
mogła i nie zasnęła wśród dźwięków tanecznej
muzyki, próbowała opuszczać swoje pojazdy
i uczestniczyć w życiu ulicy.
Tym razem obeszło się bez deszczowych
atrakcji. Było za to niemal jak w balladzie naszego wieszcza o Pani Twardowskiej:
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie Śniegockiego nie rozwalą.
Cha, cha! chi, chi! hejże! hola!
Wspominaliśmy na ulicy naszego patrona, a
zamiast niego pojawiła się Pani Śniegocka,
przed którą jednak żaden diabeł czy czort nie
czmychnął przez dziurkę od klucza, a bawiliśmy się z Nią setnie póki nie przyszedł koniec
naszego ulicznego świętowania. Ale - jak zapowiadano - to nie ma być koniec imprezowania
na Oporowie, gdyż już niedługo we wrześniu
szykuje
się
nam
kolejne
święto
Piknik Oporowski. O czym Wam donosi
Jeden z organizatorów USI
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Sami swoi:

GRAŻYNA PSTROKOŃSKA- NAWRATIL
- Kompozytorka,
- Pedagog,
- Matka trojga muzyków,
- Oporowianka.

Na tydzień przed Wielkim Tygodniem, w piątek 7 kwietnia bieżącego roku w Narodowym
Forum Muzyki miało miejsce prawykonanie jej
utworu. Assisi to koncert na wiolonczelę, chór
dziecięcy i orkiestrę symfoniczną. Tytuły części: Levitatio – Gravitatio – Transitus niewiele
mówią o monumentalnym zamyśle samej
pracy, zainspirowanej freskami Giotta i trzęsieniem ziemi, które zburzyło część bazyliki w
Asyżu we wrześniu 1997 roku.
O Oratorium Katyńskim trąbiły w kwietniu
wszystkie media; piękny tryptyk franciszkański
przeszedł w tym czasie bez echa. Była owacja
na stojąco przy pełnej sali, dzwonili koledzy-artyści z gratulacjami. Ale ślad pisany po tym nie
został. Szkoda, bo utwór przemawia nawet do
ludzi o nikłym przygotowaniu muzycznym.
W Levitatio dźwięki wiolonczeli fruną ponad
sfalowanym umbryjskim krajobrazem jak przyjazny wiatr. Unoszą zapachy kwiatów, ludzkie
marzenia i smutki. Czasem się kłębią, niczym
stada ptaków, wysłanych w świat przez świętego Franciszka po jego słynnym kazaniu.
Wreszcie zaczynają krążyć w popłochu, jakby
w przeczuciu zagrożenia. A ono przychodzi w
środku słonecznego dnia. W Gravitatio włącza
się cała orkiestra. Ziemia drży i wszystko, co z
takim trudem wznoszono przez całe pokolenia
rozpada się w tumanach pyłu. Wali się jeden
świat, żeby zrobić miejsce na drugi. Trzecia

część –Transitus, to czas przemienienia, w którym rozbrzmiewają słowa hymnu słonecznego
świętego Franciszka: Laudato si’ mi’ Signore…
Głosy dzieci, czas nadziei, czas łaski.
Szkic tego pięknego tryptyku zrodził się
przed laty z myślą o partiach solowych dla
córki, Maryjki Pstrokońskiej-Mödig koncertmistrzyni w Deutsche Oper w Berlinie. W Forum
zagrał je inny wybitny wiolonczelista, a zarazem kompozytor i dyrygent Andrzej Bauer.
Wiolonczela w sposób szczególny koresponduje z narracyjnym charakterem muzyki Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Ciepły, wielobarwny dźwięk tego instrumentu wspaniale
„maluje” przestrzeń akustyczną jej utworów. Bo
każda kompozycja jest swoistym obrazem. Wystarczy przejrzeć tytuły: Fresco III – Ikar, Pejzaż z pluszczem, Algorytm snu wielkiego miasta, Ptaki na horyzoncie zmierzchu, Niedziela
Palmowa w Nazareth, Lasy deszczowe…
We wrześniu, w ramach festiwalu Wratislavia Cantans będzie można usłyszeć
siódmy z jej „Fresków” o nazwie Uru-Anna (z
1999 r) na tenor, wielki chór mieszany i wielką
orkiestrę symfoniczną. Uru-Anna (Światło
Nieba) to w języku akadyjskim nazwa Oriona,
ulubionego gwiazdozbioru kompozytorki, której
znajomość astronomii mogłaby niejednego zaskoczyć. Utwór już wcześniej wykonany podczas Warszawskiej Jesieni, teraz pojawi się w
kontekście dzieł Oliviera Messiaena, znakomitego francuskiego twórcy muzyki współczesnej. A warto wiedzieć, że nasza Sąsiadka
przed laty studiowała w ostatniej klasie kompozycji prowadzonej przez Mettre.
Obecnie sama prowadzi takie kursy jako profesor Wrocławskiej Akademii Muzycznej a spora
gromadka jej wychowanków zdobywa sukcesy
w całym świecie. Jako osoba spod znaku Raka
nigdy nie przestaje im „matkować”, ciesząc się
z każdego ich osiągnięcia. W życiu prywatnym
jest równie ciepła. Uwielbia rodzinę, ogród oraz
dalekie wyprawy. Świetnie piecze a grille w altance u Nawratilów są niezmienną okazją do
biesiadowania. Może spotkacie ją na wałach,
gdzie stale biega z kijkami?... To ona!
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Krystyna Czaplińska w gronie członków RO pierwszej kadencji. Stoją (od lewej): Ryszard Woźniak (komisja
prawna), Tomasz Jędrzejczak, Krzysztof Rozwalka, Józef Gawron (komisja ekologiczna), Krzysztof Plewa; siedzą: Andrzej Jakubowski (skarbnik), Włodzimierz Plewako (Przewodniczący Rady i Zarządu), Krystyna Czaplińska (sekretarz), Jan Pytel (członek Zarządu), Ryszard Stadnikiewicz). Zdjęcie z archiwum RO z 1996 roku

Wspomnienie
O KRYSTYNIE CZAPLIŃSKIEJ
W poniedziałek 7 sierpnia tłumy Oporowian żegnały po raz ostatni Krystynę Czaplińską – nauczycielkę wielu pokoleń uczniów Szkoły Podstawowej
nr 15, radną trzech pierwszych kadencji Rady Osiedla, współredaktorkę Informacyjnych Biuletynów
Oporowskich. Urodzona w Żarczycach Małych, po
wojnie przeniosła się z rodzicami do Łagiewnik,
stąd też dojeżdżała do liceum w Dzierżoniowie, zaś
na studia polonistyczne przyjechała do Wrocławia,
gdzie pozostała dla swego męża, Marka Czaplińskiego. Jej rodzina – Kołaczkiewiczów - pochodziła
ze Świętokrzyskiego, który to region bardzo kochała i często go odwiedzała. Tutaj weszła do rodziny z uniwersyteckimi tradycjami, która na Oporowie osiadła w pierwszych latach powojennych.
Nawiasem mówiąc Jej brat został profesorem fizyki
na Uniwersytecie Wrocławskim.
W życiu naszej Małej Ojczyzny Krystyna Czaplińska zapisała własną piękną kartę. Będąc nauczycielką języka polskiego i historii miała istotny
wpływ na kształtowanie światopoglądu swoich wychowanków w duchu humanizmu oraz wartości
obywatelskich. Tym przekonaniom dała wyraz w
okresie transformacji, kiedy zaangażowała się w
działania Rad Osiedla trzech kolejnych kadencji:
1991-1996, 1996-2001, 2001-2005. Przez pierwszych 10 lat pełniła funkcję sekretarza, a od 1996
roku włączyła się również w redagowanie Oporowskiego Biuletynu Informacyjnego.
.

Przypomnieć warto, że pierwsze Biuletyny zostały wydane staraniem Osiedlowego Komitetu
Obywatelskiego i dopiero numer 4., z października
1991 roku, łączył się z inauguracją działań Rady
Osiedla. Filarem pierwszych zespołów redakcyjnych był Włodzimierz Plewako. Krystyna Czaplińska weszła w skład drugiego i trzeciego zespołu,
gdzie współpracowała również z Janem Pytlem,
Adrianną Krókowską, Michałem Kucharskim, Sebastianem Lorencem oraz Milicą Semków - autorką
cyklu Żył wśród nas, był naszym sąsiadem. Przed
erą internetu Biuletyn stanowił główne forum społecznościowe. W sytuacjach szczególnych zespół
redakcyjny reagował na bieżąco, ale miał też swój
program długofalowy: próbę zdefiniowania tożsamości osiedla. Ukoronowaniem tych starań stały się
obchody 800-lecia Oporowa w 2001 roku oraz ukazanie się książki Z dziejów Oporowa, autorstwa
prof. Marka Czaplińskiego i Stanisława Rosponda.
Gromadzone od ponad 25 lat roczniki Biuletynu
dają świadomość ogromu pracy, jaki stał się darem
Niewielu dla tak Wielu.
Odejście Krystyny Czaplińskiej po długich zmaganiach z chorobą staje się dla nas wszystkich powodem do refleksji na temat znaczenia służby obywatelskiej w życiu społeczności lokalnych. Zwyczajnie, bez tromtadracji potrafiła nadać tym słowom
sens – jako pedagog, radna osiedlowa, matka
trzech synów, jako człowiek… Taka pozostanie
w naszej pamięci.
ADH
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Aktualności:
OPŁATY ZA KĄPIELISKO PRZY HARCERSKIEJ
Wyniki w postaci 249 głosów za wprowadzeniem
opłaty w wysokości 5 złotych oraz 196 głosów za
zwolnieniem z opłat najmłodszych skłoniły nas do
podjęcia uchwały. Wnioskujemy w niej o wprowadzenie opłaty za wejście na kąpielisko w wysokości
5 złotych oraz zwolnienie z niej osób do 16 roku życia. Jeśli te propozycje zostaną uwzględnione przez
Młodzieżowe Centrum Sportu, to należy spodziewać się ich wprowadzenia z początkiem kolejnego
sezonu wakacyjnego, czyli w czerwcu 2018 roku.
Sebastian Lorenc

Kąpielisko przy ul. Harcerskiej zostało uruchomione na początku wakacji w 2016 roku. Po zakończeniu sezonu pojawiły się na grupie Wrocławskie Osiedle Oporów na portalu Facebook uwagi
mieszkańców związane z uciążliwościami w korzystaniu z kąpieliska powodowanymi głównie przez
osoby nietrzeźwe. Oporowianie biorący udział w
dyskusji wskazywali na potrzebę wprowadzenia
ograniczeń w dostępie do kąpieliska w postaci niewielkiej opłaty. Nowa Rada Osiedla postanowiła
skonsultować te postulaty. W tym celu na grupie
osiedlowej została przeprowadzona sonda.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOROWA
„Przyjaciółmi nie są wcale wszyscy krewni i powinowaci, lecz ci, którzy myślą jednakowo o tym, co
pożyteczne”. Za Demokrytem, w roku 2002 grupa
myślących jednakowo o tym, co ważne i potrzebne
dla lokalnej społeczności powołała do życia Towarzystwo Przyjaciół Oporowa. Prężnie działający
przez ponad dekadę zespół oporowskich znakomitości, z Prezesem Franciszkiem Majdrą na czele –
znacznie się wykruszył, z dużą szkodą dla osiedla.
W piętnastą rocznicę założenia grupa entuzjastów
postanowiła reaktywować uśpione od paru lat stowarzyszenie. Potrzeby są podobne, jak kiedyś i dlatego - jak kiedyś - z szacunkiem dla tradycji i dokonań poprzedników, nowe Władze i Członkowie TPO
będą dbać o poprawę jakości życia mieszkańców
osiedla Oporów – w szczególności dzieci i młodzieży – w dziedzinie oświaty i kultury, sportu i rekreacji, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Niestrudzenie kontynuowana będzie walka o zachowanie dziedzictwa w sferze zabytków kultury
materialnej, jak też zachowanie integralności i charakteru osiedla, stały udział w opracowaniu i realizacji przestrzennego planu zagospodarowania
Oporowa. Niezmienny pozostaje cel poprawy warunków nauczania w Szkole Podstawowej nr 15 poprzez jej rozbudowę, modernizację i unowocześnienie narzędzi wspomagających edukację. Podjęte
zostaną starania o wszechstronne zainteresowanie
młodzieży kulturą fizyczną. Każdemu zaś z podjętych działań przyświecać będzie idea integracji - sąsiedzkiej, środowiskowej, dzieci z seniorami, kobiet
z mężczyznami.

Dobrosława Binkowska

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOROWA
CHCE ROZTACZAĆ OPIEKĘ I UDZIELAĆ POMOCY LUDZIOM TEGO POTRZEBUJĄCYM.
JEŻELI PAŃSTWO ZAPRAGNIECIE UDZIELIĆ POMOCY TPO
- NIEBAWEM RUSZAMY I ZAPRASZAMY!

FESTYN SĄSIEDZKI
Rada Osiedla Klecina zaprasza na Festyn Sąsiedzki
W PARKU KLECIŃSKIM, W DNIU 16 WRZEŚNIA
2017, W GODZ. 12-18.

W programie wiele atrakcji nie tylko sportowych.
Będzie mowa o profilaktyce antysmogowej i antyrakowej. Zabawy poprowadzi profesjonalny Wodzirej. Będzie bookcrossing oraz pchli targ, a w
charakterze gwiazdy festynu wystąpi zespół PERON. Polecamy!
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PLAC ZABAW
Wśród „dużych” projektów zgłoszonych do edycji WBO 2017 znajduje się propozycja dotycząca
naszego osiedla. Jest to projekt nr 648 „Zabawa bez Oporów”, który zakłada gruntowny remont
placu zabaw znajdującego się przy Przedszkolu nr 131 i SP 15 przy ul. Solskiego. Plac ten jest usytuowany wśród pięknego starodrzewu, niestety już od dawna wymaga solidnych prac remontowych.
Dotyczy to w szczególności podłoża, nierównego i składającego się z piachu, wydeptanej trawy i starego żwirku, który zamienił się w wyjątkowo uciążliwy pył. W efekcie dzieci, zamiast na świeżym powietrzu, spędzają dużo czasu wśród tumanów kurzu.
Podłoże na całej powierzchni placu wymaga przekopania i położenia nowej nawierzchni - częściowo
trawiastej, częściowo nowoczesnej poliuretanowej (tzw. tartan) i częściowo piaszczystej. Oprócz wymiany nawierzchni, co jest najbardziej kosztowną częścią remontu, planowany jest także zakup nowych, różnorodnych urządzeń zabawowych. Ze względów bezpieczeństwa plac ma zostać wyposażony w piłkochwyt przy ogrodzeniu od strony ulicy.
W godzinach pracy Przedszkola plac służy dzieciom w nim przebywającym, korzystają z niego także
dzieci młodszych klas szkolnych, jednak po zamknięciu placówki, w dni wolne i przez połowę letnich
wakacji jest otwarty dla wszystkich mieszkańców osiedla. Odnowiony, stałby się miejscem o wiele bardziej atrakcyjnym niż jest obecnie i służyłby dzieciom, które są uczniami przedszkola lub w najbliższych
latach się nimi staną, uczniom pierwszych klas szkoły podstawowej, a także wszystkim oporowskim
rodzinom z małymi dziećmi. Inwestycja wydaje się tym bardziej potrzebna, że w tej części Oporowa
nie ma innych placów zabaw.

ZABAWA BEZ OPORÓW” –
- PROJEKT NR 648 NA LIŚCIE WBO 2017 został pozytywnie zweryfikowany
i od 15 września nasze dzieci czekają na Państwa głosy.
Jadwiga Cook (lider projektu 648)
HARCÓWKA
W tegorocznej edycji WBO złożony został projekt
pod roboczym hasłem „Harcówka”. Dzięki staraniom pomysłodawcy phm. Jakuba Wolskiego oraz
Rady Rodziców, w 2016 roku Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 udostępniła lokal, przeznaczony docelowo na potrzeby zbiórek harcerskich i zuchowych dla 347 Wrocławskiej Drużyny Harcerek i Harcerzy Leśnych "Płomienie", 347 Wrocławskiej Drużyny Starszo- harcerskiej "Zielony Płomień" oraz
347 Wrocławskiej Gromady Zuchów Leśnych "Płomienne Niedźwiadki" - jednostek Hufca ZHP Wrocław działających od 5 lat na naszym osiedlu.

Niestety...,
aktualny stan pomieszczeń wyklucza prowadzenie
w nich zajęć. Od dawna nie używane salki są zagrzybione, wilgotne a obraz całości dopełniają wypaczone i nieszczelne okna. Harcerze chcą pozyskać środki na remont z budżetu WBO, ale projekt
„HARCÓWKA” Z NR 396, wciąż zmaga się z przeszkodami formalnymi. Starania o pozytywną weryfikację trwają, więc szukajcie projektu na liście. Na
Wasze głosy lub inne formy pomocy czeka ponad
60 zuchów oraz harcerzy z Oporowa, Kleciny i innych osiedli z sąsiedztwa.

Dobrosława Binkowska

Oporowianie, Szanowni Państwo! Numerem Biuletynu, który trzymacie właśnie w ręku, witamy się
jako nowa Rada Osiedla. Mamy wiele pomysłów i stawiamy na zmiany. Odświeżyliśmy nieco szatę
graficzną tego wydania, a w kolejnych będziemy stawiać na ważne i interesujące Was tematy. Utrzymamy te elementy i stałe rubryki, których walory informacyjne Państwo doceniacie, ale chcemy więcej
miejsca poświęcać temu, co w życiu każdej społeczności najważniejsze - człowiekowi. Interesują nas
historie małe i duże, oporowskie legendy i tematy codzienne. W myśl zasady "nic o nas bez nas" zapraszamy Państwa do współredagowania Biuletynu. Zaprojektujmy go razem, aby dzielić się wiedzą
i pomysłami. Zaproponujcie stałe pozycje, piszcie i przesyłajcie zdjęcia, grafiki, informacje o ważnych
wydarzeniach. W każdym drzemie trochę reportera, zatem Bez Oporów - do dzieła!"
Dobrosława Binkowska
Redakcja Biuletynu, zdjęcia i skład (awaryjnie) Alina Drapella-Hermansdorfer
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