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INFORMUJE
BEZ OPORÓW

Oby te Święta były, jak dawniej, 
zwyczajnie nadzwyczajne, pełne 
ciepła i  bliskości, oby przyniosły 
nowe radości i  nowe nadzieje na 
nadchodzący 2022 rok – zdrowy, 
przyjazny, oporowski.

Państwa nowi i starzy-nowi osiedlo-
wi radni z  energią przystępują do 
planów działania, prosząc o  świe-
że pomysły oraz opinie. Raport 
z minionej kadencji ilustruje ogrom 
zadań, jakie stoją przed nami. Troska 
o zdrowie zmusza do zmiany wielu 
dotychczasowych sposobów dzia-
łania. Do poszukiwań i  innowacji! 
Ale też do większej uważności oraz 
empatii.

Bądźmy ze sobą razem w  tym 
nadchodzącym czasie: jeszcze 
bliżej i bardziej skutecznie! Niechaj 
nikt nie czuje się samotny, bo  
jesteśmy tu dla Was!
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Rada radzi, rada dziala

Raport z kadencji 2017-2021

Przed końcem VII kadencji został przeprowadzony 
rachunek zysków i strat, czyli próba odpowiedzi na to, 
co udało się wypracować, a co pozostaje do zrobienia 
lub kontynuacji po ponad czterech latach społeczni-
kowania. Podsumowanie to w odcinkach znalazło się 
na stronie Rady Osiedla Oporów oraz na Facebooku, 
na oficjalnym profilu RO. Publikując je teraz w całości 
liczymy, że i Państwo znajdziecie chwilę na refleksję, 
jak było i zechcecie wesprzeć podpowiedzią: dobrze 
by było, gdyby... 

Historia, o której mowa, zaczęła się w kwietniu 2017, 
gdy do Rady weszli Członkowie VII kadencji Rady Osie-
dla Oporów z funkcjami: Alina Drapella-Hermansdorfer 

– Przewodnicząca Rady, Sebastian Lorenc – Wiceprze-
wodniczący Rady, Dobrosława Binkowska – Przewod-
nicząca Zarządu, Damian Irek – Wiceprzewodniczący 
Zarządu, Jakub Wolski – Sekretarz Zarządu, Paweł 
Przystawa – Skarbnik Zarządu, Barbara Babiszew-
ska – Członkini Zarządu, Patryk Ciechanowski-Mirek 

– Radny, Renata Marko – Radna, Włodzimierz Sarniak 
– Radny, Jakub Hetmańczuk – Radny, Barbara Mróz-
-Gorgoń – Radna, Karina Wiślicka – Radna, Jolanta 
Charzewska-Miller – Radna, Krzysztof Plewa – Radny. 
To dzięki ich pracy możemy zacząć przegląd od naszej 
ulubionej części, czyli imprez osiedlowych.

 

PIKNIKI OPOROWSKIE

Pikniki Oporowskie to wydarzenia o  długoletniej 
tradycji, organizowane niemal nieprzerwanie od 1991 
roku. Miejscami organizacji wydarzeń na przestrzeni 
lat były chronologicznie: park sportowy przy ul. Harcer-
skiej, Park Grabiszyński i boisko przy ul. Kadłubka. Od 
2017 roku wróciliśmy na dawne miejsce przy ul. Harcer-
skiej, starając się podkreślić jego rolę w Osiedlu. Na 
dzieci i dorosłych czekało sporo atrakcji: gry, zabawy, 
konkursy, a także koncerty i potańcówki. Udało się je 
organizować z niesłabnącym powodzeniem w latach 
2018 i 2019. Ze względu na pandemię, w 2020 i 2021 
roku byliśmy zmuszeni do rezygnacji z  organizacji 
Pikników. Ale należy wierzyć w lepsze jutro! 

WIGILIE OSIEDLOWE

O pierwszej wigilii mogliśmy przeczytać w Biulety-
nie Oporowskim w 2007 roku. Wspólnemu śpiewa-
niu kolęd towarzyszyły wówczas występy młodzieży 
szkolnej. Później każdego roku korytarze byłego gimna-
zjum nr 40 zapełniały się gośćmi, którzy przychodzili 
spędzić czas w gronie osiedlowych przyjaciół, dzie-
ląc się opłatkiem przy wigilijnej kolacji. W 2018 roku 
zdecydowaliśmy się na spotkanie opłatkowe w zmie-
nionej lokalizacji – przy wielkiej szopce w  ogródku za 
siedzibą RO przy ul. Wiejskiej. Rok później spotkaliśmy 
się w tym samym, lecz odnowionym miejscu, gdyż 
dzięki naszym staraniom ogród zmienił swoje obli-
cze i stał się Klimatycznym Parkiem Kieszonkowym. 
W 2020 roku wydarzenie nie odbyło się ze względu na 
pandemiczne obostrzenia. 

Piknik osiedlowy 2019 – tak się bawił Oporów.
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HYDROPORÓW

Większość dużych oporowskich wydarzeń łączy 
się z  terenem Parku Sportowego przy ul. Harcer-
skiej. Wielu z nas pamięta jeszcze czasy świetności 
tego miejsca, do których RO VII kadencji postanowiła 
wrócić. Z inicjatywy Przewodniczącej RO a przy pełnym 
zaangażowaniu Zarządu Osiedla rozpoczęty został 
dialog z władzami Miasta na ten temat. Z poparciem 
Jacka Sutryka – ówczesnego dyrektora Departamen-
tu Spraw Społecznych UM – zorganizowane zostały 
warsztaty projektowe HydrOporów, przy współpracy 
z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej 
oraz przedstawicielami innych środowisk naukowych 
oraz Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu. W kwiet-
niu 2018 r. w Centrum Historii Zajezdnia rozpoczęły się 
tygodniowe otwarte warsztaty projektowe z udziałem 
mieszkańców. Wnioski powarsztatowe wyznaczyły 
kierunek, którym kroczyliśmy dalej, kontynuując współ-
pracę z Ratuszem nad powstawaniem koncepcji zago-
spodarowania terenu. Wielu lat zaniedbań nie sposób 
jednak odczarować w  jedną kadencję. Niemniej ze 
spotkań Przewodniczącej i Członów Zarządu z różny-
mi podmiotami miejskimi wyłoniła się realna możli-
wość wdrożenia marzeń w życie. Ten plan niebawem 
powinien się zmaterializować!

SZTAB WOŚP 

Pomysł na organizację własnego sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy narodził się w 2017 
roku. Na czele stanęła Edyta Morska jako szefowa 
sztabu, a u jej boku stanęli: Dobrosława Binkowska, 
Karina Bartosik oraz Damian Irek. Przy współpracy 
z Radą Osiedla Klecina udało się stworzyć prężnie 
działającą inicjatywę, której wcześniej w tym rejonie 
nie było. Pierwszy finał oporowsko-klecińskiego szta-
bu odbył się w budynku byłego gimnazjum nr 40 przy 
ul. Morelowskiego w styczniu 2018 roku. To tam zorga-
nizowaliśmy koncerty, gry, zabawy i licytację  nagród. 
Finały w 2019, 2020 i 2021 roku odbyły się bez impre-
zy towarzyszącej, a kwaterą główną została siedziba 
Rady Osiedla Oporów. Z roku na rok liczba naszych 
wolontariuszy ulegała powiększeniu – najpierw  
40 osób, następnie 60, a ostatniego roku - 70! Podczas 
wszystkich finałów udało nam się łącznie zebrać:  
217 044,15 zł! Wielkie podziękowania dla wolontariu-
szy i darczyńców. 

ZBIÓRKI DLA SCHRONISK

Od 2017 roku ruszyliśmy z kolejnym wydarzeniem, 
wpisującym się powoli w oporowską tradycję. Pomy-
słodawcą oraz głównym organizatorem zbiórek darów 
dla schronisk  był radny Damian Irek. Pierwszą zbiórkę 

zorganizowaliśmy na rzecz wrocławskiego Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej. Zaan-
gażowanie mieszkańców osiedla było ogromne, ilość 
darów zdumiewająca a popularność zbiórki z roku na 
rok rosła. W 2018 roku rozszerzyliśmy zakres niesionej 
pomocy o Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdom-
nych Kobiet i Mężczyzn. W 2021 roku jako cel wsparcia 
wyznaczyliśmy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Wałbrzychu. Do przewozu darów był duży samo-
chód dostawczy! Udział w  takich akcjach ukazuje 
morze potrzeb oraz sens niesienia pomocy! 

A  że jakość buduje się przez pokolenia/kaden-
cje, Rada współpracowała z  Mamutantami, którzy 
oporowskiego mamuta spłodzili i zrodzili. Nam przy-
padło w udziale powiększać jego rodzinę…

PARK MAMUTA

Jeszcze 7 lat temu były tu sterty śmieci, rozpadające 
się altanki, rzeźby Tadeusza Tellera, wciśniętych na siłę 
w wąski pas ścieżki na wałach. W ramach WBO 2014 
powstał park, jako najlepszy dowód na to, że dzia-
łania wspólnotowe mają sens i że istotne jest zgod-
ne przekazywanie pałeczki w sztafecie rad osiedla. 
Urządzenia zabawowe dla maluchów obok wielkie-
go mamuta, dedykowanego nieco starszym dzieciom 
i młodzieży, zrealizowano ze środków Funduszu Osie-
dlowego. Piękna aleja połączyła ze sobą odnowio-
ne i znakomicie wyeksponowane rzeźby. Z szerokich 
siedzisk otwierają się widoki na tętniące życiem pola-
ny a stojący nieopodal food truck serwuje coś dla ciała 
i coś dla ducha. Działa przenośna toaleta, niebawem 
zaś powstanie docelowa, nowoczesna, z muzyczką  
i przytupem!  

Park Mamuta to także Polana Profesorów, która 
gromadzi właścicieli psów i pojedyncze grupy szuka-
jące kameralnego wypoczynku, to kwitnące sady posa-
dzone w ramach akcji Wrośnij we Wrocław; to rodzący 
się projekt rowerowych torów przeszkód dla małych 
i dużych, w wyniku projektu WBO 2020. Rada promo-
wała go wspólnie z  liderką Natalią Bańdo i  innymi 
Mamutantami, wspomagając także inicjatywy WBO 
Agnieszki Duszy, dzięki którym w parku powstają kolej-
ne odcinki ścieżek rowerowych. Organizowaliśmy 
spotkania z gitarą przy ognisku, wianki świętojańskie 
na Ślęzie, sadzenia roślin; dwukrotnie odwiedzał nas 
Bajkobus z Teatru Lalek. Wprawiliśmy w ruch Mamu-
ta – nie do zatrzymania. 

Nie da się też wstrzymać innych inicjatyw związa-
nych z zielenią.
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TLENOGRÓDEK

Niczym nie osłonięte błonia u zbiegu ul. Kadłubka 
z Aleją Piastów zostały obsadzone drzewami tleno-
wymi, które mimo braku pielęgnacji za rok lub dwa 
zaczną dawać przyjazny cień., Rada Osiedla dwukrot-
nie wspierała Funduszem Osiedlowym rozbudowę 
placu zabaw, przy czym część dla młodzieży czeka 
na realizację w następnym roku.  

Wspólnie z  Towarzystwem Przyjaciół Oporowa 
poprowadziliśmy do zmian kolejny kawałek oporow-
skiej podłogi.

PARK KIESZONKOWY I CAL

Na początku było zapuszczone podwórko, rozwalo-
ny płot, teren niedostępny dla mieszkańców na tyłach 
siedziby RO. Ale nie pod okiem architekta krajobrazu. 
Przewodnicząca Rady wraz z Agnieszką Wierzbicką 
nakreśliły plan działań i radni wraz z wolontariuszami 
zabrali się za porządki a potem za budowę wigilijnej 
szopki 2018. Pół roku później, dzięki Wiceprzewod-
niczącemu RO Sebastianowi Lorencowi i  sponso-
ringowi PPG, powstał park kieszonkowy w ramach 
projektu Colorful Communities – dostosowany do 
zmian klimatu dzięki ogrodom deszczowym. Miej-
sce w którym można usiąść i porozmawiać. Plano-
waliśmy tu różne imprezy, ale… Wiadomo: lockdown, 
pandemia. Niemniej znaczenie parku wzrośnie, kiedy  
na strychu nad obecną siedzibą Rady Osiedla powsta-
nie Centrum Aktywności Lokalnej. Ma być winda dla 
seniorów i pomieszczenia warsztatowe dla zaintere-
sowanych, na dole zaś większa sala do dyspozycji 
osiedlowej wspólnoty. Przeprowadziliśmy tę sprawę 
przez wszystkie meandry administracyjnych proce-
dur. Zatem jest o czym marzyć i nad czym pracować.

SKRZYŻOWANIE MAW

Oporów z perspektywy Ratusza może się wydawać 
obszarem peryferyjnym, ale od obwodnicy autostra-
dowej i Parku Handlowego Bielany jest bez wątpie-
nia południowo-zachodnią bramą Wrocławia. Pasem 
dawnych wiejskich dróg – bez chodników i ścieżek  
rowerowych – płynie teraz znaczny ruch tranzyto-
wy, nie licząc obsługi nowych osiedli oraz obszarów 
aktywności gospodarczej. 

My, tubylcy  doświadczamy tego każdego dnia, kiedy 
w godzinach szczytu skrzyżowanie tych ulic z Wiej-
ską, Cesarzowicką i Jordanowską staje się kompletnie 
niewydolne. Stanowczo odrzuciliśmy opinie miejskich 
ekspertów mówiące o  osiedlowym skrzyżowaniu, 
domagając się sprawnego ronda wykorzystującego 

uwolnioną działkę po dawnej gospodzie. Dla Ratusza 
to kłopot, ale sprawa jest zbyt ważna, aby iść na skróty, 
proponując rozwiązanie problemu za pomocą świateł 
oraz praktycznej blokady lewoskrętów. Nasi eksperci, 
na czele z Markiem Jagiełło, przedstawili alternatywną 
koncepcję ronda dowodząc, że da się to zrobić inaczej. 
Spotykaliśmy się też z autorami mpzp dla tego obsza-
ru wskazując na potrzebę zapisania wspomagającego 
objazdu oraz usług o profilu nieco bardziej złożonym 
od Biedronki. Otrzymaliśmy pozytywne deklaracje, ale 
sprawa znajdzie swój finał w następnej kadencji.

Ostatnie lata krążą również wokoło tematu chodni-
ków na Awicenny. Powstały w tej okolicy nowe osiedla, 
a nawet jedna nowa ulica - Chachaja. Obszar się pręż-
nie rozwija, ale nadal brakuje mu podstawowej infra-
struktury. Od początku kadencji zabiegamy o budowę 
chodnika wzdłuż ul. Awicenny aż do stacji kolejowej 
Wrocław Zachodni. Plany ciągle są i stale są przesuwa-
ne, a my dostajemy w odpowiedzi coraz to odleglejsze 
terminy. W bieżącym roku postanowiliśmy zawalczyć 
o chodnik w inny sposób - Wrocławskim Budżetem 
Obywatelskim we współpracy z Radą Osiedla Mucho-
bór Wielki. Udało się! Zabiegaliśmy również o chod-
nik i ścieżkę rowerową na ul. Mokronoskiej w stronę 
Mokronosu Dolnego. W tym przypadku sprawa wyda-
je się bardziej odległa, ale temat należy stale podnosić, 
gdyż chodzi o nasze bezpieczeństwo.

Nie dzielimy, bo nie lubimy. Lubimy łączyć i scalać. 
I mieszkańców i ich ulice.

DZIELENIE ULIC

Raz po raz pojawiały się głosy, a nawet akcje miesz-
kańców, żądających zamknięcia takiej czy innej ulicy. 
Rozumiejąc w  pełni racje właścicieli konkretnych 
nieruchomości staraliśmy się nie tracić z oczu ogól-
nego dobra, proponując spojrzenie mniej radykalne, 
za to kompleksowe. W tym duchu procedowaliśmy 
remont ul. Jutrzenki, która zamiast dzielić społecz-
ność, połączyła Oporów z Kleciną. O tym, jak pięknie 
można łączyć stare z nowym i ekologię z wymogami 
ruchu drogowego świadczy zmodernizowany odcinek 
ulicy Jordanowskiej, gdzie – dzięki staraniom Toma-
sza Stefanickiego – udało się zachować część dawne-
go drzewostanu. Niemniej potrzebne jest całościowe 
spojrzenie na Oporów w miejsce polityki doraźnego 
łatania dziur. Robocze spotkanie w tej sprawie miało 
się odbyć w marcu 2020 roku, kiedy nastał lockdown. 
Problem został więc rozwiązany odgórnie, jednak do 
sprawy będzie trzeba powrócić.

Wiara w partnerów i siła współpracy mogłyby prze-
nosić góry, gdybyśmy je na Oporowie mieli.
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NASI PARTNERZY 

W siłę partnerstwa wierzyliśmy z chwilą rozpoczę-
cia kadencji w 2017 roku. Na szczycie listy osiedlo-
wych partnerów czołowe miejsce zajmowała SZKOŁA, 
a konkretnie ZSzP nr 9. Dzięki zaangażowaniu zespołu 
pedagogów i psychologów, udało się wypracować stra-
tegię wsparcia dzieci z rodzin o trudnej sytuacji ekono-
micznej. W tych działaniach każdorazowo brało udział 
STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTE-
GO A PAULO. Każde święta obfitowały personalizowa-
nymi podarunkami a w ciągu roku organizowaliśmy 
akcje pomocowe.

Od początku też współpracowaliśmy z młodzieżą. 
To dzięki niej OPOROWSKIE KOŁO WOLONTARIATU 
jest jednym z największych partnerów angażowanych 
przez Młodzieżowe Centrum Sportu przy wrocław-
skich maratonach i  półmaratonach. Takiej siły nie 
ma żadne inne osiedle! Wolontariusze pomagali przy 
każdym osiedlowym wydarzeniu, jak: pikniki, spotkania 
opłatkowe, sprzątanie świata, promocja WBO, akcje 
dla pensjonariuszy DPS (w tym zbiórka telewizorów 
i  świąteczne kartki). We wszystkich tych akcjach 
równie wytrwale uczestniczyli harcerze z WROCŁAW-
SKIEGO SZCZEPU HARCERSKIEGO „347”, pod kierun-
kiem harcmistrza Jakuba Wolskiego. 

Słowa wielkiego uznania i ogromnej wdzięczności – 
chwała wam za to!

Znaczący wzrost jakości współpracy odnotowali-
śmy w marcu 2020 roku, kiedy stery ZSzP nr 9 przejął 
Tomasz Bal. Poproszony o włączenie się do POGOTO-
WIA SĄSIEDZKIEGO WROCŁAW, stanął na wysokości 
zadania. Wolontariusze pomagali seniorom najbar-
dziej dotkniętym pandemią. To dzięki uczniom klasy 
8a i nieocenionej Joannie Lassocie, miejski program 
Danie dla Seniora (koordynowany przez  członków 
Zarządu Osiedla Oporów) miał rację bytu.

Dla zdrowia i  sprawności najmłodszych Oporo-
wian Rada Osiedla od zawsze łączyła siły z zespołem 
nauczycieli wychowania fizycznego. Wspieraliśmy 
projekty sportowe inicjowane przez pedagogów, przy 
parafii zaczyna działać sekcja tenisa stołowego dla 
dzieci i  dorosłych, a  od przyszłego roku szkolne-
go ruszy klasa sportowa we współpracy z Gwardią 
Wrocław.

Oporów prężnie się rozwija. Przybywa mieszkań-
ców, a co za tym idzie – również dzieci. Pozostając 
od początku kadencji w  stałej współpracy z  RADĄ 
RODZICÓW, a także Dyrekcją, poznaliśmy problemy 
szkoły od samego jej środka, zwłaszcza potrzebę 

rozbudowy i modernizacji obecnej placówki. Wspiera-
liśmy obecnego Dyrektora w sprawie remontu szkoły 
przy ul. Solskiego. Następnym celem jest moderniza-
cja i rozbudowa bloku sportowego a także starania 
o unowocześnienie budynku przy ul. Morelowskiego, 
z poprawą akustyki sal lekcyjnych.

Do niezawodnych partnerów RO należy też PARAFIA 
KSIĘŻY MISJONARZY, którzy uczestniczyli w spotka-
niach opłatkowych, wpierali akcje lobbujące projekty 
WBO, użyczali miejsca na koncerty dla mieszkańców, 
zarówno organowe, jak Wroclaw Gospel Choir z udzia-
łem chóru i orkiestry. 

Niemniej zarówno te, jak i wiele innych działań, których 
nie sposób wymienić, stały się możliwe dzięki niestru-
dzonemu zaangażowaniu OSIEDLOWYCH RADNYCH 
VII KADENCJI, a częstokroć też członków ich rodzin, 
spieszących z pomocą w krytycznych sytuacjach. 

TO BYŁY PIĘKNE DNI,  
TO BYŁA WSPANIAŁA DRUŻYNA! 

D. Binkowska - Przewodnicząca Zarządu Rady VII kadencji 
A. Drapella-Hermansdorfer - Przewodnicząca Rady VII kadencji

 

30 lat minęło… 

Jednostkami pomocniczymi Gminy Wrocław od 1991 
roku są osiedla, które zastąpiły utworzone w czasach 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dzielnice i urzędy 
dzielnicowe. Obecnie w podziale administracyjnym 
Miasta istnieje ich aż 48. Jednostki posiadają swoje 
organy uchwałodawcze oraz wykonawcze – radę 
osiedla oraz zarząd osiedla. Liczba radnych wybra-
nych na kadencję 2017-2021 wynosi blisko 800 osób. 
To właśnie ta grupa mieszkańców dba o codziennie 
sprawy mieszkańców przed Urzędem Miejskim Wro-
cławia i reprezentuje ich interesy. 

Organy dzielnicowe i osiedlowe mają we Wrocławiu 
swoją długą tradycję sięgającą do lat 50. XX wieku, 
kiedy dokonano podziału na pięć dzielnic w  1952 
roku: Krzyki, Śródmieście, Stare Miasto, Fabryczna 
i Psie Pole. Samorząd został całkowicie zlikwidowany 
przez władze komunistyczne, a w jego miejsce wpro-
wadzono system rad narodowych, który pełnił funkcję 
organów terenowych władzy państwowej. Przez 46 
lat swojego funkcjonowania system ten przechodził 
wiele zmian, począwszy od jego utworzenia w 1944, 
aż do jego upadku w 1990 roku. W latach 70. XX wieku 
wykształcono pierwsze tzw. samorządy mieszkańców, 
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a następnie komitety osiedlowe, które pełniły funkcje 
pomocnicze dla dzielnicowych rad narodowych. O ich 
działaniach nie wiemy zbyt wiele, a wrocławskie archi-
wum dostarcza jedynie minimum wiedzy o ich funkcjo-
nowaniu. Wraz z upadkiem systemu rad narodowych 
oraz ustroju komunistycznego rozpoczęto trwającą 
niemal 9 lat reformę administracyjną wprowadzającą 
trójstopniowy podział Polski na gminy, powiaty i woje-
wództwa. Organy terenowej władzy państwowej uległy 
likwidacji, a w ich miejsce przywrócono samorządy.  

Władze Wrocławia u progu nowej rzeczywistości 
w dobie transformacji ustrojowej zdecydowały się na 
likwidację dzielnic i urzędów dzielnicowych zastępu-
jąc je jednostkami pomocniczymi gminy – osiedlami. 
Od tamtej chwili rozpoczął się długi proces wyłania-
nia pierwszych organów samorządów osiedlowych, 
tworzenia statutów i podstaw funkcjonowania. Trwa-
jący obecnie trzydziestoletni okres istnienia rad osie-
dlowych zaowocował wieloma zmianami, gorącymi 
dyskusjami, jak i  chwilami słabości oraz kryzysów. 
Modyfikacjom ulegały granice osiedli, ich liczba, zada-
nia, kompetencje oraz dostępne środki budżetowe. 
Razem z upływającymi kadencjami radnych zmienia-
ły się również problemy wrocławskich osiedli, którym 
samorządowcy musieli stawić czoła. Reorientację 
zauważono w podejściu władz miejskich i  rosnące 
zainteresowanie samorządami osiedlowymi. Również 
u mieszkańców obserwuje się stały wzrost świadomo-
ści i wiedzy o jednostkach pomocniczych. 

Radni osiedlowi swoją pracę wykonują w czasie 
wolnym, po godzinach pracy lub nauki. Dla większo-
ści jest ona społeczna, jedynie nieliczne rady przy-
znają swoim członkom diety oscylujące w wysokości 
kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Zakres ich zadań 
oraz kompetencji regulują przyjęte przez Radę Miej-
ską Wrocławia statuty osiedlowe. Samorządy osiedlo-
we są swego rodzaju pomostem między urzędnikami 
a mieszkańcami. To radni osiedlowi wspierają inicjaty-
wy mieszkańców poprzez przekazywanie ich do odpo-
wiednich jednostek miejskich, prowadząc rozmowy 
z ich przedstawicielami, a następnie dzieląc się zdoby-
tymi doświadczeniami na swoim osiedlu. Mieszkań-
cy muszą być godnie reprezentowani przed obliczem 
władz miasta. Osiedla stale walczą o swoje należne 
miejsce w miejskiej hierarchii. Radni gromadzą się 
w stowarzyszeniach tworząc podwaliny pod reformę 
systemu rad osiedlowych, w kształcie jakim oczekują 
tego samorządowcy oraz mieszkańcy.  

Damian Irek

Wstęp do pracy: Rozwój samorządu osiedlowego we Wrocła-
wiu na przykładzie Rady Osiedla Oporów. (oporow.info.pl)

Wydarzenia

Wybory i po wyborach 

Nie 4, a 5 lat. Tyle  właśnie, od tego roku, wyno-
si kadencja radnych osiedlowych, wybranych 17 
października we Wrocławiu. Rady Osiedli, jako organ 
doradczy Gminy, opiniują działania Rady Miejskiej 
i Urzędu Miejskiego. To również Rady Osiedli inicju-
ją i  prowadzą działania społeczne przede wszyst-
kim z  zakresu kultury, edukacji, ekologii i  sportu. 
Z budżetu Wrocławia rocznie na bieżącą działalność 
samorządów osiedlowych przeznacza się ok. 4 mln 
zł, z czego 2 mln stanowią środki przyznawane  na 
zadania społeczne. O dodatkowe środki (łącznie 40 
mln zł na dwa lata) samorządy mogły wnioskować 
w ramach programu infrastrukturalnego zw. Fundu-
szem Osiedlowym. Budżet na rok 2022 będzie znany 
dopiero po zatwierdzeniu budżetu miasta Wrocławia. 

Nowa ordynacja pozwoliła również na agitację 
w dniu wyborów. Czy przełożyło się to na zwiększoną 
frekwencję? Wydaje się, że tak, ponieważ w naszym, 
oporowskim okręgu, frekwencja wyniosła w tym roku 
14,67%. W porównaniu do frekwencji na terenie całe-
go miasta, która wyniosła 6,28% uprawnionych do 
głosowania, jesteśmy w czołówce. W wyborach na 
Oporowie wzięło udział 848 wyborców. Oddano łącz-
nie 7053 głosy ważne i tylko 3 nieważne. Dla porów-
nania - w wyborach cztery lata temu, wzięło udział 
łącznie 664 osób, którzy oddali łącznie 3782 głosów. 
W skali miasta zagłosowało 27 148 osób (6,28%), 
czyli nieznacznie więcej niż w ostatnich wyborach 
z 2017 roku (6 %).

W tym roku minęło 30 lat od podziału Wrocławia 
na osiedla. Rady Osiedla przez ten czas ewoluowa-
ły, otrzymywały nowe kompetencje. Większa jest, co 
za tym idzie, świadomość mieszkańców w sprawach 
funkcjonowania naszych małych ojczyzn. W  zależ-
ności od wielkości osiedla, wybierano od 15 do 21 
radnych. Łącznie we Wrocławiu do zdobycia było 791 
mandatów. Wybory odbyły się na 44 z 48 osiedli, gdyż 
w  4 jednostkach zgłosiło się dokładnie tylu kandy-
datów, ile było mandatów do obsadzenia. Najlicz-
niej zagłosowali mieszkańcy osiedli Kuźniki (19,08 
proc.), Żerniki (16,71%), Kowale (16,17 %), Wojszyce  
(16,07 %) oraz Oporów (14,67 %). Z kolei najniższą 
frekwencję odnotowano na osiedlach Huby (2,08 %), 
Powstańców Śląskich (2,35 %), Przedmieście Świdnickie  
(2,67 %), Stare Miasto (2,85 %) i Gaj (2,90 %).

Izabela Bodnar
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Na Oporowie wybrano 15 radnych spośród 28 
kandydatów, których prezentujemy w porządku alfa-
betycznym. 

Barbara Babiszewska – po 
raz drugi w  Radzie Osiedla; 
w  poprzedniej kadencji była 
członkiem Zarządu, obecnie 
pełni funkcję Sekretarza i bierze 
udział w  pracach Komisji  
ds. Społeczno-Kulturalnych.

Jest praktykującym lekarzem podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Najlepiej się czuje w bezpośrednich 
kontaktach z ludźmi: - organizacji pikników, koncertów 
organowych, spacerów po Oporowie czy zbiórek na 
cele charytatywne. Na własnej posesji założyła skrzy-
neczkę sąsiedzkiej wymiany książek, wraz z mężem  
zorganizowała cztery święta ulicy Kadłubka, obecnie 
z ramienia RO wspomaga działania związane z zało-
żeniem sekcji tenisa stołowego. Prywatnie uwielbia 
taniec i podróże. Zamierza współpracować z wolon-
tariatem i seniorami, organizować wyprzedaże gara-
żowe, wymiany roślin, przyczyniać się do rozwijania 
więzi sąsiedzkich. 

Anna Badowska – w RO po raz 
pierwszy; pełni funkcję Wice-
przewodniczącej Rady, bierze 
udział w  pracach Komisji ds. 
Społeczno-Kulturalnych.  

Od 28 lat wraz z mężem miesz-
ka na Oporowie. Ma dwójkę 

dzieci. Cieszy się zarówno kiedy sama może pomóc, 
jak i wtedy, gdy angażuje w to innych. Od paru lat prowa-
dzi Stowarzyszenie Świętego Wincentego a  Paulo, 
które wspiera potrzebujących, organizuje spotkania 
integracyjne, jak „Kawiarenka Pod Lipami”. Swoje cele 
charytatywne realizuje też w ramach współpracy z RO, 
przy organizacji zbiórek, festynów, czy akcji rozwoże-
nia posiłków w czasie lockdown-u. Te doświadczenia 
pragnie rozwijać również jako radna, zawsze otwarta 
na propozycje od oporowskich sąsiadów.

Karolina Bielanów – po raz 
pierwszy w  Radzie Osiedla 
Oporów. 

Mieszkanka Oporowa od 15 lat. 
W  życiu prywatnym matema-
tyczka i  technik dentystyczny 

w jednej osobie. Początkująca amazonka...ale z ambi-
cjami i praktykująca miłośniczka sportów siłowych. 
Od 2006 prowadzi działalność gastronomiczną na 
Oporowie. Zamierza działać na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa pieszych w rejonie ulicy Jordanowskiej oraz 
utworzenia miejsca przyjaznego psom na Oporowie.

 

Dobrosława Binkowska – po 
raz drugi w  RO jako Prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla, 
bierze udział w pracach Komi-
sji ds. Społeczno-Kulturalnych 
oraz Komisji ds. Komunikacji 
i Współpracy Ponadosiedlowej. 

Ukończyła filologię polską na UWr oraz MBA. Jej 
droga zawodowa wiodła przez szkołę, korporacje, po 
własny biznes. Obecnie jako menadżerka zarządza 
kilkoma projektami. Wierzy w równość i równoupraw-
nienie. W czasie pandemii z grupą przyjaciół założyła 
Pogotowie Sąsiedzkie Wrocław, które nadal poma-
ga seniorom i  osobom niesamodzielnym. W  roku 
2017 reaktywowała Towarzystwo Przyjaciół Oporo-
wa. W 2020 roku zainicjowała powstanie Osiedli dla 
Wrocławia, któremu przewodzi od 2021. Umacnia-
jąc partnerstwo wewnątrz osiedla oraz z jednostkami 
ościennymi pragnie doprowadzić do końca projekty 
rozpoczęte w poprzedniej kadencji RO.  

Izabela Bodnar – po raz pierw-
szy w Radzie Osiedla Oporów; 
zaangażowana w  prace Biule-
tynu, Komisji ds. Infrastruktu-
ry i  Środowiska oraz Komisji  
ds. Społeczno-Kulturalnych. 

Absolwentka Akademii Ekono-
micznej i Wyższej Szkoły Bankowej, studiowała także 
na Akademii Muzycznej w klasie fortepianu. Pracowała 
w polskich i zagranicznych korporacjach, jako dyrektor 
zarządzający dużymi obszarami biznesowymi. Kilka-
naście lat w bankowości. Wykreowała wiele strategii, 
wdrożyła dziesiątki projektów, zarządzała zespołami 
sprzedażowymi, projektowymi, marketingiem i PR-em. 
Angażuje się w działania dobroczynne. Podróżniczka, 
uprawiająca z pasją sporty motorowodne, nurkowanie, 
żeglarstwo i narciarstwo. Za cel stawia sobie wspiera-
nie rozwoju infrastruktury Oporowa oraz rozwój oferty 
aktywizującej i integrującej mieszkańców.
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Patryk Ciechanowski-Mirek  
– w  Radzie Osiedla od trzech 
kadencji; w  latach 2013-2016 
Wiceprzewodniczący Rady 
i w 2017 roku Wiceprzewodni-
czący Zarządu Osiedla Oporów; 
obecnie w Komisji ds. Infrastruk-
tury i Środowiska oraz Komisji  

ds. Komunikacji i Współpracy Ponadosiedlowej. 

Zawodowo zajmuje się marketingiem internetowym, 
reklamując między innymi elektromobilność i  inne 
ekologiczne formy transportu. W swoich działaniach 
na osiedlu skupia się głównie na poprawie warunków 
bezpieczeństwa. Jest autorem kilkudziesięciu zgło-
szeń do ZDiUM oraz na mapie zagrożeń. Aktywnie 
uczestniczy w akcjach podejmowanych przez Radę 
Osiedla. Jako sympatyk kolei chciałby ułatwić miesz-
kańcom Oporowa (i Muchoboru) korzystanie z pocią-
gów dojeżdżających na dworzec Wrocław Zachodni.

Alina Drapella-Hermansdorfer 
– po raz drugi w  Radzie Osie-
dla Oporów pełni funkcję Prze-
wodniczącej Rady, pracuje 
w  Komisji ds. Infrastruktury 
i  Środowiska, jest redaktorką 
Biuletynu Oporowskiego.

Profesor Politechniki Wrocławskiej. Przez ponad  
20 lat kierowała Zakładem Kształtowania Środowi-
ska na Wydziale Architektury, współpracując jedno-
cześnie z  Instytutem Architektury Krajobrazu UP  
we Wrocławiu. Wypromowała 15 doktorów. Jest człon-
kiem PAN, współautorką projektu parku Tysiąclecia, 
koncepcji parku Mamuta, Polany Profesorów i parku 
kieszonkowego na Oporowie; organizowała warsz-
taty pn. Hydroporów i Miejska ulica Wiejska. Współ-
założycielka fundacji Top Modern Art. Obecnie pisze 
scenariusze do filmów o sztuce. Zamierza działać na 
rzecz doprowadzenia parku Mamuta do końca, czyli 
od mostu do mostu a także na rzecz innych przestrze-
ni publicznych.

 

Barbara Gorgoń – po raz drugi 
w Radzie Osiedla. 

Profesor Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, 
specjalistka w  zakresie bran-
dingu, designu usług i nowych 
trendów w marketingu. Laureat-

ka nagrody Economicus 2020 za publikację: „Rebran-

ding. Strategiczna zmiana dla organizacji”. Od 2008 
roku jest również praktykiem biznesu, a od 2019 roku 
współtworzy markę PayEye, jako dyrektor marketingu. 
Od 2021 roku jest również Prezesem Zarządu i Człon-
kiem – założycielem Stowarzyszenia Global Biome-
trics Council. Cele społeczne współrealizuje również 
w ramach Rady ds. Rozwoju Społecznego działającej 
przy Prezydencie Wrocławia. Zamierza wspomagać 
RO swoimi umiejętnościami.

Damian Irek – po raz drugi w RO, 
poprzednio jako członek Zarzą-
du Osiedla, obecnie jako jego 
Wiceprzewodniczący, zaanga-
żowany również w prace Komi-
sji ds. Komunikacji i Współpracy 
Ponadosiedlowej.

Absolwent Administracji i Bezpieczeństwa Narodowe-
go na Uniwersytecie Wrocławskim. Prezes fundacji 
„Młodzi dla Wrocławia”. Zamierza kontynuować dotych-
czasowe kierunki działań, jako organizator m.in. osie-
dlowych zbiórek dla schronisk, sztabu WOŚP, Pikników 
Oporowskich itp.; jak również jako administrator stro-
ny Rady Osiedla Oporów na Facebooku, a także osoba 
odpowiedzialna za publikację materiałów osiedlowych 
oraz kontakt z mieszkańcami w mediach społeczno-
ściowych. Jest entuzjastą transportu zbiorowego, 
zwolennikiem sprawnie funkcjonującej komunikacji 
miejskiej oraz pełnego wdrożenia kolei aglomeracyj-
nej w przestrzeń miejską.

Sebastian Lorenc – w RO po raz 
szósty od 2001 roku. W różnych 
kadencjach pełnił funkcje Prze-
wodniczącego Rady i Przewod-
niczącego Zarządu. Obecnie 

– jako urzędujący Wiceprezy-
dent Wrocławia – nadal utrzy-
muje więź z osiedlem.  

Obecnie zajmuje się nieruchomościami, za które 
odpowiada w Urzędzie Miejskim. W czasie wielokrot-
nych kadencji uczestniczył w większości projektów 
i  imprez osiedlowych. Potrafił znaleźć rozwiązania 
dla spraw na pozór niemożliwych, jak scalenie parku 
Mamuta, czy sponsoring dla parku kieszonkowego 
przy Wiejskiej. Występował w imieniu mieszkańców 
przy realizacjach, takich jak przebudowa ul. Solskiego,  
al. Piastów, mpzp dla parku sportowego przy Harcer-
skiej i w szeregu innych inicjatywach. Nadal pragnie 
być przydatny tu, gdzie rozpoczął swoją drogę działa-
cza samorządowego.
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Marek Jagiełło - po raz pierw-
szy w RO; przewodniczy Komisji 
ds. Infrastruktury i Środowiska.

Absolwent Wydziału Budow-
nictwa Lądowego Politechni-
ki Wrocławskiej. Ma na swoim 
koncie stopień doktora nauk 

technicznych, liczne studia podyplomowe łącznie 
z Formation Continue de l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées oraz certyfikat audytora bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Jest rzeczoznawcą budowlanym 
w zakresie projektowania dróg a od 2014 roku człon-
kiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicz-
nej, autorem wielu opracowań drogowych, prezesem 
zarządu biura Biprogeo-Projekt. Wszystko, za co się 
zabiera robi na 102%. W wolnych chwilach oddaje się 
swoim pasjom, jak majsterkowanie, ogród, pszczoły, 
wyprawy po górach oraz narty w Alpach. 

Katarzyna Obara-Kowalska  
– w RO po raz drugi, wcześniej 
redagowała Biuletyn Oporow-
ski; w latach 2010-2014, 2014-
2018 pełniła funkcję Radnej 
Miejskiej, była współinicjatorką 
Miejskiego Programu Zdrowe-
go Żywienia Małych Wrocła-

wian. W  2018 roku zajęła 3. miejsce w  wyborach 
na urząd Prezydenta Wrocławia: obecnie w Komisji  
ds. Infrastruktury i Środowiska.

Studiowała iberystykę na Uniwersytecie Wrocławskim 
oraz Dziennikarstwo i Nauki Polityczne na Uniwersyte-
cie Warszawskim. W Telewizji Polskiej przepracowa-
ła 17 lat, najpierw w TVP Wrocław, później  w TVP 2. 
Obecnie prowadzi z sukcesem własny biznes. Prywat-
nie od 13 lat jest mężatką i mamą 12-letniej Zuzi oraz 
Wrocławianką w  wyboru.  Jako zodiakalny Bliźniak 
lubi być w ciągłym ruchu. Najbliższe są jej projekty, 
które ułatwiają życie w mieście i dzięki którym osiedla 
zyskują status „małych ojczyzn”. 

Krzysztof Plewa – z  Radą 
Osiedla Oporów związany od 
początku jej istnienia tj. od roku 
1991. Przez wiele lat zajmo-
wał się drukiem i  dystrybucją 
Biuletynu Oporowskiego oraz 
Biuletynu Ogłoszeniowego dla 
przedsiębiorców. Obecnie zaan-

gażowany w prace Komisji ds. Infrastruktury i Środo-
wiska. 

Jako poligraf prowadził własną działalność gospodar-
czą. Obecnie jest rencistą i stara się reprezentować 
interesy tej grupy mieszkańców. Przywiązuje szcze-
gólną wagę do kwestii bezpieczeństwa na ulicach, 
zwłaszcza możliwości parkowania osób niepełno-
sprawnych. Ponadto bliskie mu są  problemy placów 
zabaw dla dzieci.

Paweł Przystawa – po raz drugi 
w Radzie Osiedla Oporów, gdzie 
pełnił funkcję Skarbnika, obec-
nie członek Zarządu Rady Osie-
dla oraz Komisji infrastruktury 
i Środowiska.

Ukończył studia na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w Wyższej 
Szkole  Zarządzania i  Coachingu. Obecnie pracuje 
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jest współ-
założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Otwarty 
Wrocław, które ma na celu, między innymi  działania na 
rzecz edukacji, kultury i sportu, zwłaszcza w zakresie 
organizacji czasu wolnego. Od dziecka pasjonuje się 
sportem. Swoją misję w Radzie Osiedla postrzega 
przede wszystkim w  upowszechnianiu  aktywności 
fizycznej oraz poprawie warunków bezpieczeństwa 
i funkcjonowania  infrastruktury komunikacyjnej. 

Jakub Wolski – po raz drugi 
w  RO; w  poprzedniej kaden-
cji pełnił funkcję Sekretarza, 
obecnie – Skarbnika w Zarzą-
dzie Osiedla i członka Komisji  
ds. Społeczno-Kulturalnych.

Oporowianin, działacz osiedlo-
wy, założyciel i komendant środowiska harcerskiego 
na Oporowie. W okresie ostatnich 10 lat zorganizował 
wiele obozów letnich, biwaków, wyjść integracyjnych, 
itp. Przy współpracy z Dyrekcją ZSzP nr 9 stworzył 
harcówkę i założył Koło Przyjaciół Harcerstwa. Koor-
dynował działania harcerskich wolontariuszy w czasie 
finałów WOŚP  oraz Wrocławskiego Maratonu i Półma-
ratonu. Z podobnym zaangażowaniem uczestniczył 
w wydarzeniach organizowanych przez Radę i Zarząd 
Osiedla Oporów. Prowadził korespondencję i admini-
strował stroną internetową RO. Zamierza dążyć do 
powstania Centrum Aktywności Lokalnej, gdzie miesz-
kańcy będą mogli rozwijać swoje pasje i zaintereso-
wania.
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WYZWANIA

Mamy plan!  

Burza mózgów na początek VIII kadencji Rady Osie-
dla Oporów. Komisja ds Infrastruktury i Środowiska 
przystąpiła do działania jako pierwsza z komisji powo-
łanych przy RO. Na jej czele stanął Marek Jagiełło 

szykując swoje hufce do walki o bezpieczne, przyjazne 
warunki ruchu na Oporowie. Ale nie tylko. W składzie 
drużyny znaleźli się radni: Izabela Bodnar, Alina Drapel-
la-Hermansdorfer, Katarzyna Obara, Krzysztof Plewa, 
Patryk Ciechanowski-Mirek oraz Paweł Przystawa. Ta 
grupa na pierwszym posiedzeniu postawiła sobie za 
cel opracowanie ramowego planu działań, aby – jak 
mówi Izabela Bodnar – zebrać w jednym dokumencie 
wszystkie pomysły na działania Rady. W ramach burzy 
mózgów radni spróbowali na bazie własnej wiedzy 

Rondo MAW – dwie ramowe koncepcje do dla tego obszaru, ukazujące potencjał miejsca.

Skrzyżowanie MAW w latach 1920 i wersja proponowana przez UM Wrocławia z odciętym wjazdem w ul. Jordanowską.
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zdiagnozować braki w stanie infrastruktury, co widać 
na załączonym schemacie. Właściwym celem jest 
jednak poszerzenie tej listy o najważniejsze postulaty 
mieszkańców. Ma z tego powstać spójny dokument 
definiujący obszary wymagające poprawy. Posłuży on 
jako harmonogram prac oraz podstawa do rozmów 
z Urzędem Miasta przez najbliższych 5 lat. Komisja 
zamierza dołożyć wszelkich starań aby udało się jak 
najwięcej tematów zrealizować w obecnej kadencji 
RO, aczkolwiek, jak zawsze, ostatnie słowo należy do 
Ratusza. 

Tematy zgłoszone w ramach burzy mózgów podzie-
lono na 7 obszarów: 1. Rejon ul. Wiejskiej – Awicenny, 
2. park sportowy przy ul. Harcerskiej, 3. Park Mamuta, 
4. korytarz Ślęzy, 5. zieleń rozproszona, 6. infrastruk-
tura drogowa, 7. Inne tematy.

Do najbardziej palących problemów należy rondo 
Mokronoska-Awicenny-Wiejska (MAW) oraz związany 
z tym obszarem miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Mokronoska – Awicenny, 
gdzie jak grzyby po deszczu rosną wielkie inwestycje 
generujące ruch.

Ostatnio w dyskusji w mediach społecznościowych 
pojawiła się informacja, że radny Robert Grzechnik 
zgłosił do budżetu Wrocławia poprawkę dotyczącą 
opracowania dla tego miejsca koncepcji ronda turbi-
nowego. A jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? 

Izabela Bodnar

SAMI SWOI

Jan Pytel (1930-2021)
Członek Zarządu Osiedla w latach 1991-1995 i Prze-
wodniczący Rady Osiedla w latach 1996-2001 zakoń-
czył w  ostatnich tygodniach ziemską wędrówkę 
pozostawiając po sobie wspomnienie skromnego 
niezwykłego człowieka, któremu bardzo leżały na 
sercu sprawy naszej małej ojczyzny. 

Profesor Jan Pytel (drugi od prawej w pierwszym rzędzie) w składzie pierwszej Rady Osiedla Oporów.

O co toczy się gra?

O to, że Urząd Miasta za wszelką cenę chce pozo-
stawić to miejsce w kształcie niemal niezmienio-
nym od ponad stu lat, argumentując, że MAW jest 
skrzyżowaniem wewnątrzosiedlowym. Fakt, że 
ruch tranzytowy znalazł się wewnątrz osiedla jest 
wystarczającym błędem, do którego dopuściły służ-
by planistyczne. Upieranie się, że światła wszyst-
ko rozwiążą świadczy tylko o tym, że Polak i przed 
szkodą i po szkodzie …. niczego się nie uczy. Budo-
wa ronda o odpowiednich parametrach jest możli-
wa ze względu na uwolnienie się działki po dawnej 
gospodzie Niewitetzkiego. 



Przez większość życia był związany z Oporowem 
i Politechniką Wrocławską, gdzie w Katedrze/Instytu-
cie Energoelektyki przepracował wiele lat. W 1963 roku 
na tejże uczelni w uzyskał stopień naukowy doktora, 
zaś w 1988 roku – doktora habilitowanego. Dwa lata 
później został profesorem Politechniki Wrocławskiej. 
Był jednym z głównych współtwórców Szkoły nauko-
wej „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczenio-
wa”, autorytetem w zakresie procesów przejściowych 
w maszynach elektrycznych i sieciach średnich napięć. 
Jak wspominał dziekan Wydziału Elektrycznego  
prof. Waldemar Rebizant:  

Miał duże osiągnięcia w  zakresie patentowa-
nia wynalazków i  w  tym elemencie był absolutnie 
w  czołówce na Wydziale Elektrycznym – uzyskał 
32 patenty! Wypromował 7 doktorów. Pełnił wiele 
ważnych funkcji na Uczelni. Był między inny-
mi: kierownikiem Zakładu Zabezpieczeń Maszyn  
Elektrycznych, kierownikiem Centralnego Laboratorium 
Politechniki Wrocławskiej, zastępcą dyrektora Instytu-
tu do spraw Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą. 
Miał szerokie kontakty z przemysłem, gdzie realizował 
szereg badań naukowych oraz rozwojowych. Odzna-
czał się oryginalnością i niezależnością sądów, zarów-
no w zakresie naukowym jak społecznym. W trudnych 
czasach nie bał się bronić własnych poglądów. Wyróż-
niał się nieprzeciętną inteligencją oraz niesamowi-
tą zdolnością do bycia duszą towarzystwa. Potrafił 
opowiadać dowcipy na każdy temat.  

Jako sąsiedzi znaliśmy go dobrze również od tej 
strony. Wiemy też, że prywatnie pasjonował się histo-
rią a  jego kadencję w  roli Przewodniczącego Rady 
Osiedla zwieńczyło postawienie obelisku upamiętnia-
jącego 800-lecie dziejów Oporowa. Będzie nam o nim 
przypominał, jak również o innych pionierach oporow-
skiej samorządności. 

Alina Drapella-Hermansdorfer

Z podziękowaniem dla pana prof. Marcina Habrycha z PWr  
za udostępnienie materiałów biograficznych.

Aktualności

Czuwaj!

Po zawieszeniu działalności naszego oporowskiego 
Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „347” z powodu 
pandemii COVID-19 wznowiliśmy tradycyjne zbiórki 
gromady i drużyn. Serdecznie zapraszamy zaintereso-
wane dzieci z klas 0-3 Szkoły Podstawowej na zbiórki 
gromady zuchowej w środy, w godz. 17:00-19:00 w SP 
15 i młodzież z klas 4-8 Szkoły Podstawowej na zbiór-
ki drużyny harcerskiej w piątki, w godz. 17:00-19:00 
w SP 15. Więcej szczegółów na stronie www.fb.com/
wsh347. Zapraszam też na przekazanie Betlejemskie-
go Światła Pokoju przez zuchy, harcerki i  harcerzy 
w niedzielę 19.12.2021 r. o 11:00, w Parafii Św. Anny.  

.
Jakub Wolski, podharcmistrz

Koncert Wroclaw Gospel Choir

Po udanym występie w styczniu 2020 roku u Ojców 
Misjonarzy wiele osób dopominało się o kolejną wizytę 
Rafała Rudawskiego z zespołem. Udało się! Drugiego 
stycznia koncert noworoczny Wroclaw Gospel Choir 
odbędzie się dla mieszkańców Oporowa w gościnnych 
murach kościoła św. Anny przy ul. Stanki o godz. 19:00.

30. finał WOŚP

Przed nami 30. Finał WOŚP, który odbędzie się 30 
stycznia 2022. Nasz lokalny sztab jest w pełnej goto-
wości wraz z 90 wolontariuszami na pokładzie. Jeżeli 
chcecie być na bieżąco z informacjami dotyczącymi 
finału, obserwujcie nasz profil na Facebooku - Rada 
Osiedla Oporów. Do zobaczenia!

Damian Irek

oporow.info.pl

facebook.com/osiedleoporow

Masz pomysł?
Skontaktuj się z Nami

Redakcja Biuletynu 
Alina Drapella-Hermansdorfer
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Natalia Bańdo

„Oporów. Tu się nie śpi. Tu się działa.”
Karolina Fonfara 
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