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Lato w pełni. Witane przez
nas świętojańskim piknikiem
– z muzyką, śpiewem, puszczaniem wianków na Ślęzę, z Teslą
i Edisonem, których przywiózł
nam Bajkobus z Teatru Lalek.
Potem były święta ulic Śniegockiego oraz Kadłubka. Lato
z przytupem, z perspektywą dalszych wakacji, podróży, przygody,
szybszego bicia serc, uprawnionego leniuchowania… Czas dla
rodzin i przyjaciół, czas przecierania rzadziej uczęszczanych
ścieżek, żeby trawą nie zarosły.
A kiedy po powrocie stwierdzicie
z ulgą, że: „nie ma to, jak w domu”,
będzie już czekał na Was
Cały świat na Oporowie – czyli
27 niezapomniany piknik, który
szykują na powitanie
Wasi Radni
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Wyzwania
HydrOporów
langsam aber sicher
Powoli ale konsekwentnie posuwamy się do
przodu. A że o basenach mowa, to droga przysłowiowej kropli wody wydaje się właściwa. Przebieg
warsztatów projektowych (17 kwietnia) dotyczących parku sportowego przy ul. Harcerskiej relacjonowaliśmy na bieżąco na stronie Rady Osiedla
www.oporow.info.pl. Odbyły się wystawy projektów
oraz dyskusje w Klubie Radnego w Sukiennicach
(24 kwietnia), w bibliotece przy Morelowskiego
(do 9 maja) a także na forach społecznościowych.
Głosy „ludu”, jak zwykle podzielone, wskazywały,
że chcemy dużo wody, dużo zieleni, bez betonu
i udziwnień. Niemniej dało się zauważyć, że po
latach bezowocnych starań wiele osób nie wierzy
już w sens angażowania się w sprawy publiczne.
I tutaj się Państwo mylicie, bo…
- od 10 lipca mamy już w UM Wrocławia osobę
odpowiedzialną za projekt rewaloryzacji zespołu
sportowego przy ul. Harcerskiej. Pani Karolina
Woźniak jest osobą młodą, energiczną, a przy tym
extra babeczką znającą tutejsze realia;

Warsztaty HydrOporów w Centrum Historii Zajezdnia.
Fot. ADH.
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- na przełomie lipca/sierpnia rozstrzygnie się
kwestia koncepcji zagospodarowania terenu,
z etapowaniem inwestycji oraz oszacowaniem
kosztów;
- poczynając od tego sezonu nasz park sportowy ma być otwarty przez cały rok, co pociągnie
za sobą kompleksowe uporządkowanie zieleni,
oświetlenie wokół stawu oraz dodatkowe wyposażenie terenu w ławki, kosze na śmieci, itp;
- zdegradowany budynek kas zostanie zastąpiony nowym obiektem strefy wejściowej, gdzie
znajdą się toalety, przebieralnie, wypożyczalnia
sprzętu do gier i zabaw, miejsce na różne aktywności oraz na małe co nieco.
Od pierwszych pomysłów przechodzimy więc
do wcielania w życie elementów układanki, które
potrwa parę lat. Niemniej każdy krok oznacza
poprawę jakości przestrzeni i zwiększenie atrakcyjności Harcowiska. Nie, to nie pomyłka! HydrOporów był nazwą roboczą, Harcowisko zaś pojawiło
się w trakcie warsztatów jako propozycja jednego
z zespołów.
Wnioski z warsztatów i późniejszych dyskusji
da się sprowadzić do czterech głównych postulatów:
- zachowanie jak największej ilości zieleni
z poszanowaniem tradycji miejsca i jego powiązań
z otoczeniem,
- rewitalizacja kąpieliska z przywróceniem

Prezentacja prac w Klubie Radnego w Sukiennicach.

Fot. ADH.

basenów oraz stworzeniem basenu krytego
w planowanych obiektach kubaturowych,
- stworzenie rozmaitych stref aktywności
z uwzględnieniem form całorocznej rekreacji
i wypoczynku,
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa
i porządku publicznego (monitoring, czystość,
patrole straży miejskiej).
Ale to nie wszystko…
Przypomnijmy, że czynny udział w warsztatach
wzięło 21 osób podzielonych na cztery zespoły.
Wydział Architektury PWr zapewnił dla nich materiały wyjściowe, wykłady wprowadzające oraz
opiekę merytoryczną. Na bazie burzy mózgów
z udziałem mieszkańców Oporowa w ciągu tygodnia powstały koncepcje opatrzone hasłami:
HARCOWISKO, LOOPS, O!SPOT i WSKOCZ NA
HARCERSKĄ. Mimo krótkiego czasu na przygotowanie, cechował je wysoki poziom, na co zwrócili
uwagę członkowie Komisji Oceniającej na posiedzeniu w dniu 16 maja br. Podkreślano świeżość
spojrzenia na „stare/nowe kąpielisko” oraz ciekawe
propozycje programowe. Analiza prac obejmowała
kilka punktów.
Nazwa, hasło
Jednym z celów warsztatów było znalezienie
nowej nazwy terenu. Komisja zarekomendowała
HARCOWISKO, jako grę słów (Harcerska + kąpielisko), która odnosi się zarówno do planowanych
tutaj „harców”, jak też do powojennej historii miejsca. Sugerowano uwzględnienie harcerzy w programie zagospodarowania terenu (harcówka) oraz
animowania czasu wolnego młodzieży.
Zieleń
Wszystkie zespoły uwzględniły proste podziały
przestrzeni szpalerami drzew, zgodnie z projektem Richarda Konwiarza oraz charakterem
osiedla, które znakomicie przedstawił dr Artur
Kwaśniewski w swoim wykładzie wprowadzającym. Praca pt. HARCOWISKO jako jedyna uwzględniła zewnętrzne powiązania z otoczeniem, w tym
parking od ul. Jordanowskiej wynikający z ustaleń
mpzp a także nowe przejście w kierunku stawu po
drugiej stronie ul. Dzierżonia. Połączenie tego korytarza zieleni w jedną całość spacerową z parkiem
sportowym oraz ul. Wiejską mieści się w planach
Rady Osiedla a ponadto odpowiada pierwotnym

planom budowy willowego Oporowa.
Autorki projektu WSKOCZ NA HARCERSKĄ
zaproponowały rozdzielenie wielkiej zachodniej
polany niewielkim zagajnikiem nawiązującym do
wstępnej wersji projektu Konwiarza. Pomysł zasługuje na uwagę w kontekście planowanej funkcji
parkowej, aczkolwiek proporcje podziału tego
terenu trafniej wyznaczył zespół LOOPS, kierując
się wielkościami potencjalnych boisk oraz przestrzeni do innych aktywności sportowych. W tym
samym projekcie na uwagę zasługują pływające
wyspy jako elementy biologicznego systemu
oczyszczania wody w stawie, natomiast w projektach HARCOWISKO i O!SPOT przeznaczono na ten
cel połowę powierzchni dawnego basenu. Komisja
zarekomendowała utrzymanie historycznych wartości w projekcie zieleni, z jednoczesnym zwiększeniem jej udziału ze względów klimatycznych.
Akweny
Zgodnie z warunkami warsztatów oraz wskazaniami mpzp. w projektach przewidziano niewielkich rozmiarów basen kryty (rzędu 25 m długości).

Nazwa jest jak idea.
Słowo, które stoi u początku rzeczy.
Harcowisko nawiązuje do pierwszych
10-15 lat powojennej historii Oporowa, kiedy
odbywały się tu zloty, gry terenowe oraz biwaki
tutejszej drużyny harcerskiej. Jak twierdzi Bronisław Zathey, to właśnie ta obecnie zapomniana
historia miejsca sprawiła, że mieszkający nieopodal basenu Wojciech Żukrowski zaproponował nazwę ulicy Harcerskiej. Nie pasuje ona
nijak do położonych obok ulic Dzierżonia, Darwina czy Śniegockiego. Chcemy, aby ponownie odzyskała swój sens, przywołując pamięć
o zasługach wspaniałych harcmistrzów pionierskiego okresu życia na Oporowie. Obok Polany
Profesorów w parku Mamuta, zielone Harcowisko ma się stać podobnym pomnikiem naszych
czasów: prostym, otwartym dla ludzi, piękniejącym z roku na rok.
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Stanowi on część planowanych obiektów kubaturowych i ma służyć przez cały rok.
Nie zmienia się też funkcja stawu-glinianki, gdzie
nadal będzie można łowić ryby, pływać na łódkach
oraz korzystać z kąpieli do czasu przywrócenia
basenów. Do rozważenia wydaje się propozycja
zespołu LOOPS, aby wprowadzić tu (lub tylko
przedłużyć) pomost spacerowy oraz pływające
wyspy-ogrody jako biologiczne urządzenia oczyszczające. Komisja zwróciła uwagę, że niezależnie
od tych prostych rozwiązań konieczne jest napowietrzanie i mieszanie wody. Taką funkcję pełnią
pływające fontanny w parku Tołpy, parku Południowym oraz w wielu innych dobrze utrzymanych stawach.
Do rozstrzygnięcia pozostaje wykorzystanie
basenu otwartego. Głosy w dyskusji odrzucały
pomysł przeznaczenia betonowej niecki na
skatepark, rolki i tym podobne aktywności, chociaż ze względu na długość istniejącego obiektu
(100 m) być może warto może rozważyć tę funkcję
na jego części. Jak wspomniano, dwa zespoły
zaproponowały taki system oczyszczania wody,
który ostatnio zyskuje coraz większe rzesze
zwolenników. W Polsce został zastosowany na
kąpieliskach miejskich w Świętochłowicach i Złotym Stoku, gdzie do pływania służą tradycyjnie
wykonane niecki basenowe. Różnicę więc trudno
zauważyć poza tym, że woda nie jest tu traktowana chemią. Pompuje się ją natomiast przez
złoże mineralno-biologiczne (czasem tylko mineralne), które można ukryć np. pod pomostem plażowym albo też zrobić z niego atrakcyjną część
założenia parkowego. Parametry czystości plasują
się w tym systemie pomiędzy jeziorem/glinianką
a tradycyjnym basenem z wodą chlorowaną.
Jeszcze inny pomysł przedstawił zespół LOOPS,
proponując spłycenie niecki basenu do głębokości 10 cm z jednoczesnym dostosowaniem jej do
gier i zabaw, jak ślizgi na wodzie, lodowisko, itp.
Komisja zarekomendowała dalsze poszukiwania w kierunku optymalnego utrzymania czystości wody w sposób uzasadniony ekonomicznie
oraz społecznie.
Zabudowa
Zgodnie z warunkami warsztatów przyszła
zabudowa została potraktowana w sposób
schematyczny. Wszystkie zespoły nawiązały
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do projektu Konwiarza zachowując pawilon od
ul. Harcerskiej. Poza szatniami, toaletami i administracją zaproponowano tu miejsca aktywności
całorocznych (jak harcówka, salka fitness itp.). Co
więcej – w różny sposób tę strefę wejściową przedłużano, dodając niewielki placyk przeznaczony
na warsztaty, zbiórki harcerskie czy wyprzedaże
sąsiedzkie. Budynek usługowy łączący funkcje
hostelu, spa, czy domu weselnego lokowany był
od strony zachodniej ze względu na parking planowany od ul. Jordanowskiej. Komisja zarekomendowała takie rozłożenie funkcji, aby dojazdy
samochodowe były generowane głównie z tej
strony. Oba bieguny zabudowy powinny oferować
na tyle atrakcyjne elementy programu, żeby ludzie
korzystali z terenu w sposób równomierny, zapewniając większe bezpieczeństwo użytkowania.
Podsumowanie
Składając wyrazy uznania dla różnorodności
pomysłów i dużej kreatywności autorów, Komisja
podziękowała też za wkład merytoryczny pracownikom Wydziału Architektury PWr, którzy wspomagali uczestników swoją wiedzą oraz talentem. Na
szczególną wzmiankę zasługuje dr Maciej Stojak
i Agnieszka Wierzbicka. Podkreślono też cenne
uwagi mieszkańców Oporowa, które Komisja
starała się uwzględnić swoich w rekomendacjach.
W czerwcu Rada Osiedla powołała wewnętrzną
komisję ds. rewitalizacji parku sportowego Harcowisko, zapraszając do udziału (ze skutkiem
pozytywnym) osoby uczestniczące w dyskusjach
warsztatowych.
A dalej? Langsam, langsam aber zicher!
Alina Drapella-Hermansdorfer

Zachować Jordanowską
w zieleni
− Jordanowska? Pierwsza w prawo, zaraz za
mostem Oporowskim. Typowa uliczka „starego
Oporowa” z kilkoma bardzo ładnymi willami.
− Zapewne mniej więcej w ten sposób większość
mieszkańców naszego osiedla odpowiedziałoby
na zapytanie o tę ulicę.

Zdecydowanie mniejsza część z nas, zwłaszcza tych mieszkających na wschód od ulicy Solskiego wie, że Jordanowska ma także drugie
oblicze. Zaszkółką jeździecką „Hucuł” przechodzi
łukiem zmieniając zarówno kierunek jak i charakter. Sam zawsze wiedziałem, że z tyłu basenu jest
jakaś droga prowadząca przez pola i ogródki działkowe, ale przez większą część życia nie miałem
powodu się tam zapuszczać. Taki powód znalazł
się dopiero po trzydziestce, gdy złapałem biegowego bakcyla i zacząłem szukać ciekawych tras
w swojej okolicy.
I muszę przyznać, że to mniej znane oblicze ulicy
Jordanowskiej od razu mnie oczarowało. Licząca
około pół kilometra, skąpana w zieleni, wypełniona śpiewem ptaków droga robi niesamowite
wrażenie. Wiele z drzew pochyliły lub połamały
wichury, część z nich jest nadpalona – zapewne
po uderzeniach piorunów, jednak nawet one toną
w zieleni oplecione krzewami i bluszczem. Niemal
idealne miejsce na spacery, gdzie sielankę burzą
jedynie śmieci podrzucane stale przez „oszczędnych”. Jordanowska zachowała swój wyjątkowy
charakter dzięki temu, że zawsze była na uboczu, pozbawiona zabudowy i wyraźnych celów
podróży. Niedbale utwardzona asfaltem od lat
mocno podziurawionym, skutecznie odstraszała
kierowców od robienia skrótu z ominięciem świateł na głównym skrzyżowaniu osiedla. Ale to nie
nawierzchnia tylko przyroda stanowi o uroku tej
ulicy, który może niebawem zniknąć.
W pierwszej połowie ubiegłej dekady powstała
zabudowa, głównie szeregowa, po wschodniej
stronie łuku Jordanowskiej. W połowie obecnej
otworzył się inwestycyjnie drugi kraniec tej ulicy
– pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Avicenny
i Dzierżonia, gdzie w oparciu o nowy plan zagospodarowania działki wypełniły się zabudową wielorodzinną. Jednak największa fala zmian rozpoczyna
się właśnie teraz, w roku 2018, gdy deweloperzy
ruszają z budową na działkach stanowiących do
tej pory pola uprawne. W ciągu kilku lat powstaną
tu setki mieszkań.
I tak doszliśmy do dylematu: co zrobić z Jordanowską? Pierwszą decyzją było nadanie jej charakteru typowej osiedlowej ulicy: poszerzenie jezdni
z ok. 4 do 5,5 metra, budowa chodnika, począt-

kowo jednostronnego, z czasem uzupełnionego po
drugiej stronie. Takie warunki postawiono deweloperom starającym się dwa lata temu o zezwolenia
na inwestycje w tym rejonie. To oznaczało niemal
zupełne usunięcie zieleni, gdyż większość drzew
i krzewów znalazłaby się w szerokości nowej
jezdni i chodników.

Jordanowska w zieleni.

Fot. ADH.

Od ubiegłego roku jednak spojrzenie na zieleń
we Wrocławiu zupełnie się zmieniło. Z jednej strony
wzrosła wrażliwość mieszkańców, wyrażona między innymi protestami wobec wycinek; z drugiej
zmieniła się polityka władz miasta, czego przejawem są starania o tytuł Zielonej Stolicy Europy.
To przesądziło o powrocie do tematu kształtowania Jordanowskiej. Potrzebny był jednak pierwszy
impuls. Na początku roku 2018 nadała go Rada
Osiedla apelując o zachowanie reliktowego przydrożnej zieleni. Odbyła się wizja lokalna w terenie:
w mroźnej aurze, jeszcze przed okresem wegetacji, Jordanowska nie mogła pokazać pełni swego
uroku, jednak nawet wtedy wśród konarów udało
się dostrzec dzięcioła zielonosiwego, uznawanego
za gatunek symptomatyczny dla cennych siedlisk
przyrodniczych.
Oczywiście nie można zapomnieć o dojazdach do kilkuset nowych mieszkań, dla których
tak ukształtowana ulica z pewnością nie byłaby
wystarczająca. Z pomocą przychodzi tu plan
zagospodarowania przestrzennego, który mniej
informuje bez oporów
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więcej w połowie tego odcinka ustala przebieg
nowego łącznika ulicy Jordanowskiej z ulicą Avicenny. Ten łącznik kształtowany będzie w szerszych parametrach i przejmie istotną część ruchu,
odciążając jednocześnie skomplikowane skrzyżowanie Wiejska/ Mokronoska/ Avicenny/ Cesarzowicka/ Jordanowska. Jesteśmy jeszcze przed
etapem projektowania, ale liczymy na to, że „zielone” podejście do problemu da dobre efekty.
Pozwoli połączyć stare z nowym – ułatwi naszym
nowym sąsiadom spacery na „stary Oporów”,
pomoże w nawiązywaniu więzi wspólnotowych,
zachowa cenną przyrodę, a także charakterystyczne dla naszego osiedla wewnętrzne aleje.

Zielone podejście
Cel postawiony przez Radę stanowił spore
wyzwanie, ale udało się przekonać zarówno
jednostki miejskie, jak i inwestorów do pochylenia się nad założeniami przebudowy ulicy.
Zgodnie z nowymi wytycznymi jezdnia ulicy
Jordanowskiej będzie miała szerokość 4,5 m,
dopuszczoną przepisami dla tej klasy dróg.
Chodnik nie będzie przylegać do jezdni ale ma
meandrować wśród zieleni przysunięty bliżej
do planowanej zabudowy. To powinno ocalić
zdecydowaną większość drzew, chociaż będą
musiały zostać poddane wielu zabiegom, aby
nie wchodziły koronami w obszar skrajni drogowej. Specjaliści jednak już myślą o tym, jak
zabezpieczyć malownicze a przy tym cenne dla
fauny i flory siedliska reliktowe.

Biorąc udział w tym procesie czuję się w obowiązku, aby serdecznie podziękować osobom,
które przyczyniły się do zmiany spojrzenia na
przyszłość ulicy Jordanowskiej. Są wśród nich
osiedlowi radni, urzędnicy odpowiedzialni za wrocławskie ulice, projektanci oraz inwestujący na
naszym osiedlu deweloperzy – wszyscy oni wykazali się otwartością i wrażliwością na potrzeby
mieszkańców, którym obecność przyrody w niełatwym dla niej środowisku miejskim leży coraz
bardziej na sercu.
Tomasz Stefanicki
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Przyrodnicze osobliwości
na Oporowie i Klecinie
Przyroda terenów zurbanizowanych kojarzy
nam się przede wszystkim z miejskimi parkami,
skwerami oraz rzadziej lasami. To tam najczęściej
udajemy się na krótki spacer czy przejażdżkę rowerem. W kontekście dzikiej przyrody w miastach
pomijamy jednak miejsca z pozoru zapomniane,
takie jak nieużytki czy opuszczone tereny poprzemysłowe. Bez wyasfaltowanych ścieżek, ławek czy
oświetlenia, przeciętnego mieszkańca takie miejsca prędzej odstraszą niż zachęcą do obrania celu
na wieczorną przechadzkę z psem. Ci „pomysłowi
inaczej” wykorzystują je jako składowiska odpadów
– tyle, że te nielegalne. To swoista plaga nie tylko
Wrocławia ale i większości polskich miast. Zupełnie
inaczej postrzegają je jednak deweloperzy. Oczami
wyobraźni już wycinają ostatni krzew, zasypują
staw i pną w górę betonowe mury kolejnego osiedla. W tym wszystkim zapominamy jednak, że są
to ostoje lokalnej przyrody, nierzadko wręcz azyle
miejskiej bioróżnorodności. To stąd wieczorami
słychać donośne żabie koncerty, cykanie świerszcza oraz jego prostoskrzydłych pobratymców czy
niemal całonocne śpiewy słowika.
Takich z pozoru opuszczonych, acz przyrodniczo niezwykle ciekawych miejsc jest we Wrocławiu całkiem sporo. Kilka znajduje się także na
wrocławskiej Klecinie i Oporowie. Dwa z nich stały
się w ostatnim czasie przedmiotem przyrodniczej
inwentaryzacji. To staw wraz z otaczającym go
terenem zielonym przy ul. Dzierżonia, znajdujący
się naprzeciw kąpieliska przy ul. Harcerskiej oraz
graniczące z Parkiem Klecińskim tereny po byłej
cukrowni przy, a jakże, przy ul. Cukrowej.
Wśród przedstawicieli herpetofauny (czyli płazów i gadów) można tu spotkać ropuchy szare, żaby
zielone, a także jaszczurki zwinki oraz zaskrońce
zwyczajne. Zdecydowanie liczniej reprezentowane
są ptaki. Na samym tylko obszarze po dawnej
cukrowni naliczyliśmy ich niespełna 50 gatunków,
natomiast w okolicy stawu przy ul. Dzierżonia
ponad 20. Są wśród nich między innymi te najbardziej pospolite takie jak sroki, wróble, mazurki, czy
jerzyki, ale także nieco mniej znane i bardziej skryte
osobliwości, w tym uszatka (sowa aktywna głów-

nie nocą), czy niezwykle ciekawy gatunek dzięcioła
– krętogłów. Dużą grupę stanowi ptactwo wodne:
łyski, kokoszki, czaple siwe i prawdziwy rarytas
– bączek, najmniejsza z występujących w Polsce
czapli. Wszystkie stwierdzone płazy i gady, oraz
zdecydowana większość ptaków to gatunki objęte
w Polsce ochroną prawną, a część z nich wymaga
dodatkowo ochrony czynnej.
Nie mniej ciekawe przedstawia się lista grubo
ponad 100 gatunków roślin stwierdzona na badanych terenach. Najcenniejszy to stwierdzony na
obszarze po cukrowni goździk kosmaty - objęty
ochroną prawną i zagrożony wymarciem na Dolnym Śląsku. Poza sporym udziałem gatunków
rodzimych występują tu też gatunki obcego pochodzenia, w tym należące do najbardziej inwazyjnych
na świecie rdestowce, oraz będący bezpośrednim
zagrożeniem dla zdrowia ludzi barszcz Sosnowskiego. Wyniki naszej inwentaryzacji wykazały
duży potencjał przyrodniczy obu badanych siedlisk, jednakże nie trudno zauważyć, że tereny po
cukrowni charakteryzuje zdecydowanie większa
bioróżnorodność. Jest to związane przede wszystkim z większą powierzchnią terenu oraz mniejszą
presją ze strony człowieka. Oba tereny bezpośrednio sąsiadują z miejską zabudową oraz terenami
chętnie odwiedzanymi przez Wrocławian. Warto
więc zadbać o nie w odpowiedni sposób, tak by
na tle otaczających je betonowych pustyń stały się
wizytówką tej części miasta. A, my, mieszkańcy nie
tylko zyskamy cenny element miejskiego krajobrazu ale także cały szereg usług ekosystemowych,
które takie miejsca oferują: od redukcji bezkręgowców, które uważamy za szkodliwe czy uciążliwe
(np. komary muchy), przez redukcję zanieczyszczeń, po lepszy lokalny mikroklimat.
Krzysztof Kolenda, Paweł Grochowski, Zbigniew Łobas

Z początkiem bieżącego roku Rada Osiedla
Oporów zwróciła się do Rady Miejskiej z wnioskiem o ustanowienie użytku ekologicznego na
terenie obejmującym staw przy ul. Dzierżonia.
Zgodnie z postulatami uczestników warsztatów
HydrOporów, kolejnym krokiem po oczyszczeniu tego miejsca byłoby połączenie go ścieżką
spacerową z ul. Wiejską.

Wydarzenia
Pożar na Wiejskiej
W naszych pejzażach codziennych ważne są
nie tylko budynki wielkiej klasy. Zapamiętujemy
zwykle te, które tworzą naszą historię. Tajemnicze,
charakterystyczne, ciekawie położone. W pejzażu
Oporowa gospoda F. Niewiteckiego pojawiła się
w połowie XIX wieku. Na rozwidleniu dróg: tam,
gdzie ludzie się witali lub rozstawali z niewielką
wtedy wioską, gdzie się spotykali jako sąsiedzi
i gdzie kwitło lokalne życie towarzyskie. W roku
1900, na powitanie nowego wieku dodano do niej
sporą salę restauracyjną z podestem dla orkiestry, przekształcając zwykły Gasthaus w ambitnie brzmiące établissement. W języku francuskim
oznacza to zakład lub przedsiębiorstwo, ale
w owym czasie wrocławskie établissements
były jednoznacznie kojarzone z rozrywką. Poza
salą restauracyjną przystosowaną do koncertów i potańcówek z reguły posiadały dodatkowe
pomieszczenia wewnętrzne, jak salon bilardowy
u Niewiteckiego, oraz zewnętrzne, jak altany
oraz stoliki w części ogrodowej. Gospoda przetrwała dwie wojny światowe i niezmiennie służyła
ludziom − ostatnio jako restauracja Quantum.
Było to „miejsce z charakterem”, jedno z niewielu,
które ocalały przy ulicy Wiejskiej tworząc jedyny
w swoim rodzaju zatopiony w zieleni pejzaż starego Oporowa.
Jesienią 2013 roku w 97 numerze Biuletynu ukazał się artykuł pt: „Walka o Quantum”. Jest w nim
mowa o przejęciu budynków od Agencji Nieruchomości Rolnych przez Urząd Marszałkowski
oraz wypowiedzeniu umowy dzierżawy kierownictwu Quantum w związku z ich złym stanem
technicznym. Popularny lokal mieścił się jednak
w odrestaurowanej przybudówce, dlatego radni
poprzedniej kadencji podjęli uchwałę wspierającą starania o jego utrzymanie. Nie wspomniano
jednak, że główną motywacją Urzędu były plany
wybudowania w tym miejscu węzła komunikacyjnego i to dość pokaźnych rozmiarów. Stan agonalny Quantum przeciągał się aż do listopada 2017
roku, kiedy to lokal przy Wiejskiej 36 ostatecznie
opustoszał. Dwa miesiące później, po uchwaleinformuje bez oporów
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niu nowego „Studium uwarunkowań… Wrocławia”,
gdzie wycofano się z pomysłu tramwaju na Wiejskiej, Rada Osiedla podjęła uchwałę opowiadając
się za takim rozwiązaniem węzła komunikacyjnego, który by umożliwił zachowanie tego śladu
historii Oporowa na zakończeniu osi ulicy.

sposób utrwali pamięć miejsca, które ludzi witało,
żegnało i łączyło… Coś przyjaznego i charakterystycznego dla Oporowa!
Alina Drapella-Hermansdorfer

Ogień strawił jeden z ważnych reliktów
historii Oporowa. Jesteśmy tym głęboko
poruszeni. Ten ogień obudził nas z letargu,
jaką rodzi „opatrzenie” się i milczące przyzwolenie na to, co się od dawna dzieje przy
ulicy Wiejskiej. Na to, jak na naszych oczach
niszczeje dwór z połowy XVI wieku, jak nie
egzekwuje się zobowiązań od prominentów,
którzy nabyli nieruchomość przy Wiejskiej 17.
•

Pani Konserwator, oczekujemy odpowiedzi na wniosek w tej sprawie, który skierowaliśmy do Pani z początkiem tego roku!

•

Pani Dyrektor ZSP nr 9, oczekujemy, że poradzi sobie Pani z usunięciem gałęzi, które mają zagrażać
korzystaniu z ogrodu przy Wiejskiej
24, że zadba Pani o remont zabytkowej willi, którą zajmuje przedszkole!

•

Panie Prezydencie, oczekujemy że przestrzeń publiczna tej ulicy, którą Pan
wyznaczył w „Studium uwarunkowań …
Wrocławia” jako rdzeń naszego osiedla,
stanie się godna tej społeczności.

Budynek przy Wiejskiej 36 w maju 2018 r. Fot. ADH.

W lutym Towarzystwo Benderowskie wystąpiło
z inicjatywą wpisania dawnego établissement Niewiteckiego do rejestru zabytków. Towarzystwu
patronuje Georg Bender jeden z najbardziej zasłużonych burmistrzów dla rozwoju Wrocławia, zaś
misją osób zrzeszonych w tej grupie jest ochrona
obiektów ważnych dla lokalnych społeczności.
W dniu 30 maja odbyła się wizja lokalna z udziałem wnioskodawców oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nazajutrz
rozpoczął się długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała a w niedzielę 3 czerwca kilka
jednostek straży pożarnej zostało wezwanych do
gaszenia pożaru, który nagle ogarnął strychy.
Na miejscu établissement Niewiteckiego
powstanie zatem węzeł komunikacyjny. Trudno
zaprzeczyć, że jest tutaj potrzebny. Ale niech to nie
będzie kolejny bezduszny pomnik czasów technokracji, jak wschodnie skrzyżowanie ulicy Wiejskiej
z ulicami Solskiego i Karmelkową oraz Aleją Piastów. Oczekujemy, że projektanci potrafią odkryć
Sztukę Inżynierii i zaproponują tu coś, co w inny
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Wrocław, to nie tylko centrum miasta. Wrocław to nasze pejzaże codzienne. My, na Oporowie chcemy żyć w pejzażu z klasą!
Bo tacy jesteśmy.

Dlaczego OGRÓDEK
TLENOWY?
Dzięki współpracy Urzędu Miasta z Radą Osiedla Oporów i Pracownią Badawczo-Projektową
OxyCityLAB udało się u zbiegu ulicy Kadłubka

z Aleją Piastów zrealizować rodzaj zielonej kurtyny
wokół placu zabaw dla dzieci. Ideą było wprowadzenie swoistych „dotleniaczy”, czyli grupy roślin
o znacznym potencjale fitoremediacji powietrza.
Docelowo ma tu powstać kwitnący ekran z gatunków wykazujących wysoką zdolność produkcji

OxyCityLAB w akcji. Fot. ADH.

tlenu a także redukcji zanieczyszczeń z powietrza (przede wszystkim pyłów zawieszonych oraz
gazów NOX, CO2, CO i O3 ).
Projekt został podzielony na dwa etapy realizacyjne. W pierwszym wprowadzono w dwóch rzędach drzewa Paulownia Clon in Vitro 112, które
są mieszańcem międzygatunkowym (Paulownia
fortunei × Paulownia elongata), potocznie zwanym
Oxytree. Wraz z istniejącymi już na lipami stworzą
barierę kształtującą klimat w pułapie drzew wysokich i średnich a spodziewane szybkie tempo wzrostu roślin zapewni niebawem grę światła i cienia,
tak pożądaną na placu zabaw. W etapie II zostanie
wprowadzony żywopłot z krzewów o właściwościach zdrowotnych, które wokół miejsc wypoczynku stworzą pas ochronny kwitnący w kolorach
bieli i fioletu. Uzupełnią one niskie piętro drzew,
chroniąc dzieci przed ulicznym pyłem i hałasem.
Wymaga wyjaśnienia, budząca zapytania
kwestia samych Oxytrees. Zaniepokojenie budzi
zarówno fakt, że stosujemy krzyżówkę międzyga-

tunkową oraz, że pochodzi ona ze skrzyżowania
gatunków introdukowanych. Tymczasem lista
drzew polecanych do nasadzeń miejskich obfituje
w tego typu propozycje. Od lat z powodzeniem
pełnią swoją rolę, wchodząc na stałe w miejskie
krajobrazy bez naruszania równowagi ekologicznej. W wizerunek Wrocławia wpisał się chociażby
powszechnie lubiany platan klonolistny − krzyżówka (P.orientalis × P.occidentalis), podobnie jak
magnolia Soulange’a, będąca hybrydą powstałą ze
skrzyżowania M.denudata z M.liliflora. Od kilkudziesięciu lat bez szkody dla otoczenia w naszym Ogrodzie Botanicznym rośnie też paulownia puszysta,
zachwycając pięknem swoich kwiatów.
Trzeba mieć świadomość, że − poza reliktami
dawnych lasów − miejska flora niewiele ma wspólnego z naturalnością. Sięgamy po nowe odmiany,
gatunki czy krzyżówki z uwagi na określone kryteria
estetyczne lub funkcjonalne, jak obecnie wytrzymałość na susze. Równowadze ekosystemów
zagrażają głównie gatunki inwazyjne, ale przeprowadzona przez Instytut JUNG ocena ryzyka Oxytree wg tzw. testu walidacyjnego wg Webera i Guta
- plasuje tę krzyżówkę w grupie nie wykazującej
zagrożenia. Nie zmienia to faktu, że wciąż powinna
ona podlegać obserwacji. Badania w warunkach
plantacyjnych pozwalają stwierdzić wysoką przydatność drzewa do nasadzeń miejskich (wysokie przyrosty biomasy, szerokie omszone liście,
łatwość formowania, wysoka zdolność produkcji tlenu). TlenO!porek należy więc rozumieć jako
obiekt eksperymentalny, pozostający pod kontrolą
Pracowni, dostarczający korzyści nie tylko użytkownikom miejsca, ale także materiału do dalszych
badań (np. zdolności roślin do fitoremediacji).
Dziękujemy Radzie Osiedla Oporów za wiarę
w ideę „tlenowego ogrodu”. Wierzymy, że w niedługim czasie będziemy mogli się w nim spotkać
w bujniejszej zielonej scenerii. Studzimy jednak
hurra entuzjastyczne wypowiedzi mediów, co do
szybkości wzrostu roślin. „Drzewko tlenowe”, chociaż wykazuje znaczny potencjał w tym zakresie,
jednak jak każde, potrzebuje czasu by wykształcić
koronę. Stąd też ważny jest kolejny etap, czyli pas
roślin wspomagających, który pozostaje na razie
w fazie wstępnych deklaracji.
Ewa Podhajska
informuje bez oporów
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Ogródek przy Czatce
Administracyjne procedury przekazania Radzie
Osiedla strychów przy Wiejskiej 2 ciągną się w nieskończoność. Nie czekając na wynik zabraliśmy
się zatem za porządkowanie ogródka położonego
na tyłach chatki. W przyszłości chcemy go przystosować do potrzeb mieszkańców ale zanim to
nastąpi roślinki niech już rosną. Z pomocą przyszli nam wolontariusze z II klasy gimnazjalnej pod
wodzą wspaniałej wychowawczyni Edyty Morskiej.
W ciągu dwóch godzin uwinęli się z robotą i pierwsze krzewy zostały posadzone. Pracowali zajadle,
z humorem – pomimo upału, soboty i meczu
w telewizji. Byli wspaniali! Dzięki, Młodzi Obywatele!
Alina Drapella-Hermansdorfer

Pani Edyto!
Nie możemy odżałować, że osoby takiej, jak
Pani nie zatrzymano w naszej szkole! Będzie
nam Pani bardzo brakowało. Pani charyzmy, autorytetu, talentu! Niestety, coraz więcej rodziców przenosi z dzieci z placówek
ZSP nr 9 gdzieś dalej, gdzie – jak twierdzą: „coś się dzieje”. Tutaj stracili nadzieję.
Idą za Pedagogami, których znają i cenią!

szenia Pomocy w Budownictwie Jednorodzinnym.
Podobny wkład pracy własnej wnieśli inni członkowie: Maciej Czarniecki (konstruktor), Janusz Jeżowiecki (instalator) i Olgierd Puła (geolog), którzy
weszli w skład wewnętrznego zespołu projektantów. Forma organizacji spółdzielczej zrzeszającej
profesjonalistów mobilizowała tutaj wszystkich
do działania. Po żywiołowych dyskusjach zdecydowano się na tradycyjny system realizacji domu,
mając na względzie minimalizację kosztów, jaki
zapewniał udział własny przyszłych mieszkańców.
Osiedle budowano w dwóch etapach. Pierwszy (39
domów bliżej ulicy Sobótki) zrealizowano w latach
1974-80; drugi etap (52 domy bliżej ulicy Karmelkowej) – w latach następnych do roku 1985, gdzie
rolę lidera przejął Stanisław Żak. Trzeci etap dotyczył zagospodarowania terenu pomiędzy dwoma
zespołami domów, gdzie ostatecznie powstało
gimnazjum nr 40 (projektant - arch. Stefan Bigda,
Leszek Konarzewski - konsultant), obecnie placówka szkoły podstawowej nr 15.
Osiedle o pow. ok. 6 ha wyróżnia się nietypowym,
dywanowym charakterem zabudowy zogniskowanej wokół 13 placyków, z których każdy zapewnia
dojazd oraz wspólną przestrzeń rekreacyjną dla na
ogół 7 domów. Układ ten miał sprzyjać integracji
mieszkańców zarówno w czasie budowy jak i użytkowania. Jednocześnie zapewniał duże poczucie prywatności, gdyż pokój dzienny w każdym
z domów otwiera się na wewnętrzne atrium i dalej

Sami swoi
Leszek Konarzewski
Architekt, nauczyciel akademicki, Oporowianin,
autor kolonii atrialnych domów jednorodzinnych
pomiędzy ulicami Trentowskiego i Morelowskiego.
I nie tylko…
W roku 1972 Leszek Konarzewski został jednym
z laureatów konkursu SARP na tani funkcjonalny
dom jednorodzinny dla ówczesnego województwa
wrocławskiego i z tego właśnie powodu Ryszard
Borys – lider grupy inicjatywnej młodych pracowników PWr – powierzył mu w tym samym roku projekt
domu oraz mini osiedla dla Spółdzielczego Zrze-
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na niewielki ogródek za domem. Współcześnie część domów jest nieco zmieniona w stosunku do pierwotnych, gdyż pod koniec lat 80-tych,
mieszkańcy zdecydowali się na nadbudowę budynków w celu uzyskania dodatkowej przestrzeni
wielkości małego mieszkania, najczęściej z niezależnym wejściem.
Aby zbytnio nie dociążać istniejącej konstrukcji
budynku, Leszek Konarzewski zaprojektował nową
część domu w systemie szkieletu drewnianego,
zwanego kanadyjskim. Ciemny kolor nadbudowy
z drewnianą okładziną kontrastuje z jasnymi bryłami części pierwotnej domu, dzięki czemu udało
się zachować spójność kompozycyjną całości.
Peryferyjne położenie sprawia, że osiedle należy
do stosunkowo mało znanych a przecież wyróżniających się urbanistycznych wrocławskich realizacji
z lat 70-90.
A tych realizacji pracownia APP-KONARZEWSKI
ma w swoim portfolio sporo, zwłaszcza z późniejszego okresu. Wystarczyłoby tylko wymienić: część
nowej zabudowy ulicy Bema, Świętokrzyskiej, Na
Szańcach, Drobnera, Jedności Narodowej (po
wygranym konkursie na rewaloryzację i przebudowę rejonu Placu Bema i ulicy Drobnera), przebudowę Hali Ludowej - Hali Stulecia (1995-2010),
ostatnio zaś - modernizację części nabrzeży Bulwarów Odry Śródmiejskiej (2013-2016) na odcinkach
przeszło 6 km oraz szereg innych projektów trwale
i pozytywnie wpisanych w krajobraz naszego miasta (o innych nie wspomnę, chociaż warto). Ma też
liczne grono byłych studentów i dyplomantów, którzy odnoszą już poważne sukcesy zawodowe. Wraz
z synem Markiem (architektem), córką Mają (plastykiem) i synową Aleksandrą (architektem krajobrazu), ojciec klanu Konarzewskich podejmuje
nadal śmiałe wyzwania projektowe. Na Oporowie
mieszka z żoną Reginą – architektem i współautorką wielu jego zawodowych sukcesów.
Ostatnio dr Leszek Konarzewski zainicjował na
Wydziale Architektury PWr prace nad koncepcją
upamiętnienia oporowskiej społeczności akademickiej. Wszedł też w skład komisji powołanej
przez Radę Osiedla do spraw rewitalizacji parku
sportowego przy ul. Harcerskiej. W tych przemyśleniach wspomaga go wnuczka Zuzanna, konsultantka oporowskich wizji z horyzontu ucznia.

Spotkać ich można oboje „ w akcji” na rowerowych
wizjach terenu.
Alina Drapella-Hermansdorfer

Szersza dokumentacja osiedla domów atrialnych przekazana przez Autora wejdzie w skład
przygotowywanego przewodnika po Oporowie. Osoby będące w posiadaniu jakichkolwiek
materiałów, jak plany, zdjęcia, informacje, które
mogłyby wzbogacić ten projekt prosimy o kontakt z Radą Osiedla.

Aktualności
Nocny Półmaraton
Mieliśmy swój udział w wielkim wrocławskim
wydarzeniu. Tegoroczna 6. edycja Nocnego Półmaratonu PKO okrzyknięta została rekordową.
Ponad 10.000 biegaczy pokonało 21 kilometrów
ulicami Wrocławia. Pierwszy punkt z wodą, izotonikiem i energetykiem dla biegaczy, znajdujący się

Fot. DB.
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na 4 km trasy, zabezpieczała oporowska drużyna.
W bardzo silnym składzie ponad 100 wolontariuszy oraz harcerzy z Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego 347 ratowaliśmy spragnionych biegaczy,
którzy po godzinie 23.00 przybyli na nasz odcinek
już zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. W przeciągu
kilkudziesięciu minut wydaliśmy kilka tysięcy
kubeczków z napojami i cukrowych kostek. A po
opuszczeniu punktu przez ostatniego biegacza
sprzątaliśmy, sprzątaliśmy, sprzątaliśmy... Było
wesoło, energetycznie i fantastycznie!
Niezapomnianym przeżyciem jest udział
w wydarzeniu, które w jednym miejscu i czasie
gromadzi tylu pasjonatów sportu. Ale prawdziwym zaszczytem jest współpraca z ludźmi, którzy charytatywnie, z ogromnym zaangażowaniem,
w pełnej harmonii i z ogromnym uśmiechem, działają dla innych. Oporowski zespół został oceniony
z wyróżnieniem przez Organizatorów Maratonu
i zaproszony do współpracy podczas wrześniowych biegów.
Wszystkim wolontariuszom i harcerzom przesyłam gorące podziękowania, ich rodzicom gratulacje - macie Państwo wspaniałe dzieci! Szczególnie
dziękuję Radnym - Renacie Marko, Damianowi
Irkowi i Jakubowi Wolskiemu, którzy koordynowali
akcją. Bez Was nie byłoby tak samo:-)
Dobrosława Binkowska
Święto ul. Kadłubka.

Fot. ADH.
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Stowarzyszenie Wędkarskie
Oporowscy wędkarze - łączcie się! Jeżeli lubisz
łowić, spędzać czas nad wodą i wspólnie zrobić
coś dobrego dla otoczenia -  przyłącz się do nas.
Trwają zapisy do powstającego stowarzyszenia
wędkarskiego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod
nr telefonu +48 663615753

Wirus atakuje
Gdzie się to dziadostwo zalęgło? – w smalczyku? w ogóreczkach małosolnych? a może
w ciastach takich, że grzechem byłoby nie zjeść?
Dość na tym, że rozprzestrzenili go Sąsiedzi „bez
oporów” z ulicy Śniegockiego. Oni pierwsi zaczęli
obchodzić święto patrona ulicy. W tym roku
zaraza ogarnęła również ul. Kadłubka. W odstępie dwóch tygodni przeżyliśmy dwa święta ulic,
nie licząc kwietniowego spotkania z Kleciną przy
ul. Jutrzenki, gdzie w niebo strzelały korki od szampana Piccolo. Potem frunęły w niebo tlenowe baloniki na otwarcie TlenO!gródka.
Kolejna impreza sąsiedzka odbyła się w okrsie
Dni Wrocławia. W wigilię nocy świętojańskiej
bawiliśmy się przy jazie łączącym Oporów z Grabiszynem-Grabiszynkiem. Zarząd Zieleni Miejskiej

pięknie nam wykosił trawę, co zostało natychmiast
zauważone na plus. Sabatu nad Ślęzą nie było.
Bawiliśmy się w klimacie niegdysiejszych biwaków, z gitarowym trio, ze śpiewem, przy ciastach
kulinarnych artystek z Klubu Seniora. Dziewice
wyplatały wianki pod czujnym okiem Połednicy
oraz Mamutantek prowadzących florystyczne
warsztaty, młody człowiek lat około trzech został
szczęśliwym znalazcą kwiatu paproci. A rano
wszystkie wianki wyłowił hurtem radny Wolski,
bo dbamy o środowisko...
Osiedlowe wydarzenia.

Fot. ADH.

Nazajutrz na tej samej Polanie Profesorów
zagościł Bajkobus z Teatru Lalek z genialnym Teslą
i cwanym Edisonem, ze Statuą Wolności i dwójką
znakomitych aktorów: Elżbietą Skarżyńską oraz
Konradem Kujawskim, którzy zarażali wszystkich
swoim humorem.
A więc: Ludzie, nie siedźcie w domu! Dajcie się
zarazić wirusem dobrego sąsiedztwa i już szykujcie egzotyczne ciuszki na wrześniowy piknik.
Zapraszamy!
Alina Drapella-Hermansdorfer
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Cały świat na Oporowie
27 O!Piknik! Będzie się działo…
Nie od dziś wiadomo, że na Oporowie jest różnorodnie i barwnie - w sferze wiekowej, kulturowej,
narodowej. Postanowiliśmy tą wspaniałą sytuację
wykorzystać jako motyw przewodni tegorocznego
Pikniku Osiedlowego tytułując wydarzenie „Cały
Świat na Oporowie”.
Szykujemy dla Państwa – podobnie jak w
latach ubiegłych – wiele atrakcji i niespodzianek.
Tradycyjnie zapewnimy coś dla ciała i dla ducha.
Będzie muzycznie, kosmicznie, gastronomicznie,
sportowo i rozrywkowo. Planujemy podróż przez
kuchnie świata, których smaki wzajemnie się przeplatają, uzupełniają i współtworzą nasze dzisiejsze
smaki. Pragniemy, żebyście spróbowali Państwo
różnych rytmów, więc scena będzie należała do
muzyków z odległych niekiedy nurtów i gatunków. Ale scena może też należeć do Was – piszcie, dzwońcie, proponujcie Waszą muzykę, Wasze
dźwięki, Wasze klimaty.

Mapa pikniku wypełni się atrakcjami inspirowanymi naszym tegorocznym hasłem. Będą zatem
sporty świata, park rozrywki dla najmłodszych i
strefa relaksu dla najstarszych, coś dla pań i coś
dla panów. Aktywność przewidujemy i na lądzie i na
wodzie, a może i w powietrzu... Powtórzymy to co
sprawdzone, ale możecie liczyć na wiele nowości.
Postawiliśmy sobie cel poznawczo-integracyjny,
więc zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup
społecznych obecnych na naszym Osiedlu. Jesteśmy sąsiadami i choć różnimy się kolorem skóry,
językiem narodowym, wyznaniem czy niedzielnym
obiadem – warto, żebyśmy się znali i rozmawiali.
Globus Oporowa zakręcimy na terenie Parku Sportowo – Kąpielowego przy ul. Harcerskiej w dniu
1 września 2018 r. Rezerwujcie sobie Państwo
czas w godzinach południowo-wieczornych i szukajcie szczegółów wydarzenia na naszej stronie
www.oporow.info.pl oraz oficjalnym profilu Rady
Osiedla Oporów www.facebook.com/radaosiedlaoporow. Nie może Was zabraknąć. Zapraszamy
– przyłączcie się do nas!
Dobrosława Binkowska

Redakcja Biuletynu
Alina Drapella-Hermansdorfer
Karina Wiślicka
Skład i opracowanie graficzne:
Grupa doprzodu;
„Oporów. Tu się nie śpi. Tu się działa.”
Karolina Fonfara; „HYDROplakat”
(okładka) Aneta Góralska; „Cały świat
na Oporowie” Grupa doprzodu

Masz pomysł?
Skontaktuj się z Nami
oporow.info.pl
facebook.com/osiedleoporow
ul. Wiejska, 52-411 Wrocław
tel. 71 363 54 17

