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OPOROWSKI BIULETYN

WYDANIE SPECJALNE

INFORMACYJNY

OPOROWIANIE!
Jako Wasi Radni zostaliśmy powołani Przypominamy, że: siedziba Rady Osiedla Oporów mieści się
do służby publicznej w czasie,
przy ulicy Wiejskiej 2 /4, koło Poczty Polskiej. Dyżury
kiedy nikt nie przypuszczał, że 24 lutego
radnych - w każdy czwartek w godz. 18:00-20.00.
runie dotychczasowy porządek Europy. Współdziałamy na bieżąco:
Zostaliśmy wciągnięci w budowę Nowego • ze Szkołą Podstawową nr 15 (ul. Solskiego 13),
Ładu na zasadach, które teraz musimy • Parafią przy kościele św. Anny (ul. Sobótki 42),
określić w zmienionych warunkach, sięgając • Towarzystwem Przyjaciół Oporowa (Wiejska 2-4),
po najlepsze energie naszych serc, rozwagę • oraz punktem pomocy medycznej Biogenes (pl. Bzowy 1).
oraz solidarność. Prowadzimy lub organizujemy prosząc o Państwa wsparcie:
Kto tego jeszcze nie dostrzegł, niech spojrzy 1. Sieć sąsiedzkiej pomocy, a więc potrzebujemy (zgodnie z
na ceny i przekopie grządki w ogrodzie.
RODO dane osobowe będą chronione):
Musimy objąć pomocą zarówno przyjaciół ● Adresów i deklaracji współpracy ze strony firm i podmiotów
z Ukrainy, jak i inne osoby, które najbardziej
prywatnych, które mogą udostępnić miejsca pracy,
ucierpią z powodu inflacji czy wieku.
transport, pomoc rzeczową lub materialną
Nie możemy zapominać o sprawach
● Informacji o ludziach w potrzebie – kontakty, adresy,
bieżących, bo życie toczy się nadal!
żebyśmy mogli organizować pomoc, zwłaszcza dla
Rolą Radnych jest koordynowanie
nowoprzybyłych
tych działań, chociaż nie jesteśmy sztabem
●
BAZĘ
LOKALI, czyli adresów mieszkań, pokoi, i innych miejsc
kryzysowym i niewiele zdziałamy
mieszkalnych dostępnych dla uchodźców.
bez współpracy i zrozumienia ze strony
oporowskiej społeczności ● BAZĘ GOŚCI, czyli miejsca, do których przyjęliście już
oraz naszych nowych mieszkańców.
Państwo gości z Ukrainy - ułatwi nam to planowanie
W ciągu pierwszych dni wojny wielu
działań pomocowych, a później integracyjnych, ułatwi też
wspaniałych ludzi zgłosiło się do nas i do
możliwość odnalezienia rodzin rozłączonych pożogą
szkoły z darami i różnymi formami pomocy
wojenną
dla uchodźców. Ale ich strumień płynie 2. Wolontariuszy do zorganizowanych działań
nadal i Polska nieprędko upora się
długofalowych, a więc potrzebujemy:
z przyjęciem tak niewyobrażalnej
● ludzi gotowych podzielić się swoim sercem, czasem,
masy ludzi. To dla nas wszystkich zarówno
umiejętnościami w organizacji zajęć/spotkań
wielka szansa, jak i ogromne wyzwanie!
integracyjnych i terapeutycznych, wakacji w mieście i tym
Pierwszą linią frontu pomocy humanitarnej
podobnych form wychodzenia z traumy i zapobiegania
są przejścia graniczne i dworce.
depresji. To nieważne, czy masz doświadczenie, czy nie.
Osiedla znajdują się na drugiej linii,
Albo, że nie mówisz po ukraińsku. Ważne, że możesz przyjść
która dotyczy prac długofalowych,
z gitarą albo prowadzić zajęcia z jogi śmiechu, poprawek
gdzie trzeba poukładać lokalny Nowy Ład
na nadchodzące miesiące.
krawieckich czy robótek na drutach. Resztę pozostaw nam!
Razem, rozsądnie, z poszanowaniem ● podmioty, które mogą włączyć się z własną wizją pomocy,
i empatią! Przed wojną nie da się ukryć!
lub sami jej potrzebują.
Trzeba ją wygrać tu i teraz! 3. Powierzchnię do co-workingu, czyli wspólnej pracy;
4. Sprzęt do projektów przeciwdziałania wykluczeniom, jak:
Dlatego zaglądajcie stale
maszyny do szycia, komputery na chodzie, rowery,
na któryś z poniższych adresów,
urządzenia rekreacyjno-sportowe, gry planszowe, zabawki
gdzie podajemy Informacje
dla dzieci, itp.
o spotkaniach i działaniach cyklicznych:

www.oporow.info.pl,
FB @radaosiedlaoporow
Oporów dla Ukrainy | Опiров для України
| Facebook
www.facebook.com/groups/oporowdlaukr
ainy/
FB:@tpoporowa
www.tpoporowa.wixsite.com/tpoo

Zgłoszenia we WSZYSTKICH powyższych sprawach
prosimy kierować do Zarządu Osiedla na adres:
oporow@osiedla.wroclaw lub telefon +48 500408001
Informację o spotkaniach i działaniach cyklicznych podamy
na naszej stronie www oraz FB.
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PUNKTY INFORMACYJNE WE WROCŁAWIU
Dworzec Główny PKP, ul. Piłsudskiego 105 miejsca noclegowe i inne dane podstawowe
oraz odbiór i udostępnianie rzeczy;
Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19 (przejście
podziemne), czynny codziennie 9-20, tel. 71
798 64 97 lub 510 011 846 – (informacje
jw.);
Infopunkt UWr Ukraina, ul. Kuźnicza 49
- studenci i doktoranci z Ukrainy - różne
formy wsparcia; pomoc prawna,
psychologiczna i językowa;
WroMigrant, kontakt: +48 538 579 555
(język polski, ukraiński, rosyjski) - Viber; +48
735 969 992 (język polski, rosyjski) - Viber;
+48 538 579 521 (język polski, angielski);
+48 538 579 517 (język polski, angielski); email: wromigrant@wcrs.pl;
Messenger: www.facebook.com/wromigran
t - legalizacja pobytu i pracy,
zameldowanie, prawo jazdy, rejestracja
pojazdów, PESEL, PIT, NIP),
Instytut Praw Migrantów, kontakt: tel. 510
011 846, zapisy@instytutpm.eu;
PORADY DLA OSÓB, KTÓRE PRZYJĘŁY POD
SWÓJ DACH RODZINY Z UKRAINY:
https://www.infor.pl/prawo/pomocspoleczna/bezdomnosc-i-mieszkaniekomunalne/5430699,Swiadczenie-dla-osobprzyjmujacych-ukrainskie-rodziny.html
specustawa dla obywateli ukraińskich,
którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022
– szukaj na www.oporow.info.pl
INFORMACJE ONLINE
Porady ogólne w języku ukraińskim – nauka
online, porady prawne, psychologiczne,
rynek pracy, itp: https://osvitoria.org
Nauka on line dla klas 5-11
https://lms.e-school.net.ua
Książki darmowe do pobrania dla dzieci
https://lustrobiblioteki.pl/2022/03/70darmowych-ksiazek-dla-dzieci-w-jezykuukrainskim-do-pobrania/
http://www.bracz.edu.pl/event/bajki-poukrainsku-казки-по-українськи/
Program 1 Polskiego Radia w jęz. ukraińskim
https://player.polskieradio.pl/anteny/ukrai
na

Bajki, filmy i seriale w języku ukraińskim
na Netfliksie
https://geex.x-kom.pl/lifestyle/bajkifilmy-seriale-w-jezyku-ukrainskimnetflix/

POMAGAJMY LOKALNIE……i po sąsiedzku.
Każdy, kto chce pomóc, a nie ma możliwości udzielić
schronienia, albo nie wie, jak może wesprzeć obywateli
Ukrainy, dla których Oporów stał się drugim domem, pomoże
wpłacając dowolną kwotę na konto Towarzystwa Przyjaciół
Oporowa, Wiejska 2-4, 52-411 Wrocław (fundusz do
wykorzystania na pomoc dla Uchodźców na Oporowie)
Numery kont prowadzonych w banku PKO BP:

PL45 1020 5242 0000 2502 0450 0112 w PLN
PL57 1020 5242 0000 2602 0542 9107 w EURO

Tytułem ”Na cele statutowe - pomoc dla przyjaciół z
Ukrainy”. Towarzystwo będzie finansowało również obiady
dla dzieci, które zaczęły naukę w jednej z oporowskich szkół.
Wpłaty na ten cel można kierować na konta jw. z dopiskiem
“Na cele statutowe - obiady dla dzieci Ukrainy”
ZBIÓRKI
prosimy o dary zgodne z listą publikowaną na www lub FB
lub po konsultacji telefonicznej 500408001:
Codziennie 8-16 budynek szkoły przy ul. Solskiego 13
Czwartki 18-19 siedziba Rady Osiedla ul. Wiejska 2-4
MAGAZYNY:
Każdy z przybyłych z Ukrainy po 24.02 oraz osoby
przyjmujące ich pod swój dach mogą otrzymać pomoc
rzeczową. Żywność, kosmetyki, artykuły higieniczne, odzież,
pościel, koce, itd. można odbierać z dwóch magazynów na
Oporowie:
• Szkoła Podstawowa nr 15 przy Solskiego 13; wejście
boczne (biblioteka) poniedziałek - piątek 9.00-13.00;

środa 17.00-19.00;
• Dolny Kościół, ul. Sobótki 42, w głębi podwórka; wtorek i
czwartek 17.00-19.00
ŚWIETLICE:
Miejsca spotkań, do których każdy może przyjść i “pobyć”
wśród swoich. Świetlice są wyposażone w zabawki, artykuły
plastyczne i gry. Można tu wypić kawę i milo spędzić czas:
• Dom Parafialny: poniedziałki i środy 10.00-12.00;

wtorki i czwartki 17-19; tenis stołowy: czwartki 18-19.
• Szkoła Podstawowa nr 15 - info wkrótce na www i FB;.

Potrzebni opiekunowie, zwłaszcza dwujęzyczni – prosimy
o zgłoszenia na dyżury;
WSPARCIE DUCHOWE
Misjonarze z kościoła pod wezwaniem św. Anny zapraszają
osoby z Ukrainy do uczestnictwa w życiu duchowym naszej
parafii. Wszystkim wiernym Kościołów Wschodnich, którzy
nie mają dostępu do szafarza ze swego wyznania, kapłani w
Kościele Katolickim mogą udzielać sakramentów Eucharystii,
pokuty i namaszczenia chorych. Nie jest to równoznaczne z
formalnoprawnym włączeniem chrześcijanina do Kościoła
katolickiego. We Wrocławiu istnieje też:
• Katedra greckokatolicka św. Wincentego i św. Jakuba
oraz parafia greckokatolicka Podwyższenia Krzyża Pańskiego;
plac Nankiera 15, tel. 608 680 331;
• Katedra prawosławna - Sobór Narodzenia
Przenajświętszej Bogurodzicy; ul. św. Mikołaja 40.
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ОПIРОВСЬКИЙ БЮЛЕТЕНЬ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК
МЕШКАНЦІ ОПIРОВА !
Нас покликали вашими радниками
вчасно на державну службу,
коли ніхто не думав, що 24 лютого
нинішній порядок Європи завалиться.
Ми були втягнені в побудову Нового
Курсу на принципах, які ми повинні зараз
визначити в змінених умовах,
тягнучись до найкращої енергії нашого
серця, розсудливості та солідарності.
Хто ще не помітив, варто подивитися
на ціни і перекопати грядки.
Ми повинні допомогти
обом друзям з України, а також людей,
які найбільше постраждають від інфляції,
віку, або пандемія.
Не можна забувати про поточні справи,
адже життя триває!
Роль радників – координувати ці дії,
хоча ми не кризова команда і багато не
зробимо без співпраці та розуміння
з боку спільноти опору
і наші нові мешканці.
У перші дні війни до нас і до школи
прийшло багато чудових людей
з подарунками та різними видами
допомоги біженцям. Але їхній потік
все ще тече, і Польща не скоро з цим
впорається з таким неймовірним
прийомом маси людей. Це і чудова
можливість, і величезний виклик
для всіх нас!
Перша лінія фронту гуманітарної
допомоги – це прикордонні переходи
та станції.
Селища знаходяться на другій лінії,
що стосується тривалої роботи,
де необхідно влаштувати місцевий
Новий Курс на найближчі місяці. Разом,
розумно і шанобливо і співчуття!
Від війни сховатися неможливо!
Ви повинні виграти його тут і зараз!
Тому продовжуйте перевіряти веб-сайт:
www.oporow.info.pl,
FB @radaosiedlaoporow
Oporów dla Ukrainy | Опiров для України
| Facebook
www.facebook.com/groups/oporowdlaukr
ainy/
www.tpoporowa.wixsite.com/tpoo
FB:@tpoporowa

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

Нагадуємо, що Опiрoвська Громадська Рада Селища
знаходиться за адресою Wiejska 2/4, біля Польської
пошти. Приймальні дні радників - щочетверга від 18:0020:00.
Ми співпрацюємо на постійній основі:
з Початковою Школою No 15 (Sоlskiego 13),
Парафією при церкві св. Анни (Sobótki 42),
Товариством Друзів Опiрoва (Wiejska 2/4),
та з медпунктом Biogenes (pl. Bzowy 1).
Ми запускаємо або організовуємо (просимо вашої
підтримки!):
1. Довідкова мережа по сусідству, тому нам потрібно
(відповідно до GDPR, персональні дані будуть захищені):
● Адреси та заяви про співпрацю від компаній та
приватних осіб, які можуть надати роботу, транспорт,
матеріальну чи матеріальну допомогу;
● Інформація про людей, які потребують допомоги –
контакти, адреси, щоб ми могли організувати допомогу,
особливо для новачків;
● БАЗА КВАРТИР, тобто адреси квартир, кімнат та іншого
житла, доступного для біженців;
● ГОСТЬОВА БАЗА, тобто місця, де ви вже зустрічали
гостей з України – це допоможе нам спланувати допомогу
та інтеграційні заходи, а також сприятиме можливості
знайти сім’ї, розлучені вогнем війни;
2. Волонтери для організованої довготривалої діяльності,
тому нам потрібно:
● люди, готові поділитися своїм серцем, часом,
навичками в організації інтеграційних та терапевтичних
заходів/зустрічей, свят у місті та подібних форм
відновлення після травми та запобігання депресії.
Неважливо, маєте досвід чи ні. Або що ви не розмовляєте
українською. Важливо, щоб ви могли прийти з гітарою або
навчити сміху йоги, шиття одягу чи в’язання. Що ви
організуєте гру в вишивання або вишибалу! Решту
залиште нам!
● організації, які можуть приєднатися з власним баченням
допомоги або самі потребують її.
3. Co-working space, тобто спільна робота;
4. Обладнання для проектів проти виключення, таке як:
швейні машини, бігові комп’ютери, велосипеди,
рекреаційне та спортивне обладнання, настільні ігри,
іграшки для дітей тощо.
Звіти з УСІХ вищезазначених питань слід надсилати
до Ради Селища Опiров за адресою:
oporow@osiedla.wroclaw
або за телефоном: +48 500 408 001
Інформація про зустрічі та циклічні заходи буде
розміщена на нашому сайті та у на Фейсбуці.
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Інформаційні пункти у Вроцлаві
• Головний залізничний вокзал, вул.
Piłsudskiego 105 - проживання та інші
основні дані, а також збір і надання
речей;
• Przejście Dialogu, вул. Świdnicka 19
(підземний перехід), працює щодня 9-20,
тел. 71 798 64 97 або 510 011 846 (інформація вище);
• Інфопункт UWr Україна, вул. Kuźnicza 49
- студенти та докторанти з України - різні
форми підтримки; юридична,
психологічна та лінгвістична допомога;
• WroMigrant, контакт: +48 538 579 555
(польська, українська, російська мови) Viber; +48 735 969 992 (польська,
російська мови) - Viber; +48 538 579 521
(польська, англійська мови); +48 538 579
517 (польська, англійська мови);
електронна пошта: wromigrant@wcrs.pl;
Месенджер:
www.facebook.com/wromigrant легалізація перебування та роботи,
реєстрація, водійські права, реєстрація
транспортного засобу, PESEL, PIT, NIP),
• Пункт підтримки матерів з дітьми, вул.
Легницька 21, тел.+48 727 062 158 - англ
Українська +48 606 856 691 - Англійська
Польська, відкрита з 10-15
• Інститут прав мігрантів, контакти:
телефон: 510 011 846,
Zapisy@instytutpm.eu;
• Фонд «Україна»: з місцезнаходженням
ЦУКР – Центру української культури та
розвитку, вул. Ruska 46А / 201.
• вул. Руська 46А/202 (№3 на домофоні) правові аспекти ситуації в Україні;
Пункти збору та обміну предметами:
• Czasoprzestrzeń, вул. Tramwajowa 1-3
тел. + 48 515 397 889
- 24 години на добу, без вихідних;
• Сектор 3. Legnicka 65, тел.71 359 75 00.
Інформація онлайн
Загальні поради українською мовою онлайн навчання, юридичні та
психологічні консультації, ринок праці
тощо: https://osvitoria.org
Онлайн навчання для 5-11 класів
https://lms.e-school.net.ua
Програма 1 Польського радіо
українською мовою
https://player.polskieradio.pl/anteny/ukrai
na

МИ ДОПОМОГАЄМО МІСЦЕВО…
... і по сусідству.
Хто хоче допомогти, але не може дати притулок, чи не
знає, як підтримати громадян України, для яких Опорів
став другою домівкою? Він допоможе, сплативши будьяку суму на рахунок Towarzystwo Przyjaciół Oporowa,
Wiejska 2/4, (фонд для допомоги біженцям в Опорові).
Номери рахунків у банку:
PKO BP: PL45 1020 5242 0000 2502 0450 0112 у злотих,
PL57 1020 5242 0000 2602 0542 9107 в євро.
Назва «За статутними цілями – допомога друзям з
України». Товариство фінансуватиме обіди для дітей, які
втекли з батьками з війни та почали навчання в одній із
шкіл опору. Платежі на ці цілі можна перераховувати на
вищевказані рахунки з приміткою «На статутні цілі – обіди
для дітей України».
ЗБІРКИ
ми просимо подарунки згідно зі списком, опублікованим
на сайті чи у ФБ або за телефоном 500408001:
• Школa № 15, Solskiego 13 - щодня 8:00-16:00;
• Радa Селища Опiров, Wiejska 2/4 - четверга 18.00-19.00.
СКЛАДИ:
Кожен із відвідувачів та осіб, які приймають під свій дах,
може отримати матеріальну допомогу. Продукти
харчування, косметику, засоби гігієни, одяг, постільну
білизну, ковдри тощо можна забрати зі складів в Опiрові:
• Школа № 15, Solskiego 13; бічний вхід (бібліотека)
понеділок - п'ятниця 9.00-13.00; середа 17.00-19.00;
• Нижня церква, вул. Sobótki 42, в задній частині двору;
Вівторок і четвер 17.00-19.00.
ЗАГАЛЬНА КІМНАТА ДЛЯ ДІТЕЙ:
Місця зустрічей, куди кожен може прийти і «побути»
серед своїх. Дитячі кімнати обладнані іграшками,
предметами мистецтва та іграми. Тут можна випити кави,
провести час у дружній атмосфері.
• Парафіяльний дім: понеділок і середа 10.00-12.00;
вівторок і четвер 17.00-19.00; настільний теніс: четвер
18.00-19.00.
• Початкова школа No15 - надамо на сайті.
Потрібних опікунів, особливо білінгвів:
ДУХОВНА ПІДТРИМКА
Священики-місіонери з храму св. Анни в Опiрові
запрошують людей з України до участі в духовному житті
нашої парафії. Усім вірним Східних Церков, які не мають
доступу до служителя своєї релігії, священики Католицької
Церкви можуть уділяти таїнства Євхаристії, покаяння та
миропомазання хворих. Це не рівносильно формальному
та юридичному включення християнина до Католицької
Церкви. За потреби вони також можуть зробити церкву
доступною для меси в іншому обряді – законодавчому чи
греко-католицькому, якщо є відповідний священик.
У Вроцлаві також є:
• Греко-католицький Кафедральний собор св Вінцента і св
Якуба; Plac Nankiera15, тел.: 608 680 331;
• Православна Кафедральна Церква Народження
Пресвятої Богородиці; вул. Мikołaja 40.
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