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SPOTKAJMY SIĘ NA OPOROWIE
Czasy kiedy na Oporowie jedynym, poza 
zaniedbaną knajpką, miejscem spotkań był „sklep 
na rogu” z pewnością bezpowrotnie odeszły
w niepamięć. Możliwości dzisiaj mamy coraz 
więcej. 
I choć z pewnością wiele osób z sentymentem
(a inni ze zgrozą ;-) wspomina spotkania przy piw-
ku w AUTOBUSIE czy w GONDOLI, a wcześniej
w OAZIE, to jednak jeśli idzie o możliwość 
spotykania się w celach towarzyskich sytuacja na 
osiedlu stale się poprawia...
Poza miejscami tradycyjnymi, w których możemy 
spotykać się od lat, takimi jak elegancka 

restauracja IMPREZA, swojski klub QUANTUM czy 
maleńka cukiernia PATISSERI CADET pojawiają się 
punkty inne – jakich do tej pory na Oporowie nie 
było. Tych którzy cenią sobie aktywny sposób 
spędzania czasu, na pewno ucieszą nowe 
propozycje na naszym lokalnym rynku i każdy 
znajdzie coś dla siebie i swoich bliskich...
Co nie zmienia faktu, że niektórzy w celach 
towarzyskich kultywują regularne, od pokoleń 
wizyty w tym samym zaprzyjaźnionym warzyw-
niaku czy u fryzjera, który strzygł i czesał 
rodziców, a czasem i dziadków.....

Drodzy Oporowianie!
Nie udało nam się trafić ze świątecznymi życzeniami do Państwa domów
wraz z wiosennym numerem naszego Biuletynu,.. Żałujemy bardzo, bo chcieliśmy jak zwykle 
złożyć WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM NASZEJ DZIELNICY ŻYCZENIA ZDROWYCH
I SZCZĘŚLIWYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH...
Ale liczymy na to, że zainteresuje Państwa temat przewodni tego numeru, i że okazując sobie 
wzajemną życzliwość, będziemy, my Oporowianie spotykać się regularnie przez cały rok :-).

Mamy to szczęście, że na naszym osiedlu powstał 
pierwszy we Wrocławiu sieciowy klub, gdzie 
świadczone są usługi w oparciu o nowe 
technologie z urządzeniami medycznymi Power 
Plate.  Marka Power Plate, uznana na całym 
świecie, w końcu jest dostępna w Polsce, a my 
Oporowianie możemy korzystać z jej dobro-
dziejstw jako pierwsi. Urządzenia Power Plate 
mają szeroki zakres oddziaływania, zarówno 
w obszarach medycznych, rehabilitacyjnych, oraz 
fitness. Jak mówią założyciele Studia Power 
Plate, praca z urządzeniem, to nie sport, a wysta-
wianie ciała na bodźce, którymi są mikro-
wibracje. Efekty które uzyskujemy, są tożsame
z efektami  treningu w warunkach tradycyjnych. 
Stąd tak szeroka grupa osób, bez specjalnych 
ograniczeń wiekowych, oraz kondycyjnych, do 
których ta oferta jest skierowana. Ćwiczą u nas 

matka z córką, mąż z żoną, koleżanki z pracy,
a i grupa Oporowian, również rośnie. Nasze 
Studio, staje się miejscem spotkań, okolicznych 
mieszkańców.  Urządzenia Power Plate, są 
urządzeniami Premium, rekomenduje je duża 
grupa znanych celebrytów i sportowców 
profesjonalnych np.: Sting, Claudia Schiffer, Clint 
Eastwood, Rafael Nadal, Zidane czy Cristiano 
Ronaldo. Odnalazłam na oficjalnych stronach 
producenta urządzeń PP, listy klubów sportowych: 
FC Barcelona, Bayern Monachium, Chicago Bulls, 
Los Angeles Lakers. Listy użytkowników są 
naprawdę długie - to na pewno przekonuje. Ale 
ogromną przewagą tego miejsca jest atmosfera 
panująca w studiu, kameralność oraz ludzie 
którzy tworzą to miejsce. Jak sami o sobie mówią, 
staramy się pomóc każdej osobie, która nas 
odwiedzi, a potrzeby są tak samo różnorodne, jak 

KLUB „POWER PLATE”

B.Ż., B.M.
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Krótki spacer aleją kasztanową wzdłuż ulicy 
Wiejskiej prowadzi wprost do „Quantum”.
Cztery lata temu lokal ten powstał z myślą o spo-
łeczności oporowskiej i początkowo miał pełnić 
funkcję kawiarni–pubu. W odpowiedzi na głosy 
odwiedzających nas klientów stopniowo 
rozwijaliśmy naszą kuchnię. Dziś, obok włoskich 
makaronów i pizzy, w menu można znaleźć szereg 
tradycyjnych potraw przygotowanych „po domo-
wemu” – z sercem i starannością.
Kameralne, przytulne wnętrza, regularnie wyko-
rzystywane przez ekipy filmowe, dają poczucie 
bezpieczeństwa i powodują, że nasi goście czują 
się tu komfortowo, a lokal jest alternatywą dla 
zatłoczonych i odległych miejsc w okolicach 
Rynku.
Wiele osób wybiera Quantum na miejsce uroczys-
tości rodzinnych, takich jak chrzciny, komunie, 
przyjęcia poślubne czy jubileusze. W niedzielne 
popołudnia nasza smaczna kuchnia przyciąga całe 
rodziny. W weekendowe wieczory często mają 
miejsce bardziej rozrywkowe spotkania z okazji 
urodzin, zjazdów, integracji firmowych albo po 
prostu spontaniczne tańce na parkiecie, gdzie 
zgodnie bawią się wszystkie grupy wiekowe, bo 
Quantum, to lokal nie tylko dla młodzieży. 
Spokojniejsze dni w środku tygodnia sprzyjają 
spotkaniom na „pogaduchy”, ale może to być np. 
partia szachów przy herbacie lub gra w lotki - 
dostępna w holu lokalu.
Coraz cieplejsza aura zaprasza do przestronnego 
ogródka, oddzielonego od ulicy zielenią, z szem-
rzącą fontanną i piaskownicą dla najmłodszych. 

Nasz lokal bywa miejscem złapania oddechu w ro-
dzinnej wycieczce rowerowej a dla zmotoryzo-
wanych mamy łatwo dostępny parking.
Pragniemy, drodzy Oporowianie, aby Quantum 
było Waszym miejscem spotkań.
Co jakiś czas organizujemy imprezy tematyczne 
np. Andrzejki, Party w maskach, koncerty. Lokal 
dysponuje projektorem, toteż często umożli-
wiamy oglądanie ważnych wydarzeń sporto-
wych i kulturalnych w jakości HD na dużym 
ekranie. O wydarzeniach tych informujemy na 
naszej stronie internetowej, profilu na Facebooku 
i na plakatach.
W najbliższym czasie planujemy wprowadzić 
cykliczną imprezę taneczną ”40+” przy muzyce 
lat 70’,80’ i 90’ prezentowanej przez DJ’a lub 
zespoły muzyczne. Impreza odbywałaby się w jed-
ną sobotę miesiąca. 
Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i propo-
zycje. Duża sala i przyjazna obsługa daje możli-
wość organizacji wydarzeń o różnym charakterze. 
Może lokalni artyści zechcieliby zaprezentować 
swoje prace w Quantum, może w połączeniu
z wernisażem?
Chcielibyśmy, żeby „Quantum” przy Państwa 
współudziale stało się  miejscem ciekawych 
spotkań – naszym osiedlowym ośrodkiem 
kultury.

„QUANTUM” – OPOROWSKIE MIEJSCE SPOTKAŃ

różni są nasi klienci. Co przynosi najwięcej radości 
z naszej pracy? to chwile kiedy widzimy postępy 
które dokonują się wspólną pracą. Zajęcia trwają 
jedynie 30 minut i to także wyróżnia tą ofertę. 
Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii, 
na płycie urządzenia wytwarzana jest siła 8 G. 
W warunkach naturalnych jesteśmy pod ciągłym 
wpływem grawitacji i mamy do czynienia z siłą 
1 G. To jest właśnie tajemnica skuteczności tych 
urządzeń - dzięki zastosowaniu technologii Power 
Plate, osiągamy rezultaty, niemożliwe do 
osiągnięcia w warunkach naturalnych, a trening 
zajmuje stosunkowo niewiele czasu.
Jak mówi p. Łukasz, który na początku był bardzo 
sceptycznie nastawiony i nie do końca wierzył że 
ta „platforma z pilotem”(jak ją określił) jest
w stanie zaspokoić jego oczekiwania treningowe. 

„Zachęcony przez trenerkę, postanowiłem 
spróbować, poprosiłem o bardzo intensywny 
trening, gdyż jestem w formie i regularnie 
trenuję. Mój sceptycyzm z minuty na minutę 
malał, a już przy „brzuszkach” nie miałem 
wątpliwości, co do skuteczności tego urządzenia. 
W przeciągu 20 minut zmęczyłem się tak samo, 
jak podczas 1,5 godzinnego treningu boksu 
tajskiego. Na drugi dzień dowiedziałem się
o istnieniu mięśni w moim ciele, których nigdy 
dotąd nie udało mi się uaktywnić. Po tych 
pierwszych doświadczeniach, zacząłem z więk-
szym szacunkiem podchodzić do Power Plate”. 
Najstarsza osoba obecnie ćwicząca w Studiu ma 
69 lat, to z pewnością jest miejsce dla każdego, 
gdzie można spotkać się z koleżanką, lub zachęcić 
do zadbania o swoje zdrowie bliskie nam osoby.

Liliana Kossakowska-Fiejtek 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Liliana Kossakowska-Fiejtek z zespołem

Restauracja&Pub „QUANTUM” ul. Wiejska 36 
t e l .  7 1  7 2 7 - 7 5 - 5 7, 6 0 4 - 1 9 9 - 6 0 6  
www.clubquantum.pl, e-mail: club@clubquantum.pl

Beata Żarczyńska

Radzie Osiedla Oporów udało się w kwietniu 
zainicjować współpracę z Klubem Sportowym 
SPORTING WROCŁAW, który zamierza rozwijać 
młode talenty piłkarskie na naszym osiedlu. 
Zajęcie prowadzone są na boisku szkolnym Z S-P nr 

9 przy ulicy Solskiego we wtorki i czwartki. 
Największą atrakcją dla wszystkich jest 
możliwość nauki i rywalizacji sportowej przy 
oświetlonym boisku po zmierzchu! Nabór trwa. 
Więcej informacji: www.sportingwroclaw.pl

POPOŁUDNIOWY SPORT NA BOISKU SZKOLNYM

J.H.
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Po latach poszukiwań i przymiarek chcielibyśmy 
stworzyć nowy model restauracji - włączyć 
element regionalności z prostą kuchnią, w swoich 
inspiracjach sięgnąć w przeszłość i skorzystać
z rodzinnych przepisów mieszkańców Oporowa. 
Wprowadzić je do karty dań jako dania kuchni 
lokalnej. Zależy nam, aby móc wspólnie 
stworzyć formę lokalnego biesiadowania na 
naszym osiedlu.
Duży wspólny stół dla gości i przyjaciół, a może 
łączenie pokoleń na drodze kulinarnej...
I inauguracja dań z przepisów osoby która 

chciałaby twórczo uczestniczyć w naszym 
projekcie...
Wspólne wykonanie dań z kucharzami restauracji 
pozwoli na skorzystanie z doświadczeń i skróci-
łoby czas przygotowań
Danie takie byłoby prezentowane przez miesiąc
w karcie dań, a przepisy i dania które zyskają  
największą popularność zostałyby wprowadzone 
do pozycji karty dań jako Dania lokalnej 
społeczności i opatrzone imieniem własnym 
autora, lub osoby, która była pierwotnym twórcą 
przysmaku... (np. pierogi Babci Krysi :-).

W POSZUKIWANIU SMAKÓW - RESTAURACJA ”IMPREZA”

Przy Solskiego, pod numerem 31, znajduje się 
niezwykłe miejsce. Jego klimat tworzą ludzie, 
którzy codziennie wypiekają tam, w znajdującej 
się na miejscu pracowni, najróżniejsze francuskie 
delicje. Przechodząc przez uroczy ogródek do 
słodszej części poniemieckiego domu, znajdziemy 
się w innym świecie wyjątkowej Cukierni 
Francuskiej La Patisserie. Od wejścia dostrzec 
można różnorodność smaków i słodyczy. Ciasta
i tarty, tworzone według oryginalnych francuskich 
receptur, uwodzą wyglądem. Kto skusi się na 
skosztowanie choćby kawałka, ten przekona się
o ich niepowtarzalnym smaku. Przywitają tam 
Was między innymi: Piękna Helena, obficie 
czekoladowe lub owocowe tartaletki, Florentynki 
oraz soczyście kolorowe makaroniki w wielu 

nietuzinkowych smakach. Nowością są wypieki 
bez glutenu oznaczone zielonymi chorągiewkami 
czyli zielone światło dla bezglutenowców. 
Ustawione w cukierni stoliki zachęcają gości do 
degustacji wspaniałych słodkości i świeżo 
mielonej kawy. Cieplejsze dni natomiast 
umożliwiają delektowanie się smakiem, zapa-
chem świeżo pieczonego ciasta i pogodą w czaru-
jącym ogródku. Właściciele planują ustawienie 
większej ilości stolików - jeśli oczywiście pojawi 
się taka potrzeba... jak na razie większość 
klientów zabiera słodkie wyroby „na wynos” by 
rozkoszować się nimi w zaciszu własnego domu... 
;-)
To wyjątkowe miejsce idealnie wpisuje się
w niepowtarzalny klimat Oporowa.

CUKIERNIA FRANCUSKA „LA PATISSERIE”
Ewa Nazar

Karolina Krzyszycha

Na ul.Karmelkowej 16A został niedawno otwarty 
komis odzieżowy o wdzięcznej nazwie 
GARDEROBA Z DUSZĄ. Można tam zakupić damskie 
ubrania, buty, dodatki w dobrej jakości, często 
z wyższej półki - w przystępnej cenie. To świetne 
i klimatyczne miejsce prowadzone przez 
fantastyczną właścicielkę, która doradzi i ugości. 
Jeśli ktoś lubi, to można sobie przysiąść i wypić 
herbatę, poplotkować i bez stresu obejrzeć 

ciuszki. Najlepiej przyjść od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10-13.30 i 18-20.
2 maja właścicielka zaprasza na "DZIEŃ 
OTWARTY", jeśli pogoda będzie sprzyjać odzież 
będzie wystawiona też na parkingu przed 
sklepem. Od każdej ceny będzie 5% upustu, 
poczęstunek z kawy lub herbaty oraz pyszne 
ciasto. ZAPRASZAMY!

„GARDEROBA Z DUSZĄ” - DZIEŃ OTWARTY

Barbara Pigoń

„CREATION 4 ALL” i PCHLI TARG NA OPOROWIE

Agnieszka Badowska

Grupa Creation 4All składa się z oporowskich 
plastyków zawodowych, artystów i rękodziel-
ników nieprofesjonalnych. Patronat nad grupą 
sprawuje Rada Osiedla Oporów oraz Szkoła 
Podstawowa nr 15.
Twórcy pokazują swoje dzieła na wystawach, 
kiermaszach, pokazach, na które zawsze 
zapraszają mieszkańców Oporowa i innych.
Ogłoszenia o akcjach grupy znajdują się na 
tablicach ogłoszeniowych naszego osiedla i na  
n a s z e j  s t r o n i e  w w w. f a c e b o o k . c o m /
pages/Creation4All/474345762638544 
Kiermasze są cykliczne - w każdą 2 sobotę 
miesiąca w siedzibie Rady Osiedla Oporów na ul. 
Wiejskiej, w godz.12.00-14.00.

Wznawiamy akcję targów rzeczy używanych- tzw 
Pchli Targ -  Flomark na Oporowie.
Z uwagi na wiosenne porządki w domach i chęci 
sprzedania lub oddania tych przedmiotów innym 
ludziom, którym się przydadzą, proponujemy 
częstsze akcje w maju.
Zatem ogłaszamy FLOMARKI w każdą sobotę 
(10, 17, 24 i 31 maja) w godz.14 -16 na terenie 
boiska przy al. Piastów /róg ul. Kadłubka.
O kolejnych poinformujemy na tablicach ogłosze-
niowych na Oporowie.
Zapraszamy - przyjdźcie sami - przyprowadźcie 
swoje rodziny i znajomych - zróbmy z tego 
kolejną okazję do towarzyskiego spotkania.
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KAJAKI DLA OPOROWA

Kim jesteśmy ? 
Dawid Mikłaszewicz i Marcin Labiszak - dwóch 
kajakarzy propagujących sporty kajakarskie we 
Wrocławiu wraz z Fundacją Tobie Polsko 
Ratownicy ( www.fundacjatpr.pl )
Dawid - trener, ratownik, wuefista. Wieloletni 
zawodnik kajakarstwa klasycznego, działacz
i wolontariusz na rzecz sportu. Działa społecznie 
w różnych programach rodzinnych i resocja-
lizacyjnych. Wrocławianin od zawsze!
Marcin Labiszak - wieloletni reprezentant i meda-
lista Mistrzostw Polski, w kajakarstwie górskim. 
Działacz, aktualny sportowiec. Mieszkaniec 
Oporowa.
Fundacja TPR – bezpieczniej się nie da!!

„Celem działania Fundacji TPR (Tobie Polsko 
Ratownicy) jest wspieranie i motywowanie do 
pracy ratowników wodnych, ratowników 
medycznych oraz służb mundurowych na rzecz 
Ojczyzny”.
Czego chcemy ?
Chcemy wykorzystać staw w kompleksie nieczyn-
nego kąpieliska przy ulicy Harcerskiej do 
stworzenia tam sekcji KAJAKARSTWA POLO.
Dlaczego ?
We Wrocławiu nie ma jeszcze dyscypliny w postaci 
kajakarstwa polo. A akwen przy ulicy Harcerskiej 
jest idealnym miejscem dla tego typu przed-
sięwzięcia. Po małym wywiadzie lokalnym 
uważamy dzielnicę Oporów za miejsce z zapo-

trzebowaniem na rekreacj  ruchową
- w szczególności za małe pieniądze. 
Sama dyscyplina jest wpisana w igrzyska dyscyplin 
nieolimpijskich WORD GAMES 2017, które odbędą 
się we Wrocławiu. Jest to kolejny z powodów 
dlaczego. Sport świetnie prosperuje, a Wrocław 
praktycznie jako ostatnie duże miasto pozostaje 
bez drużyny. Czas najwyższy to zmienić!
Korzyści lokalne 
ź Kajak polo to tylko przedsionek do dalszej 
rekreacji na tym terenie.  Chcemy wykorzystać to 
miejsce na kilka możliwych sposobów: 
ź Prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży z kaja-
karstwa
ź Wspomagać lokalne szkoły w wychowaniu 
fizycznym 
ź Propagować sporty wśród niepełnosprawnych
ź Planować zajęcia dla wszystkich grup wiekowych 
(Nordic walking, tai chi, gimnastyka, crossfit 
terenowy)

Wszystko to na terenie wokół nieczynnego 
kompleksu basenowego przy ulicy Harcerskiej.
Dlaczego my?
Po pierwsze i najważniejsze wiemy jak zapewnić 
bezpieczeństwo na danym obiekcie, dzięki 
współpracy z Fundacją TPR jesteśmy w 100% 
pewni że zajęcia i teren będą odpowiednio 
zabezpieczone. 
Posiadamy wszystkie potrzebne uprawnienia do 
prowadzenia zajęć z kajakarstwa.
Posiadamy najwyższej klasy sprzęt do uprawiania 
dyscyplin kajak polo,
Posiadamy chęci i zapał do pracy które czerpiemy 
dzięki pasji do sportów wodnych
Jak chcemy to zrobić?
Chcemy za pomocą minimalnych kosztów - 
głównie pracy wolontaryjnej uporządkować 
zieleń i przygotować teren do użytku pod 
rekreację ruchową.
Postawić dwie bramki, wytyczyć boisko na 
wodzie, i grać na wodzie!
Miejmy nadzieję, że środowisko lokalne w postaci 
Rady Osiedla, wykaże zainteresowanie naszym 
projektem i poprze nasz wniosek do Urzędu Miasta 
o udostępnienie nam terenu.

jakąkolwiek ę  

Jest i inna koncepcja zagospodarowania stawu, 
którą od kilku lat usiłuje przeforsować grupa, 
związanych z Oporowem, wędkarzy... W czasach 
kiedy jeszcze czynne było kąpielisko wędkarze 
opiekowali się stawem, zarybiali go i utrzymywali 
w stanie względnej czystości, za porozumieniem
z właścicielem terenu czyli Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji. Obecnie wędkarze bezsku-
tecznie próbują kogoś decyzyjnego zainteresować 
swoimi propozycjami. Zamierzali na własny koszt 
odgrodzić staw od niecek basenowych, 
uporządkować i utrzymywać w czystości staw i te-

ren wokół niego oraz ponownie go zarybić. 
Prawdopodobnie wszyscy chcielibyśmy, aby ten 
obszar odzyskał właściwy wygląd i naturalną 
funkcję. Prawdopodobnie wszyscy chcielibyśmy, 
ale nikt nie zareagował, na publikowany w nrze 96 
BIULETYNU, apel wędkarzy o pomoc i wsparcie dla 
tej inicjatywy.
Czyli mamy już dwie grupy osób, które bardzo 
chciałyby zaopiekować się wolontaryjnie 
zaniedbanym śmietnikiem jakim stał się teren, 
który kiedyś był naszą chlubą...
i co dalej?

Dawid Mikłaszewicz

B.M.
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Zaczęło się od maila. Dostałam informację (już 
nie pamiętam z jakiego źródła), że charytatywna 
Fundacja „Redmptoris Missio” z Poznania czeka na 
czapeczki dla dzieci, które zostaną wysłane do 
Afganistanu. Akcja dziergania czapeczek została 
nazwana „Klubami Włóczkersów” – zachęcano do 
wspólnego dziergania, do uczenia się nawzajem 
kiedyś powszechnie znanych technik rękodzieła.
Po rozmowie z paniami w Bibliotece przy ul. 
Morelowskiego (budynek Gimnazjum nr 40) 
ustaliłyśmy, że zaproponujemy spotkania w lo-
kalu Biblioteki. I tak się zaczęło. Czytelnicy 
Biblioteki i inni, którzy słyszeli o tej akcji, znosili 
do Biblioteki włóczki z domowych „archiwów”,
i dawno nie używane druty i szydełka.
Pierwsze zajęcia naszego klubu odbyły się w lipcu 
ubiegłego roku. Od tamtej pory spotykamy się
w każdy czwartek o czwartej, czyli o godzinie 16. 
Uczestniczkami klubu są uczennice gimnazjum 
i osoby całkiem dorosłe. Uczyły się z nami dziergać 
zarówno studentki jak i emerytki. Czapeczki 
dziergałyśmy do końca października – łącznie było 
ich 270 sztuk! Fundacja wysłała czapeczki do 
Afganistanu w połowie listopada, przed rozpo-
częciem się zimy.
Wszystkie dostałyśmy dyplomy „Honorowego 
Włóczkersa” jako podziękowanie za naszą pracę.
W listopadzie postanowiłyśmy nie kończyć 
działalności, Klub nadal jest otwarty, otrzyma-
łyśmy nawet pozwolenie na używanie dotych-

czasowej nazwy. Przed Bożym Narodzeniem 
uczyłyśmy się dziergać gwiazdeczki i inne ozdoby 
choinkowe. Teraz przygotowujemy ozdoby 
Wielkanocne – zajączki, kurki, kurczaczki, 
baranki, pisanki... Prace są wykonywane w róż-
nych technikach, każda z nas znalazła swoją 
ulubioną. Nasze dziergadła można kupić – 
wspieramy w ten sposób zakład Leczniczo-
Opiekuńczy dla dzieci prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej 
w Piszkowicach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Klub Włóczkersów przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej Filii nr 3 czeka na nowych członków, 

00 00
spotkania trwają od godz. 16  do 18 .

KLUB „WŁÓCZKERSÓW”

Elżbieta Kowalewska

W ostatnich miesiącach w bibliotece odbyło się 
kilka ciekawych imprez:
W styczniu słuchaliśmy, oglądając zdjęcia,
o wyprawie pieszej Państwa Ewy i Krzysztofa 
Załuckich – Przeszliśmy południową granicę 
Polski. Wędrówka trwała dwa miesiące.

W marcu mieliśmy okazję obejrzeć stare, nieme 
filmy, cudownie ilustrowane muzycznie na 
żywo przez zespół grywający w klubach naszego 
miasta – Instytut Filmów Dźwiękoszczelnych. 
Zespół improwizował grając ponad dwie godziny.

Pani Jadwiga Bałazińska, przewodniczka po Wroc-
ławiu, Oporowianka, opowiadała o zabytkach, 
których niestety nie możemy już oglądać – 
Nieistniejące kościoły Wrocławia to prezentacja 
fotograficzna miejsc znanym nam, lecz całkiem 
innych, gdyż pozbawionych cennych zabytków.

 Spotkanie autorskie z oporowianką Małgorzatą 
Madej adresowane było do dzieci. Pani 
Małgorzata Madej zaprezentowała przedszkola-
kom własny zbiór baśni – „Opowieści napisane
w zimie i gdzie indziej”.

BIBLIOTEKA

w naszej bibliotece dzieci są zawsze mile widziane...

Elżbieta Zapałowicz

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Przy Szkole Podstawowej nr 15 działa, założona 
staraniem Miłośników Oporowa i Rady Osiedla 
świetlica środowiskowa dla maluchów pro-
wadzona przez Fundację Wspierania Aktywności 
Lokalnej. Zajęcia są bezpłatne i super ciekawe! 

Półkolonie w czasie ferii i wakacji za niewielką 
odpłatnością. Mnóstwo wyjść, wyjazdów i innych 
atrakcji. Dzieciaki uwielbiają tu być! Świetlica 
zaprasza najmłodszych z okolicy na zajęcia 
plastyczne, edukacyjne i rekreacyjne!

B.M.
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ŚMIECI NA OPOROWIE - temat bez końca…

Najczęściej zwracacie się do nas Państwo w spra-
wach dotyczących zalegających na Oporowie 
śmieci - pytacie o możliwość ich likwidacji. 
Niestety firma Ekosystem realizuje swoje zadania 
wg własnych harmonogramów i musimy się z tym 
liczyć. Przede wszystkim śmieci są od nas 
odbierane w konkretnych terminach i w konkret-
nej postaci - czyli albo wprost z pojemników, albo 
porządnie zapakowane (głównie w kolorowe, 
plastikowe worki). Natomiast drobne śmieci 
(papiery, pety, wszelkie opakowania, puszki, 
butelki), które zaśmiecają Oporów zakłócając 
miły widok i dobry humor, zalegają miesiącami 
w różnych zakątkach dopóki ktoś z nas tego nie 
uprzątnie... Poza nami, mieszkańcami nikt nie 
zamiata dziś ulic i chodników. Dozorca z wielką 
miotłą należy do przeszłości i, zwłaszcza w takiej 
dzielnicy gdzie przeważa własność prywatna, nie 
ma szansy żeby o śmietnik pod płotem zatroszczył 
się ktoś z zewnątrz. Poza tym spójrzmy prawdzie 
w oczy - te śmieci to nie są „podrzutki” obcych 
ludzi z innych dzielnic. To resztki naszych 
nieporządnie zapakowanych śmieci lub 
beztrosko porzucanych opakowań po lodach 
czy papierosach... Jeśli nieporządnie zapaku-
jemy nasze odpadki, jeśli nie zadbamy o to, żeby 
(nieszczęsny, przyznajmy to po cichu) plastikowy 
worek został skutecznie zawiązany (żałosnym) 
dołączonym do niego sznureczkiem (a może lepiej 
gumką recepturką?) i wystawiony na ulicę we 
właściwym terminie, to wysypujące się nasze 
własne śmieci, obrzydzą nam widok naszego 
własnego domu i jego otoczenia.
Inną sprawą są nielegalne wysypiska, które wciąż 

jeszcze, chociaż rzadziej pojawiają się w naszej 
okolicy. Dziękujemy za sygnały od Państwa o ta-
kich przypadkach i wyjaśniamy, że „samorząd 
Osiedla nie jest częścią administracji miejskiej. 
Jesteśmy gronem mieszkańców poświęca-jących 
swój wolny czas; spotykajmy się, dyskutujemy 
i wskazujemy jednostkom miejskim problemy oraz 
sposoby ich rozwiązania, które w naszej opinii są 
korzystne dla społeczności lokalnej. Nie 
dysponujemy zasobami, które pozwalałyby na 
przejmowanie terenów i opiekę nad nimi. 
Natomiast procedury, które nas obowiązują, 
wymagają od nas, aby nasze wnioski były najpierw 
przedstawiane na sesjach Rady i przyjmowane 
w głosowaniu w formie uchwały.
Oczywiście takie skomplikowane postępowanie 
nie ma uzasadnienia w sytuacjach jednoznacz-
nych i oczywistych. Dlatego zachęcamy 
Mieszkańców, aby zgłaszali podobne 
problemy bezpośrednio do właściwych 
jednostek miejskich. Ich dane kontaktowe 
umieściliśmy na stronie Osiedla w zakład-
ce WAŻNE KONTAKTY: http://oporow.info/
kontakt/wazne-kontakty
Sami zajmujemy stanowisko i kierujemy wnioski 
zgodnie z obowiązującą nas procedurą w sytu-
ac jach ,  gdy Państwa zg łoszenia  są  
nieskuteczne (informują nas Państwo o braku 
reakcji na zgłaszane Miastu problemy), względnie, 
gdy problemy dotyczą spraw, w których 
mieszkańcy sami  sobie nie poradzą (np. organiza-
cja ruchu, ustawienie sygnalizacji świetlnej, 
lokalizacja przystanku, dzikie wysypiska na 
nieużytkach zielonych z dala od budynków 
mieszkalnych itp.).

W tych wszystkich rozważaniach o tym jak miło 
jest się spotykać, nietrudno zauważyć, że grupą 
bez przydziału pozostaje zdecydowana większość 
naszej młodzieży - w wieku gimnazjalno/lice-
alnym. Nie ma takiego miejsca gdzie mogliby się 
spotykać legalnie i z pożytkiem dla swojego 
zdrowia i rozwoju. Jedyne na co mogą sobie 
pozwolić to przesiadywanie pod sklepem z pusz-
ką, butelką i, niestety, papierosem... i budzenie 
zgorszenia swoim niewybrednym słownictwem 
i rozrzucaniem petów... a jeśli kasy mają więcej 

KTO PRZYGARNIE?
POD SKLEPEM - CZYLI MIEJSCE SPOTKAŃ NASZEJ MŁODZIEŻY

to kupują kilka piw i siedzą na ławkach w alej-
kach... gdzie nadal budzą zgorszenie i niechęć 
przechodniów... Hej! A kto pamięta pracownię 
modelarstwa lotniczegow naszej szkole, 
prowadzoną przez pana Jerzego Kaczorka? 
A może ktoś z nas, dorosłych, miałby coś do zaofe-
rowania dzisiejszej młodzieży? I gdzie się podziała 
grupa, której chciało się wykonać skate park 
domowej roboty (choć szkoda, że nikt z nas nie 
zainteresował się na tyle, żeby zniechęcić ich do 
podkopywania wału przeciw powodziowego...)

B.M.

To najdłużej działająca, prywatna szkółka 
jeździecka we Wrocławiu. Są tu dwie ujeżdżalnie 
na wolnym powietrzu oraz kryta ujeżdżalnia 
(wykorzystywaną głównie w deszczowe dni 
i w zimie). Położenie ośrodka pozwala na 
prowadzenie również jazd terenowych. W sali 
kominkowej można nie tylko zapisać się na jazdy, 
ale także odpocząć i poczekać na jeźdźca;

Nauka jazdy konnej jest prowadzona 
wykwalifikowanych instruktorów, niezależnie od 
warunków atmo-sferycznych.
Są tu konie "duże" i "małe". Dzieci (już od 5 roku 
życia) uczą się jeździć na przystosowanych do ich 
wzrostu i odpowiednio przygotowanych kucach. 
W ofercie są również jazdy rekreacyjne dla osób 
potrafiących już jeździć konno.

pod okiem 
OŚRODEK REKREACJI KONNEJ „HUCUŁ”

A.G.,B.M.

B.M.
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Chór „JESTEM” to 4-głosowy chór mieszany. Działa 
w parafii p.w. Świętej Anny na Oporowie od 11 lat. 
Został powołany do istnienia przez ówczesnego 
Proboszcza parafii, Księdza Jacka Wachowiaka
 a dyrygentem chóru, od pierwszej jego próby 3.03 
2003, jest Małgorzata Samborska. Głównym 
celem chóru jest oprawa Liturgii Mszy Świętej, ale 
też chór zaznaczył swoją obecność w życiu 
muzycznym Wrocławia i okolic, śpiewając 
wielokrotnie podczas Wrocławskiego Betlejem,

w Muzeum Etnograficznym, podczas
wrocławskich koncertów ewangelizacyjnych 
Wiatr z Wyspy, czy w okolicznych parafiach. 
Program chóru jest dość szeroki, od chorału grego-
riańskiego, przez pieśni renesansu, do współ-
czesnych kompozycji, często w opracowaniu 
wielogłosowym Małgorzaty Samborskiej. W skład 
chóru wchodzą głównie parafianie Oporowa, 
nawet Ci dawni, którzy już na Oporowie nie 
mieszkają. 

 corocznych 

CHÓR „JESTEM”

Zespół działa przy Szkole Podstawowej nr 15 od 
października 2010 r.pod opieką pani Anny 
Drzewieckiej-Sypień. Jego skład ulega licznym 
zmianom, ponieważ co roku dochodzą nowe, 
chętne do śpiewania dzieci. Zespół śpiewa w szko-
le, a także poza nią.
Bierzemy udział w konkursach, przeglądach i fe-
stiwalach. Mamy na koncie pierwsze sukcesy!
W roku szkolnym 2012/2013 zajęliśmy III miejsce 
w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Zuchowej
i Dziecięcej „Na jesienną nutę” oraz I miejsce
w XVIII Konkursie Piosenki Ekologicznej w SP 44 we 
Wrocławiu. Wyróżniono nas także w Konkursie 
„Świąteczne Śpiewanie” oraz w Ogólnopolskim 
Festiwalu Ekopiosenka w Legnicy.
Jednak za największy sukces uznajemy fakt, iż 
Duchy zakwalifikowały się na 40 Międzynarodowy 
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej 
Kielce 2013. Na festiwalu tym nasz zespół zdobył 

ZESPÓŁ „DUCHY”

Srebrną Jodłę Harcerską 40. Międzynarodowego 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.
To nie jedyny sukces zespołu na kieleckim festi-
walu, gdzie wystąpił przed kilkutysięczną 
widownią. W głównym przeglądzie konkursowym, 
w kategorii „zespoły wokalne do lat 12", Duchy 
otrzymały wyróżnienie.
Młode artystki przebywały na festiwalu przez dwa 
tygodnie, uczestnicząc w przeglądach konkur-
sowych, koncertach i warsztatach muzycznych. 
Najważniejszym wydarzeniem był jednak dla nich 
udział w koncercie galowym jubileuszowego 
festiwalu, podczas którego odebrały Srebrną 
Jodłę Harcerską. Było dużo pracy, ale przede 
wszystkim wiele pozytywnych emocji i wspaniała 
zabawa!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z festiwalu oraz
z innych naszych występów www.duchywroclaw.
jimdo.com

Małgorzata Samborska

Anna Drzewiecka-Sypień

Oporowianie znani są w całym Wrocławiu ze 
swojej dorocznej imprezy. Zależy nam bardzo, 
aby impreza ta z każdym rokiem była lepsza.
Już teraz wiemy, że tegoroczny Piknik będzie 
wyjątkowy. Przede wszystkim współorganiza-
torem imprezy będzie Parafia pw. Św. Anny, która 
jesienią będzie obchodzić swoje wielkie święto. 
Oporowska świątynia, po zakończonej rozbudowie 
będzie rekonsekrowana, co jest okazją do wspól-
nego radowania się i organizacyjnego włączenia 
Parafii w największą osiedlową imprezę.
To połączenie skutkuje nieznacznym przesu-
nięciem terminu osiedlowego festynu. W tym roku 
odbędzie się nie w pierwszy, lecz w drugi weekend 
po wakacjach, czyli 13 września .
Ponieważ zależy nam na Państwa udziale w opo-
rowskim festynie – zapraszamy już teraz zarówno 
do odwiedzania imprezy, jak i czynnego w niej 
udziału.
Tradycyjnie liczymy na udział oporowskich 
przedszkoli (publicznych i prywatnych) oraz 
szkół, jeśli chcą, aby ich podopieczni wystąpili 
przed osiedlową publicznością na scenie – na 
pewno wygospodarujemy dla nich czas w ramach 
imprezy.

(w sobotę)

Podobnie zachęcamy naszych przedsiębiorców 
do wystawiania swoich stoisk, prosząc w zamian
o dołączenie do grona sponsorów nagród (w miarę 
swoich możliwości) w ramach turniejów 
sportowych i konkursów odbywających się w trak-
cie Pikniku.
Wreszcie zachęcamy wszystkich Państwa do 
dzielenia się swoimi zainteresowaniami oraz 
pasjami. Jeśli chcą Państwo wpisać je w program 
Pikniku Oporowskiego, bardzo prosimy o kontakt 
poprzez e-mail (oporow@osiedle.wroc.pl) lub 
bezpośrednio, podczas czwartkowych dyżurów 
radnych. Prosimy o zgłaszanie własnych 
koncepcji i uwag, co, poza dotychczasowymi 
elementami imprezy chcielibyście Państwo, 
abyśmy wspólnie zorganizowali.
Może w tym roku uda się nam zorganizować, 
proponowane w roku ubiegłym konkursy 
kulinarne? Oczywiście tylko w takim przypadku, 
jeśli wyrazicie Państwo swoje zainteresowanie
i deklarację udziału! ;-)
Zarezerwujcie czas! Przyjdźcie koniecznie! 
Będzie się działo!

ZAPRASZAMY DO OPOROWSKIEGO PIKNIKOWANIA

T.S.



8 OPOROWSKI BIULETYN INFORMACYJNY     Wiosna 2014   Nr 100

Redakcja, skład: Barbara Markiewicz markabaa@wp.pl

Autorzy artykułów: Agnieszka Badowska,  Anna Drzewiecka-Sypień,  Agata Gwizd,  Liliana Kossakowska-
Fiejtek, Jakub Hetmańczuk, Elżbieta Kowalewska, Karolina Krzyszycha, Barbara Markiewicz, Dawid 
Mikłaszewicz, Barbara Pigoń, Małgorzata Samborska, Tomasz Stefanicki, Elżbieta Zapałowicz, Beata 
Żarczyńska,

Druk: Drukarnia i Agencja Wydawnicza ARGI

zdjęcia: Dawid Mikłaszewicz, Jacek Urbanowicz, Elżbieta Zapałowicz

KONTENERY NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Co prawda dzisiejsza (25/26.04) akcja kontene-
rowa wygląda nędznie, ale mamy nadzieję, że 

następne terminy 27-29.06 i 17-19.10.2014 
okażą sie lepiej zorganizowane!

BIEG GRABISZYŃSKO-OPOROWSKI

Znowu biegliśmy – tym razem z naszymi sąsiadami 
z Grabiszynka!
W sobotę, 12 kwietnia, spotkaliśmy się na GO! 
Biegu, czyli Biegu Grabiszyńsko-Oporowskim. 
Była to druga edycja tej imprezy i wiązała się
z kilkoma istotnymi zmianami – wszystkie były na 
lepsze! Przede wszystkim, w przeciwieństwie do 
ubiegłego roku, dopisała nam pogoda i dzięki 
temu biegało się wprost fenomenalnie. Po drugie 
tegoroczny GO! Bieg to właściwie dwa biegi – na 
dystansie pięciu i dziesięciu kilometrów. 
Grabiszyńską ścieżkę biegową przemierzyło
z nami tego dnia ponad 230 biegaczy, co jest 
najlepszym wynikiem frekwencyjnym ze 
wszystkich naszych dotychczasowych biegów
(a mamy ich już kilka na koncie). Warto 
odnotować, że poszerzyło się grono organiza-
torów i teraz obok Oporowa jest w nim Grabiszyn-
Grabiszynek – zatem nazwa biegu jest już w pełni 
uzasadniona. Trzecim organizatorem jest 
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław, które ogromnie 
wspiera nas w tym przedsięwzięciu.
Atmosfera imprezy była rewelacyjna, przy czym 
największe podziękowania w tym zakresie 
należą się wolontariuszom z naszego 
Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich – 
byliście wspaniali! W podziękowaniach nie 
można pominąć także naszego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 9. Co prawda tutejsi 
podopieczni są jeszcze zbyt młodzi, by obstawiać 
liczącą 5 kilometrów trasę parkową, ale placówka 
wsparła nas sprzętowo stolikami, co bardzo 
ułatwiło przygotowania tzw. punktu regeneracji.

Po tak dobrych doświadczeniach trudno nie 
planować kolejnych biegów. Tym bardziej, że 
trasa w Parku Grabiszyńskim cieszy się zasłużoną 
sławą jednej z najpiękniejszych i najbardziej 
przyjaznych we Wrocławiu. Możemy zatem 
zdradzić, że planujemy powtórzyć w tym roku 
Bieg Niepodległości „Z Wąsem” (oczywiście 11 
listopada). Wiele wskazuje jednak na to, że 
jeszcze we wrześniu zrobimy kolejną imprezę 
tego typu, choć nieco innym szlakiem. Mowa 
o Biegu Trzech Wzgórz, który najprawdopodobniej 
odbędzie się 20 września. Ale szczegóły niech na 
razie pozostaną tajemnicą.
Na koniec podajemy zwycięzców biegu:
5 km – kobiety:
1. Dorota Silarska, Złoty Stok (18:29)
2. Aleksandra Boroń, Opole (19:12)
3. Estera Lewandowska, Wrocław (19:17)
5 km – mężczyźni:
1. Tomasz Sobczyk, Wrocław (15:43)
2. Jacek Lesiecki, Wrocław (16:35)
3. Jan Dobrowolski, Wrocław (16:56)
10 km – kobiety:
1. Aleksandra Jędrzejewska, Wrocław (39:52)
2. Aleksandra Boroń, Opole (41:29)
3. Natalia Wilińska, Wrocław (41:46)
10 km – mężczyźni
1. Jan Dobrowolski, Wrocław (35:53)
2. Paweł Pelc, Wrocław (35:56)
3. Łukasz Kaczmarczyk, Jaszkowice (36:31)
Dla najmłodszych organizowaliśmy także Bieg 
Krasnala – tam wszyscy uczestniczy zwyciężyli – 
gratulacje! T.S. (39:59)

B.M.


