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Samych zielonych świateł  
dla Państwa Świąteczno 
-Noworocznych Marzeń i Nadziei.  

Spowolnienia  
na skrzyżowaniach dróg, 
wyluzowania oraz pogodnych 
wywczasów w gronie Najbliższych. 
 
I oczywiście – do siego roku!

Nie zapominajmy też o naszych 
Nowych Sąsiadach, którym  
z całego serca życzymy pokoju  
w Domu, zwanym Ojczyzną.

Веселого Різдва,
Щасливого Нового Року
та мирa у власному домі!

Wasi Radni
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Wyzwania

Więcej	niż	na	cztery	ręce…

To był bardzo trudny rok. Nikt tak o nim nie myślał, 
gdy się zaczynał. Nikt też nie myślał, że będzie wojna. 
Nikt z nas, gdy wybuchła, nie miał wątpliwości, że to 
katastrofa humanitarna, której ofiary potrzebować 
będą pomocy. Ruszyliśmy z nią z początkiem zbroj-
nego konfliktu, organizując punkty zbiórki artykułów 
spożywczych i przemysłowych pierwszej pomocy.  
Ruszyły punkty i dyżury w siedzibie Rady Osiedla i Szko-
le przy ul. Solskiego. Zmobilizowało siły Towarzystwo 
Przyjaciół Oporowa, organizując zbiórki pieniężne na 
zakup żywności. Głosiło się wielu prywatnych Darczyń-
ców z pomocą rzeczową. Kiedy okazało się, że to za 
mało – ruszył punkt przy Parafii św. Anny.  

Wiedzieliśmy, że na Oporowian można liczyć. W krót-
kim czasie byliśmy przygotowani na przyjęcie pierw-
szych uciekających przed wojną. A tych z dnia na dzień 
przybywało. I każdy potrzebował schronienia. Urucho-
miliśmy więc giełdę lokalową, przyjmując zgłoszenia 
od potrzebujących dachu nad głową i tych, którzy ten 
dach oferowali. Spotkaliśmy w tym czasie mnóstwo 
ludzi wielkich serc…

W pierwszych dniach marca do obu placówek 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 zapisanych 

zostało ponad dwadzieścioro dzieci w różnym wieku. 
Wszystkie uciekły z rodzicami przed wojną. Ich rodzi-
ce stracili pracę, one zaś straciły wszystko - dom, 
zabawki, podręczniki. Postanowiliśmy ruszyć z kolejną 
formą pomocy zapewniając im jeden ciepły, codzien-
ny posiłek. Najszybciej, jak to było możliwe, wydaliśmy 
dwujęzyczny specjalny 120 numer O! Oporowskiego 
Biuletynu Informacyjnego. Zawierał on zestaw podsta-
wowych informacji, ułatwiających organizacją nowego 
życia w mieście i na osiedlu. 

Dzięki połączonym siłom udało się znaleźć domy 
dla przeszło 60 rodzin. Wielu z uchodźców, którzy trafi-
li pod nasze skrzydła, znalazło zakwaterowanie we 
Wrocławiu, kilka osób – na przedmieściach, a dla kilku-
nastu znaleźliśmy domy w Niemczech. Marzec zakoń-
czyliśmy z wynikiem 50 napełnionych brzuszków. Było 
to możliwe, między innymi, dzięki Państwa nieocenio-
nemu wsparciu, jakie wpływało na konto Towarzystwa 
Przyjaciół Oporowa. 

Kwiecień rozpoczęliśmy kolejnym projektem  
– kursem języka polskiego dla obywateli Ukrainy miesz-
kających na Oporowie. Równolegle działała świetlica, 
w której studenci z Hiszpanii pełnili dyżury oraz opie-
kę nad dziećmi kursantów. Nieprzerwanie wsparcia 
w tych działaniach udzielał nam Tomasz Bal – Dyrek-
tor ZSzP nr 9. Panie Dyrektorze – ogromne podzięko-
wania na Pana ręce. 

Kwiecień upłynął na działaniach pomocowych. 

1. Książki Z uśmiechem dla Ukrainy przeznaczone
do biblioteki na Oporowie.

2. Rysunek od szczęśliwych podopiecznych  
układających sobie nowe życie w Bawarii.
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Znaleźliśmy kolejne mieszkania dla  potrzebują-
cych rodzin. Wsparliśmy ich rzeczowo wyposażając 
w artykuły pierwszej potrzeby na start. Ciepłe posił-
ki codziennie trafiały już do 74 osób. W drugiej poło-
wie kwietnia, po otrzymaniu wielu informacji o tym, że 
dzieci są głodne - podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu 
pomocy i dzieciaki codziennie dostają od nas także 
drugie śniadania. Tak dzieje do obecnej chwili. 

Przed Wielkanocą oporowski oddział Miejskiej Biblio-
teki Publicznej wzbogacił się o 54 książki w języku 
ukraińskim, druga część, licząca 104 pozycje została 
przekazana z początkiem lipca przez TOP Modern Art 
Fundację Hermansdorferów. Znalazły się wśród nich 
komplety Przygód Harry’ego Pottera, bogate zestawy 
powieści Stephena Kinga, Agathy Christie, Dana Brow-
na, Tolkiena, Franka Herberta, Andrzeja Sapkowskiego 
oraz przepięknie ilustrowane książki dla dzieci, jakich 
już dzisiaj nie da się nabyć. Licznie reprezentowani są 
też autorzy ukraińscy, gdyż chodzi o to, aby uchodźcy 
nie tracili kontaktu z własną kulturą. 

Maj otworzyliśmy wspólnie targiem śniadaniowym  
– piękną inicjatywą szkolnej społeczności. Była to głów-
nie akcja Rady Rodziców, napędzanej entuzjazmem 
fantastycznej Przewodniczącej Ewy Tomaszewskiej. 
Dochód przeznaczony został w całości na pomoc dzie-
ciom z Ukrainy. Potem dwa razy świętowaliśmy Dzień 
Matki. Pierwszy raz 8-go współorganizując święto 
ukraińskich mam na pl. Wolności z Matkami na Grani-
cę i wieloma organizacjami pozarządowymi. Polało 
się wiele łez radości, wzruszenia, smutku. Życzyliśmy 
wszystkim mamom wtedy i życzymy wciąż, aby to 
było ostatnie takie ich święto. Miesiąc zakończyli-
śmy muzycznie, z kolejnej inicjatywy szkoły, koncer-
tem charytatywnym na rzecz ofiar wojny. Magdalena  
Mike-Roczek i Marek Walijewski to duet, któremu jeste-
śmy wdzięczni za ten pomysł.

Czerwiec wystartował Dniem Dziecka. Bez zmru-
żenia oka wzięliśmy udział w akcji Matki na granicę, 
Tratwy i Czasoprzestrzeń, przygotowując podarun-
ki dla tych, którym dzieciństwo brutalnie przerwano 
lub odebrano. Zapełniliśmy cały magazyn prezenta-
mi dla dzieciaków - często personalizowanymi, i też 
takimi, które dzieci podarowały dzieciom. Oczywiście 
to Państwa dzieło! Wszystkim złotosercym darczyń-
com po tysiąckroć dziękujemy. Dziękujemy też nasze-
mu niezastąpionemu partnerowi - ZSzP nr 9. Razem 
możemy więcej!

Skończył się rok szkolny, ale nie skończyła się wojna. 
Przez okres wakacji pomagaliśmy tym, których sytu-
acja jest najtrudniejsza. Od września wróciły do szkoły 
kanapki i ciepłe obiady. Chociaż ilość potrzebujących 

zmalała, nie rezygnujemy z pomocy i pochylamy się 
nad każdym zgłoszeniem. Dopóki cierpi choćby jeden 
z nas, dopóty powinnością reszty jest nieść pomoc. 
Na cztery ręce. 

Dobrosława Binkowska

Wyzwanie	otwartych	drzwi…

Z końcem lutego 2022, kiedy granice Państwa zosta-
ły otwarte dla uchodźców z Ukrainy, wielu z nich znala-
zło się we Wrocławiu. 

Tu, w parafii, mieliśmy świadomość, że ludziom 
tragicznie wyrwanym ze stron rodzinnych trzeba stwo-
rzyć bezpieczną strefę spotkań, gdzie mogliby pobyć 
w życzliwym otoczeniu i poszukać dobrych rozwią-
zań na przyszłość, wciąż tak niepewną. Przy herbacie, 
kawie i ciastku pojawiały się osoby, które przybliżały 
rozwiązania administracyjne oferowane przez Polskę. 
Pomagały wypełnić druk, zadzwonić w odpowiednie 
miejsce, umieścić dzieci w szkołach czy przedszko-
lach. To wachlarz przepięknych serc wolontariuszy 
z naszej parafii, i nie tylko, którzy w stawianiu pierw-
szych kroków na polskiej/wrocławskiej ziemi byli 
niczym latarnia dla zagubionego statku. 

Możliwość nauki języka polskiego stała się jednym 
z głównych wyzwań w pierwszym okresie pobytu. Czte-
ry dni, po dwie grupy jednocześnie – dla zaczynają-
cych od przysłowiowego zera i dla tych, pochodzących 
z polskich rodzin z bogatszym słownictwem. Emery-
ci, nauczyciele szkoły podstawowej i średniej, także 
Ukrainki, które już od wielu lat mieszkają we Wrocławiu, 
stworzyli ciało pedagogiczne typu Emergency, czyli  
nagłego reagowania. Uczniami były przede wszystkim 
kobiety z dziećmi, dlatego trzeba było równocześnie 
zorganizować opiekę dla pociech, aby mamy mogły 
spokojnie poznawać tajniki języka polskiego. 

Jednym z ważniejszych punktów niesienia pomo-
cy na terenie osiedla Oporów stała się Parafia  
św. Anny i działające przy nim Stowarzyszenie  
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Na bazie jego 
struktur organizacyjnych oraz wsparcia ze stro-
ny Księży Misjonarzy rozwinęło się Centrum SOS 
Ukraina, współpracujące z Radą Osiedla. Zarówno 
w porach dopołudniowych, jak i popołudniowych 
zostały udostępnione salki parafialne, pomiesz-
czenie dolnego kościoła oraz pokoje gościnne dla 
rodzin w tranzycie do Niemiec. 
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Osobom po traumatycznych przeżyciach z rzeczy-
wistości wojennej, przyszła z pomocą parafialna pani 
psycholog i terapeuta. Ważną postacią stał się też 
ksiądz Sławomir, który wiele lat posługi kapłańskiej 
spędził na Ukrainie. Zna więc język oraz lepiej rozu-
mie problemy Nowaków, jak Jana Szostak – artyst-
ka i polsko-białoruska aktywistka proponuje nazywać 
uchodźców w sposób mniej stygmatyzujący na grun-
cie języka polskiego. Przy sali parafialnej pojawiła się 
tablica ogłoszeń, zawierająca przede wszystkim infor-
macje dotyczące pośrednictwa pracy.  

Przysłowiowym darem z nieba okazało się pomiesz-
czenie w dolnym kościele, gdzie powstał maga-
zyn z używaną odzieżą, obuwiem, środkami higieny. 
Rzutem na taśmę zyskaliśmy też pomoc Banku 
Żywności, dzięki czemu mogliśmy regularnie przygoto-
wywać paczki żywnościowe. Patrząc wstecz na histo-
rię tego Centrum, dostrzegamy, jak wielu wspaniałych 
ludzi przyszło i przychodzi nam z pomocą. W ostat-
nim czasie otrzymaliśmy niezwykle istotne wsparcie 
od Pani Dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla 
Cudzoziemców na Uniwersytecie Wrocławskim. Dzię-
ki tej pomocy możemy bardziej profesjonalnie reali-
zować nauczanie. Jak mówią Francuzi: Chapeau bas, 
czyli wielkie uznanie za serca bijące taką serdeczno-
ścią i poświęceniem. 

Anna Badowska
Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla 
I Przewodnicząca Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych 

Gość	w	dom.	Rzecz	o	bazie		
wojskowej	na	Strachowicach

Kiedy jesienią 2019 roku prezydent Andrzej Duda 
podpisywał w Nowym Jorku umowę z prezydentem 
Donaldem Trumpem o rozbudowie lotniska Wrocław-
-Strachowice na bazę transportowo-magazynową sił 
powietrznych USA, nikt nie zadał pytania, czy rozpa-
trywano jakąkolwiek inną lokalizację poza granicami 
miasta. Nie zadał, bo po co? 

Żona Pana Premiera Morawieckiego szczęśliwie 
zbyła działki położone w pasie korytarza powietrzne-
go pomiędzy ulicami Mokronoską i Awicenny, zaś Pan 
Prezydent mieszka, póki co, w Warszawie. To nie im 
będą latać nad głową największe samoloty transpor-
towe sił powietrznych USA typu C-5 Galaxy i C17 Glob-
master. To nie pod ich bokiem powstanie specjalna 
płyta postojowa na hot cargo, czyli rozładunek mate-
riałów wybuchowych. A my – Oporowianie, jesteśmy 
wszak przyzwyczajeni do takich sytuacji. 

Spowalniamy. Rzecz o światłach na skrzyżowaniu

Ostatnio spowalnianie zrobiło się trendy. Celebryci 
lansują filozofię slow food, platforma slowhop oferu-
je miejsca z klimatycznym wypasem. 

Wrocławski Ratusz nie pozostaje w tyle! W trosce 
o psychiczną kondycję kierowców i rozwój kontaktów 
międzyludzkich zaordynował nam, mieszkańcom, 
skrzyżowanie ze światłami u zbiegu ul. Mokrono-
skiej, Awicenny i Wiejskiej. I słusznie! Do pracy wszak 
powinniśmy dojechać wyluzowani! Do domu takoż! 
Podjeżdżając pod skrzyżowanie można sobie zjeść 
miętówkę, wymienić uwagi z kierowcą sąsiedniego 
samochodu, posłuchać muzyki w stylu: Don’t worry, 
be happy! 

W trosce o dobrostan Ratusza, Rada Osiedla 
została na wszelki wypadek pominięta jako strona 
w obwieszczeniu nr 2349/2022 z dnia 19.10.2022 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na 
rzecz Prezydenta Wrocławia, dla zadania pod nazwą 
Rozbudowa ul. Awicenny wraz z budową łącznika  
ul. Awicenny z ul. Mokronoską i rozbudową skrzy-
żowania ul. Mokronoskiej, Awicenny i Wiejskiej we 
Wrocławiu, polegającego na budowie, rozbudowie, 
przebudowie dróg publicznych kategorii gminnej wraz 
z infrastrukturą techniczną. Taki drobiazg! 

W ślad za petycją mieszkańców, RO Oporów od 
dwóch lat optuje za budową ronda. Dla dobra dialo-
gu, Strony uzgodniły roczny czas próbny mający 
potwierdzić skuteczność rozwiązania ze światłami. 
Tak było jeszcze w marcu 2022. Ale w październi-
ku, na miesiąc przed uruchomieniem świateł, Pan 
Prezydent już decyzję podjął. Widocznie wcześniej 
nie spowolnił, nie zjadł miętówki, nie mrugnął przy-
jaźnie do kota! A szkoda. 

Bo gdyby się wstrzymał, jak obiecywali przedstawi-
ciele Ratusza, gdyby sobie poczytał wpisy kierowców 
na Facebooku i całą falę hejtu odnośnie świateł, to 
może by doświadczył korzyści płynących ze spowal-
niania w warunkach autentycznego dialogu oraz 
partycypacji. A tak, wydana decyzja jest rażącym 
naruszeniem przepisów Art 10 K.P.A. w zw. Art.145 
Pkt 4) K.P.A. O tym właśnie RO Oporów przypomnia-
ła Ratuszowi, wnioskując o na podstawie Art 147 
K.P.A i Art 148 §1 K.P.A w zw. z Art. 145 K.P.A o wzno-
wienie postępowania administracyjnego i uchylenie 
decyzji Prezydenta Wrocławia nr 2349/2022. 
A więc – spowalniamy, Panie Prezydencie!

Alina Drapella-Hermansdorfer
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Wystarczy wspomnieć inne sojusznicze wojska, które 
przez blisko pół wieku stacjonowały przy ul. Karmel-
kowej. Więc możemy spać spokojnie?    

Otóż to! Prace projektowe nad tym kompleksem 
miały ruszyć jesienią 2020 roku. Mieszkańcom osiedli, 
które już dziś cierpią na skutek hałasu generowanego 
przez samoloty pasażerskie, nie przedłożono do wglą-
du żadnych Ocen Oddziaływania na Środowisko odno-
śnie planowanych inwestycji. W ogóle polski obywatel, 
mieszkaniec Wrocławia, nie jest stroną tego dialogu. 
Polski żołnierz też nie, sądząc po tym, w jakich warun-
kach pełni służbę kompania wartownicza, chroniąca  
bezpieczeństwa bazy. Bo: Miało być po amerykańsku, 
a wyszło jak zwykle. Żołnierze czują się oszukani, jak 
doniosła prasa w lipcu bieżącego roku. 

Wróćmy jednak do spokojnych snów i prawa do 
ochrony miru domowego. Gość w dom, Bóg w dom. 
Ale w granicach rozsądku. Nie chodzi o kwestionowa-
nie rozstrzygnięć dotyczących obronności państwa. 
Niemniej w kwestiach rozwiązań szczegółowych 
mogą być warianty lepsze lub gorsze. Oczekujemy 
tych lepszych. I właśnie w tej sprawie Zarząd Osiedla 
wystosował pisma z prośbą o udostępnienie informa-
cji dotyczących jakości życia oraz warunków bezpie-
czeństwa, jakie władze państwa i miasta mają zamiar 
zapewnić mieszkańcom Oporowa w związku z plano-
waną modernizacji. 

Alina Drapella-Hermansdorfer 

Wydarzenia

Dwa	w	jednym,	czyli	Jubileusz		
i	piknik	szkolno-osiedlowy

W piątek 10 czerwca Szkoła Podstawowa nr 15 
obchodziła 75-lecie swego istnienia. Krewni i znajomi 
aktualnych uczniów gorliwie przeszukali albumy, żeby 
zgromadzić ponad 400 zdjęć, poczynając od rocznika 
1946/1947 do 2021/2022. Sporą ich część pozyskano 
także z portalu Nasza Klasa; Dyrekcja zaś udostępni-
ła kroniki szkolne oraz archiwalne numery Nowinek 
Piętnastki. Gabinet Wspomnień prezentował się więc 
godnie i sentymentalnie, jak na jubileusz przystało. 

Szkoła, która początkowo nosiła imię Jurija Gagari-
na, w 2003 r. określiła swoją nową tożsamość obiera-
jąc za patronkę Księżnę Jadwigę Śląską. Była zawsze 
bijącym sercem osiedlowej wspólnoty. W jej murach 
od 1989 roku zbierał się Komitet Obywatelski. Dwa 
lata później z jego składu wyłoniła się pierwsza Rada 
Osiedla Oporów. W 1997 roku, podczas Wielkiej Wody, 
szkoła otwarła swoje podwoje dla powodzian, udziela-
jąc im schronienia oraz materialnego wsparcia. Podob-
na mobilizacja mieszkańców nastąpiła na przełomie 
lutego/marca bieżącego roku, kiedy sztab wolontariu-
szy, zorganizowany przez Dyrekcję Szkoły oraz Radę 
Osiedla, przez wiele dni organizował zbiórki darów, jak 

3-6. Zdjęcia ze strony Szkoły Podstawowej nr 15.  
https://drive.google.com/drive/folders/17ZNlSuEZ9whsYjXY8MZ-XrzVbgnHmP-g
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również pomoc doraźną dla uchodźców z Ukrainy. Bo, 
jak mówi łacińskie przysłowie Verba docent, exempla 
trahunt, czyli słowa uczą, przykłady pociągają.  

Dzieje Szkoły w ciekawy a dowcipny sposób przed-
stawiono w dokumentalnym filmie, nakręconym pod 
kierunkiem nieocenionego Andrzeja Mroza – anima-
tora wielu podobnych uroczystości. Ukazano wspo-
mnienia absolwentów, warunki lokalowe, w jakich 
startowały pierwsze roczniki oporowskich uczniów, 
proces powstawania nowych obiektów, stopnio-
we podnoszenie jakości wyposażenia pomieszczeń. 
O tym, że standardy nauczania należały zawsze do 
najwyższych, wspomniał Prezydent Wrocławia Jacek 
Sutryk, wręczając odznaczenia czterem osobom 
z grona pedagogicznego: Wiesławie Kotos, Małgorza-
cie Łomeckiej, Joannie Pawłowskiej oraz Bogumiłowi 
Wasilewskiemu. Ponadto Szkolna Kapituła przyzna-
ła medale Kawalerów Orderu pięciorgu uczniom oraz 
jednemu absolwentowi - Łukaszowi Taladze, laureato-
wi pięciu konkurencji naukowych w konkursie Zdolny 
Ślązak, zwycięzcy ogólnopolskich olimpiad przedmio-
towych Olimpus z: chemii, fizyki, biologii, zdobywcy  
II miejsca w międzyszkolnym konkursie Poliglo-
ta Roku 2020 oraz autorowi edukacyjnych filmów 
chemicznych Mądrzy z natury, dostępnych na kanale  
YouTube. Wow! Kiedy ten chłopak znajduje czas na 
życie?

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły Jadwinalia 
w auli dawnego gimnazjum przy ul. Morelowskiego. 
Rozległe wnętrze zamieniono w dziedziniec średnio-
wiecznego zamku, gdzie Patronka Szkoły skutecz-

nie stawiała czoła ciemnym mocom. W uczniowskim 
wydaniu to one budziły więcej sympatii niż Niezłomna 
Księżna, w końcu jednak uległy tzw. wartościom, bo 
jakże by mogło być inaczej? Na wysokim poziomie 
stały też gimnastyczne oraz wokalne popisy młodzie-
ży. Po zakończeniu części oficjalnej, gry i zabawy jubi-
leuszowe przeniosły się na teren przy Szkole przy  
ul. Solskiego, rozpoczynając wielki dwudniowy Piknik 
Osiedlowy. W pierwszym dniu wystąpił zespół Duszki, 
FANI.ANI, oraz uczniowie prezentujący pokazy gimna-
styki artystycznej, sztuk walki, tańca towarzyskiego itp. 
Upał był niemiłosierny, mimo to nie zabrakło chętnych 
do wzięcia udziału w konkurencjach oferowanych 
przez stacje sportowe, tor przeszkód dla najmłod-
szych oraz mecz piłki nożnej. Rodzice licznie uczestni-
czyli w tej uroczystości, podobnie, jak nowi uczniowie 

– przybysze z Ukrainy. 

W dniu następnym imprez ciąg dalszy zorganizo-
wała Rada Osiedla na terenie parku sportowego przy 
ul. Harcerskiej. Nie sposób pominąć tu udziału Funda-
cji Wroc ma Moc, której Prezeska – Izabela Bodnar 
a nasza osiedlowa radna – zaprosiła zespół świet-
nych animatorów zabaw dla dzieci. Inna z radnych  

– Karolina Bielanów znalazła Sponsorów, dzięki którym 
mogliśmy zaserwować mieszkańcom mnóstwo świe-
żych owoców. O Zarządzie nie wspomnę, bo robią to 
od lat: pierwsi przychodzą, ostatni wychodzą. Nie śpią, 
aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. Zwyczaj-
ne jest też, że Im Wszystkim, najzwyczajniej w świecie, 
należy się wielkie DZIĘKUJĘ! 

Alina Drapella-Hermansdorfer 
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Kadłubek	górą!

Najpierw po raz piąty mieszkańcy ulicy Kadłub-
ka zaprosili sąsiadów na swoje święto. W poprzed-
nich latach dwukrotnie pojawiał się na nim Prezydent 
Wrocławia Jacek Sutryk. W tym roku było bardziej 
kameralnie, ale swojsko i ciepło, jak zawsze. Stoły 
uginały się pod obfitością domowych potraw, zaś 
funkcję gospodarzy wydarzenia pełnili niestrudzeni 
Babiszewscy, czyli Barbara i Waldemar. Rzecz jasna, 
wspomagało ich Wiele i Wielu, za co Wszystkim chwa-
ła, bo atmosfera była iście rodzinna. 

Potem, 24 czerwca na kadłubkowym boisku poja-
wił się Bajkobus z Teatru Lalek. Aktorzy dzielnie znosi-
li upał, prezentując kolejnemu pokoleniu dzieci swój 
sztandarowy spektakl pt. TESLA VS EDISON czyli 
z prądem lub pod prąd. Było sporo dzieciaków z Ukra-
iny, które mimo różnic językowych nieźle współpra-
cowały z prezentowanymi postaciami. Drugą część 
spektaklu wypełniły operetkowe standardy. Świet-
nie, że dało się spotkać w nieco odmienionym skła-
dzie i na chwilę zapomnieć o ciemnych chmurach  
na Wschodzie. 

I w końcu – finał nie tyle Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, co realizacji placu zabaw dla starszych 
dzieci. Po kilku podejściach zostanie oddany do użytku 
tuż przed Bożym Narodzeniem (!) na terenie kadłubko-
wego Tlenogródka. 

Nasza młodzież zyskała dodatkowo huśtawkę 
ptasie gniazdo, wielofunkcyjną konstrukcję zabawo-
wą, trampolinę ziemną, linarium oraz kilka elementów 
małej architektury: stop dog, ławki, żagiel zacieniają-
cy, stojak na rowery, ławki, przyłącze wody i obudowę 
terenu na  gromadzenie odpadów stałych. Zmieniono 
także lokalizację piłkochwytu oraz wykonano nasadze-
nia pasa krzewów i pnączy. Koszt realizacji zadania 
wyniósł 426 890 zł brutto. Jesteśmy przeszczęśliwi, 
że prace z budżetu osiedlowego dobiegły końca i że 
zyskaliśmy wszyscy zróżnicowane, atrakcyjne miejsce 
w typie: dla każdego coś miłego. 

Alina Drapella-Hermansdorfer 

Ulica	Stefki.		
Nadzieja	umiera	ostatnia	

Tak można sparafrazować wieloletnie działania 
grupy mieszkańców, którzy z determinacją walczą 
o swoje prawo do godnego życia. Do bezpiecznego 
chodnika, powietrza bez pyłu oraz przejazdu bez urwa-
nego zawieszenia,. Pozostające bez reakcji pisma, 
prośby i postulaty zostały złożone do Zarządu Osiedla 
z prośbą o pomoc. W wyniku naszych starań doszło 
w końcu do historycznego spotkania. 

7-11. Plac zabaw realizowany z budżetu osiedlowego.
Fot. Alina Drapella-Hermansdorfer
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A oto notatka z jego przebiegu: 

W tutejszym urzędzie (siedzibie ZDiUM) w dniu 
12.07.2022 roku odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli ZDIUM z: reprezentacją mieszkańców ul. Stefki 
42-60; zarządcą budynków ul. Stefki 42-60 oraz Prze-
wodniczącą Zarządu Osiedla Dobrosławą Binkowską 
i Markiem Jagiełłą, jako przedstawicielami RO Oporów. 
Ustalono, że: 

1) Najpoważniejszy problem wynika z ruchu obsłu-
gującego place budów inwestycji prowadzonych 
przy ul.Jutrzenki i ul.Dożynkowej. 

Mieszkańcy zostali poinformowani o uwarunko-
waniach rodzących konieczność dojazdu trasą od 
ul. Kupieckiej drogą tymczasową z płyt drogowych 
przebiegającą w obszarze drogi klasy Z. Ustalono, 
że w przypadku nowych wniosków deweloperskich 
dotyczących obsługi placów budów, ZDIUM nało-
ży obowiązek wykonania dywanika asfaltowego na 
istniejących płytach drogowych od ul. Kupieckiej  
do skrzyżowania z ul. Stefki 

2) Mieszkańcy oceniają negatywnie przegrodze-
nie ul. Maleczyńskich wykonanym w poprzek drogi 
krawężnikiem drogowym o wys. = 10 cm. 

Potwierdzono, że przegrodzenie ma charak-
ter tymczasowy w związku z pracami budowlano-
-drogowymi prowadzonymi przez dewelopera. Po 
zakończeniu prac ulica zostanie przywrócona do 
ruchu, uskok zaś – zlikwidowany.

3) Mieszkańcy zgłosili problem zasłupkowa-
nia i złego stanu połączenia ul. Maleczyńskich  
z ul. Stefki.
 

W trakcie weryfikacji ustalono, że pomiędzy opisa-
nymi ulicami znajduje się teren prywatny, niewy-
dzielony pod układ komunikacyjny, co uniemożliwia 
poprawę stanu nawierzchni przez ZDIUM.

4) Kolejne zapytania dotyczyły sposobu zagospo-
darowania pasa drogi publicznej, zapewniającym 
bezpośredni dojazd do budowanych budynków 
jednorodzinnych. 

W odpowiedzi ZDIUM przedstawił zakres umowy 
podpisanej z deweloperem, który do 31 grudnia 2022 
ma przebudować odcinek ul. Kupieckiej w sąsiedz-
twie swojej zabudowy (budowa jezdni, jednostron-
nego chodnika, odwodnienia, oświetlenia i Miejskich 
Kanałów Technologicznych).  

5) Ponadto, deweloper realizujący budynki wielo-
rodzinne przy ul. Jutrzenki wykonał dokumentację 
techniczną dla tej ulicy w obszarze drogi klasy „Z” 
z podziałem na 3 etapy realizacyjne: od ul. Kupiec-
kiej do ul. Stefki, od ul. Stefki do zjazdu do swojej 
nieruchomości, od zjazdu do swojej nieruchomości 
do ul. Jutrzenki. Dodatkowo swoim staraniem wyko-
nał dokumentację przedłużenia ul. Kabaczkowej do 
drogi klasy „Z” wraz z obowiązkiem wybudowania 
tego odcinka drogowego. 

6) ZDIUM planuje zrealizować na koszt Gminy etap 
II drogi klasy „Z”, na odcinku od ul. Stefki do zjazdu 
na dz. nr 23/6 AM-16, Obr. Klecina. Zakres budowy 
obejmuje budowę jezdni szer. 6,0 m, chodnika szer. 
2,0 m oraz ścieżki rowerowej szer. 2,5 m wraz z infra-
strukturą drogową. Obecnie trwa weryfikacja doku-
mentacji projektowej przekazanej przez projektanta. 
Planuje się ogłoszenie przetargu na realizację robót 
do końca października 2022 roku, z terminem reali-
zacji do 8 miesięcy od podpisania umowy. Przyjęcie 
takiego etapowania zabezpiecza obsługę komuni-
kacyjną mieszkańców ul. Stefki oraz jest spójne 
z rozwojem sieci komunikacyjnej na osiedlu.

Na tym spotkanie zakończono. Sprawę pilotujemy 
i niebawem będziemy wnioskować o konfrontacje 
ustaleń z rzeczywistością.

Dobrosława Binkowska 

Mamucie	blaski	i	cienie	partycypacji	

Jest! Nareszcie jest i działa samoczyszcząca toaleta 
w parku Mamuta, jeden z 40 tego typu nowoczesnych 
szaletów Wrocławia. Utrzymana w barwach Mamu-
ciej Plaży Miejskiej, bardzo sprawnie funkcjonującej 
już drugi rok! Cała inwestycja kosztowała 400 tysięcy 
złotych i jest naprawdę super!

Jest! Nareszcie jest i zaczyna wszystkim służyć 
pomostowy zjazd z wałów długości 30 metrów 
wraz 60-cio metrowym odcinkiem nowej ścież-
ki prowadzącej w kierunku Mamuta. Inwestycja 
kosztowała 200 tysięcy złotych. To kolejne wspa-
niałe osiągnięcie Agnieszki Duszy – liderki projektu 
WBO 2021, realizującej rok po roku kolejne odcin-
ki Zielonej Sieci Rowerowo-Pieszej. Wielkie dzięki  
od całego Oporowa!
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Zawsze jednak znajdzie się jakieś ale… Otóż reali-
zacja projektu  Rowerowy Park Mamuta, wybranego 
w edycji WBO 2020, nie wyszła poza wstępny etap 
projektowy. Braliśmy udział w spotkaniach, wizjach 
terenowych i mailowej wymianie uwag, które miały 
służyć stworzeniu torów wyczynowych wpisanych 
w charakter terenu. Zgłaszając projekt do WBO 
planowaliśmy wykorzystać w tym celu masy ziemne 
usypane za Polaną Profesorów, które obecnie dewa-
stują krajobraz. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ  
UM Wrocławia nie wystąpił o zmianę klasyfikacji gleb 
po tym, jak: 

• z początkiem lat 1990. zostały zdegradowane 
podczas budowy kolektora Odra,

• na pocz. lat 2000. można było bezpłatnie dokonać 
odrolnienia terenów rolnych na obszarach miej-
skich zmieniając ich przeznaczenie na inne,

  
• w 2017 roku zostały po raz kolejny zdegrado-

wane za zgodą Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM), 
który zezwolił na zdeponowanie na tym obszarze 
humusu w formie przypadkowych pagórków.

 
• Brak odrolnienia skutkuje tym, że przy glebach 

klasy III a (w każdym razie na tzw. papierze), 
nie można w tym obszarze robić czegokolwiek 
innego poza np. uprawą kukurydzy. Latem 2021 
roku uzgodniliśmy z przedstawicielami ZZM, że 
jednym z elementów koncepcji będzie wystąpie-
nie o warunki zabudowy, w tym wniosek o zmia-
nę sposobu użytkowania terenu z rolniczego na 
teren zieleni parkowej. Ale warunków zabudowy, 
jak nie ma tak nie ma!

W projekcie WBO zamierzaliśmy rozbudować Park 
Mamuta dalej w kierunku wschodnim, do Al. Piastów. 
Mamutrack w formie różnych tras rowerowych ideal-
nie wpisywał się we wspomniane kretowisko, nie koli-
dując z miejscem zabaw dla dzieci przy Mamucie. 
Z wyżej wspomnianych powodów ZZM zapropono-
wał jednak alternatywną lokalizację. Póki co możemy 
zdradzić, że pumptrack zaplanowany został niedaleko 
Polany Mamuta, a skilltrack, czyli tor do doszkalania 
jazdy umieszczono wzdłuż wałów, tuż przed Polaną 
Profesorów. Oba tory ma rozgraniczać ścieżka.  

Kwestionowaliśmy zasadność wykonania ścieżki 
żwirowej na skilltracku, który zwykle ma nawierzchnię 
ziemną z dodatkowymi zabezpieczeniami na zewnętrz-
nych łukach. Nawierzchnia mineralna, taka jak na 
pozostałych ścieżkach w parku, wydaje się niezbyt 
przyjazna dla niedoświadczonych kolarzy. Zwracali-
śmy też uwagę na błędy w sposobie poprowadzenia 

tras, które zamiast oferować możliwość płynnej zmia-
ny jednej trasy na drugą, za każdym razem zmuszają 
do powrotu i zawracania na ścieżce pieszej. 

Park Mamuta (a dokładniej Polanę Mamu-
ta z Cioskiem) przedstawia się jako wzór podczas 
każdej odsłony WBO. Kolorowe zdjęcia nie pokazu-
ją, niestety, zmagań dziejących się poza kulisami.  
Od początku, dążeniem Liderów, Rady Osiedla oraz 
aktywistów–mamutantów jest stworzenie Parku 
Mamuta jako spójnego konceptu od mostu przy  
ul. Solskiego do mostu Racławickiego. Kolejni miesz-
kańcy zgłaszają zapotrzebowanie na zagospodarowa-
nie części wschodniej parku, która łączy nowe osiedla 
nad Ślęzą z terenami rekreacyjnymi. 

W tegorocznym WBO pojawił się pomysł na stworze-
nie ogródków społecznych, który odpowiada koncep-
cji projektowej i zyskał duże poparcie. Wnioskujemy 
zatem o przystąpienie przez UM Wrocław o dofinan-
sowanie zewnętrzne na dokończenie parku. Ze środ-
ków unijnych realizowane są niektóre tereny zieleni 
w mieście, a biorąc pod uwagę popularność Parku 
Mamuta i jego bogaty program dla całości z pewno-
ścią znajdzie się odpowiedni projekt.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku wraz 
z grupą działania Parku Mamuta życzymy Wam i Nam  
Wszystkim wytrwałości w realizacji planów, marzeń 
i postanowień, szczególnie tych rowerowych.

Natalia Bańdo – liderka Rowerowego Parku Mamuta

Turniej	tenisa	stołowego	

Ósmego grudnia w Szkole Podstawowej nr 165 odbył 
się Turniej I Ligi Open tenisa stołowego. Pod okiem 
dwóch sędziów na czterech stołach grało dwudzie-
stu pięciu zawodników. Wśród nich osiedlowi radni:  
Barbara Babiszewska i Paweł Przystawa. Zawod-
nicy zostali przywitani w szkole przez Wicedyrektor  
Elżbietę Kamienkow, sędziego Wojciecha Wardza-
łę, Trenera Osiedlowego Piotra Zalewskiego oraz 
przedstawicieli Rady Osiedla. Spotkanie przebiega-
ło w atmosferze prawdziwej rywalizacji. Na koniec 
wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, mikołajkowe 
prezenty, a zwycięzców uhonorowano medalami. 

To wspaniale, że ruch miłośników tenisa stołowe-
go zyskuje coraz szerszy krąg zainteresowanych.  
Ale … chercher la famme! Gdyby nie wysiłki naszej Basi 
nie byłoby ani tych zawodów, ani cotygodniowych 
czwartkowych spotkań z amatorami tej gry, rozwijają-
cej refleks oraz umiejętność strategicznego myślenia. 
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Czas pomiędzy odbiciami piłki uniemożliwia bowiem 
dostrzeżenie ruchu ręki przeciwnika. Wśród innych 
korzyści psychofizycznych wymienia się rozwój takich 
cech, jak wytrzymałość, inteligencja, determinacja, 
nie wspominając o skoczności, koordynacji ruchów, 
dotlenieniu organizmu, itp. W odróżnieniu od tenisa 
na trawie, jest to sport dla każdego, dostępny zarówno 
na wolnym powietrzu, jak i w halach sportowych. Dla 
młodych, starszych i seniorów. 

Do licznych celów RO należy popularyzacja różnych 
form aktywności fizycznej. Oporowscy zawodnicy 
trenują od sierpnia ubiegłego roku w salce domu para-
fialnego u świętej Anny. Są tam trzy stoły dostępne dla 
zainteresowanych. Jeśli potrzeby wzrosną – zadbamy 
o kolejne na zewnątrz. Bo jesteśmy za i trzymamy kciu-
ki za Was, drodzy Zawodnicy, za kolejny Turniej I Ligi 
oraz za Ciebie, Basiu! 

Alina Drapella-Hermansdorfer 

Sami swoi

Anna Badowska	

z urodzenia wrocławianka, oporowianka od lat 29. 
Zamaszysta, z przysłowiowym sercem na dłoni. Jej 
matka była nauczycielką w szkole dla pielęgniarek, 
więc wybór Liceum Medycznego Pielęgniarstwa przy 
ul. Bartla 5 oznaczał kontynuację rodzinnej tradycji. 
Było to miejsce o rodzinnej wręcz atmosferze, łączą-
ce internat dla dziewcząt z pomieszczeniami do nauki.  

Na pierwszym miejscu stawiano człowieka i jego 
dobro. Po maturze i rocznej praktyce szpitalnej Anna 
rozpoczęła studia na Wydziale Pielęgniarstwa ówcze-
snej Akademii Medycznej we Wrocławiu. A potem? 
Potem podjęła pracę w Medycznym Studium Zawo-
dowym przy ul. Worcella. Najpierw kształciła położne, 
później – terapeutów zajęciowych, opiekunki dziecię-
ce i opiekunów medycznych. Przepisy się zmieniały, 
zlikwidowano licea zawodowe, więc szkoła zmienia-
ła nazwy a wraz z nimi oferowane formy kształcenia. 
Koniec końców Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
przy ul. Trzebnickiej 42 został rozwiązany w 2016 roku 
decyzją Urzędu Marszałkowskiego, zaś jego ostatnia 
dyrektorka – Anna Badowska – dokonała zamknięcia.  

W szkolnictwie medycznym przepracowała 25 lat. 
Standardy jednak się zmieniły, więc trafiła do Szkoły 
Podstawowej nr 95 na Stabłowicach. Może też i nie 
szukała czegoś bliższego medycynie, zmęczona walką 
z biurokracją oraz brakiem zrozumienia dla roli pielę-
gniarek? Miała dwójkę dzieci: córkę (ob. po studiach 
na Wydziale Matematyki Stosowanej na Politechni-
ce Wrocławskiej) oraz syna (ob. studiującego inżynie-
rię kosmiczną w Anglii). Nie było czasu na myślenie 
o sobie.  

Minęło kilka lat zanim zaczęło jej czegoś brako-
wać. Wtedy pojawiła się propozycja dodatkowych 
zajęć w charakterze wychowawczyni w internacie 
w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym nr 12. dla Niesłyszących i Słabosłyszą-
cych oraz z Innymi Niepełnosprawnościami. Podjęła 
to wyzwanie. Włączyła się też w działalność Stowa-
rzyszenia św. Wincentego a Paulo przy parafii świętej 
Anny na Oporowie, gdzie od 7 lat pełni funkcję Prezeski. 
W Stowarzyszeniu działa grupa 10-12 kobiet, nieko-
niecznie z terenu naszego osiedla. Przyjeżdżają nawet 
z daleka, bo wiedzą, że tutaj naprawdę coś się dzieje.  
Do czasu pandemii chodziły jeszcze po domach, odwie-
dzając przewlekle chorych i wspomagając ich rodzi-
ny w pielęgnacji tych osób. Niosły pomoc duchową 
i materialną. Nadal mają kontakt z blisko 50-ma rodzi-
nami. Nikt nie pyta o ich związek z parafią. Wystarczy, 
że są w potrzebie. I to jest naturalne, że trzeba sobie 
nawzajem pomagać. 

Raz chodzi o zakup wyprawki do szkoły, to o ciepłe 
rzeczy na zimę, to o zakup leków, żywności lub innych 
artykułów codziennego użytku. Tradycyjnie szyku-
ją paczki świąteczne, pamiętając o szczególnych 
potrzebach swoich podopiecznych. Szukają darczyń-
ców. I znajdują! Raz udało się kupić telewizor dla 
osoby unieruchomionej w domu, ktoś inny ofiaro-
wał lodówkę. O jednych i drugich mówi bardzo ciepło.  
Ot, takie życie! Musimy sobie pomagać.  
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Jesienią 2021 roku Anna Badowska została wybra-
na do Rady Osiedla Oporów, gdzie pełni funkcję Wice-
przewodniczącej Rady i Przewodniczącej Komisji ds. 
Społeczno-Kulturalnych. Kiedy nadeszła fala ofiar 
wojny za wschodnią granicą, włączyła się w prace 
Centrum SOS Ukraina. Dzięki niej zawiązała się swoista 
unia personalna między Radą, Parafią i Stowarzysze-
niem. Stała się Kobietą-Orkiestrą koordynującą prace 
na różnych frontach. Otrzymywała datki i środki mate-
rialne ściśle dedykowane dla uchodźców. Ale co z tymi, 
którzy już byli pod opieką Stowarzyszenia? Dochodziło 
do trudnych sytuacji. Jakoś musieli znaleźć konsen-
sus. Martwi się teraz o zimę i nadchodzące świę-
ta. Ilość osób potrzebujących pomocy niepomiernie 
wzrasta, kto wie, czy nie napłynie kolejna fala ucie-
kinierów a możliwości darczyńców się kurczą. Więk-
szość środków pochodzi ze zbiórek organizowanych 
w parafii. Członkinie Stowarzyszenia sprzedają własne 
wypieki na potrzeby swoich podopiecznych. Wspiera je 
także Inna grupa kobiet, biorących udział w projekcie  
Betania. Ich spotkania mają inne cele, ale czasem  
te cele się spotykają. 

Dlatego Anna nie traci nadziei. Nie próbuje zbawiać 
świata. Wystarczy, że pomaga tyle, ile może. Wierzy 
w ludzi, w siłę Wspólnoty, robi swoje!  I czeka na tych, 
którzy myślą podobnie. 

Alina Drapella-Hermansdorfer 

Aktualności

Zbiórka	dla	Czworonogów

W dniach 14-15 stycznia 2023 roku, w siedzi-
bie Rady Osiedla Oporów przy ul. Wiejskiej 2/4, 
odbędzie się czwarta oporowska zbiórka darów 
na rzecz psów i kotów z Fundacji Centaurus. 
Od początku wojny na Ukrainie, Fundacja ocaliła 
prawie 2 tysiące psów i kotów. Szczęśliwie, dla wielu 
udało się znaleźć nowe domy w całej Europie, lecz 
Fundacja wciąż ma pod swoją opieką ponad trzysta 
psów i ponad setkę kotów i to dla nich przeznaczo-
na będzie pomoc. Przynieś karmę i wesprzyj z nami 
potrzebujące zwierzaki. Zima to czas, w którym one 
najbardziej potrzebują pomocy. Zwierzęta z Centau-
rusa można również adoptować. 

Więcej informacji pod adresem centaurus.org.pl/
oporow lub pod telefonem: +48.697243611

Patryk Ciechanowski-Mirek

WOŚP	23	–	znowu	razem

W niedzielę 29 stycznia 2023 roku odbędzie się 
jedno z najpiękniejszych wydarzeń każdego roku  

– Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rady 
Osiedla z Oporowa oraz z Kleciny po raz szósty wspól-
nie organizują sztab wolontariuszy. Z każdym rokiem 
przyjmujemy coraz więcej chętnych osób do kwesty.  
W nadchodzącym Finale otrzymaliśmy aż 90 miejsc 
dla pełnych serca i gotowych do pomocy ochotni-
ków. Zgłoszenia przyjmujemy od 2 grudnia. Szczegóły  
są dostępne na bieżąco na Facebooku.

Wrocławianie pokazali wielokrotnie, że zależy im 
na niesieniu pomocy - odzwierciedlają to również 
wyniki naszego sztabu. Niemal co roku bijemy kolej-
ne rekordy zebranych kwot! W zeszłym roku udało 
nam się zebrać 80 967,92 zł. Czy w 2023 roku prze-
bijemy tę liczbę? Na to liczymy!Na czele sztabu 
niezmiennie stoi Edyta Morska, a towarzyszą jej: 
Dobrosława Binkowska, Karina Bartosik, Jakub 
Wolski, Damian Irek oraz członkowie obu Rad Osiedli.  
29 stycznia 2023 roku wypatrujcie naszych wolontariu-
szy na ulicach Oporowa, Kleciny oraz okolic. Będziemy na 
Was czekać również w budynku RO przy ul. Wiejskiej 2/4.  
Zapraszamy do poparcia 31. Finału WOŚP pod hasłem: 
Chcemy wygrać z sepsą! 
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Gramy dla wszystkich – małych i dużych!  
Do zobaczenia! 

Damian Irek

Rada radzi, Rada dziala   

Uchwały przyjęte przez Radę Osiedla Oporów na 
XV sesjach w okresie od 15 listopada 2021 do 12 
grudnia 2022 roku:

• Uchwała nr I/1/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w spra-
wie wyboru Przewodniczącej Rady Osiedla Oporów.

• Uchwała nr I/2/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w spra-
wie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Osiedla 
Oporów.

• Uchwała nr II/3/21 z dnia 18 listopada 2021 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zarządu Osie-
dla Oporów.

• Uchwała nr II/4/21 z dnia 18 listopada 2021 r. w spra-
wie wyboru Członków Zarządu Osiedla Oporów.

• Uchwała nr III/5/21 z dnia 23 listopada 2021 r. 
w sprawie przyjęcia zadań społecznych na rok 2022.

• Uchwała nr III/6/21 z dnia 23 listopada 2021 r 
w sprawie przeniesienia środków między paragra-
fami na 2021 rok.

• Uchwała nr IV/7/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. w spra-
wie powołania stałych komisji Rady Osiedla Oporów.

• Uchwała nr IV/8/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. 
w sprawie wystosowanie apelu do władz Wrocła-
wia o stworzenie wspólnej oferty biletowej dla syste-
mu kolei aglomeracyjnej.

• Uchwała nr IV/9/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. w spra-
wie poprawy ruchu samochodowego i pieszych 
w rejonie ul. Awicenny.

• Uchwała nr IV/10/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. 
w sprawie budowy ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuż rzeki Ślęzy w rejonie osiedla Oporów. 

• Uchwała nr IV/11/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. 
w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej nad 
rzeką Ślęza w rejonie pętli tramwajowej Oporów.

• Uchwała nr IV/12/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie regularnego usuwania jemioły z drzew 
w obszarze osiedla Oporów.

• Uchwała nr IV/13/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. 
w sprawie wyboru lidera przeciwpowodziowego 
osiedla Oporów.

• Uchwała nr VI/14/22 z dnia 21 lutego 2022 r. w spra-
wie przyjęcia sprawozdania z działalności samorzą-
du osiedla Oporów za 2021 rok.

• Uchwała nr VI/15/22 z dnia 21 lutego 2022 r. w spra-
wie przyjęcia planu finansowego na 2022 rok.

• Uchwała nr VI/16/22 z dnia 21 lutego 2022 r. w spra-
wie poparcia dla koncepcji zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru Karmelkowa/Morelowskiego/Kupiecka.

• Uchwała nr VI/17/22 z dnia 21 lutego 2022 r. w spra-
wie budowy parkingu przy Polanie Profesorów 
w Parku Mamuta z dojazdem od ul. Bukowskiego.

• Uchwała nr VI/18/22 z dnia 21 lutego 2022 r. w spra-
wie wykonania nawierzchni ul. Turystycznej na 
Oporowie.

• Uchwała nr VI/19/22 z dnia 21 lutego 2022 r. w spra-
wie opinii do wniosku na sprzedaż napojów alkoho-
lowych w sklepie spożywczym „BIEDRONKA” przy 
ul. Awicenny 51.

• Uchwała nr VI/20/22 z dnia 21 lutego 2022 r. w spra-
wie przeniesienia środków między paragrafami na 
2022 rok.

• Uchwała nr VII/21/22 z dnia 21 marca 2022 r. w spra-
wie wykonania tymczasowego chodnika na odcinku 
ul. Awicenny na Oporowie.

• Uchwała nr VII/22/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie 
ochrony dziedzictwa kultury tj. Dworku Szachulcowe-
go z XVI wieku, zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 17. 

• Uchwała nr VIII/23/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
w sprawie przyjęcia sprawozdań zadań społecz-
nych za rok 2021.

• Uchwała nr VIII/24/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
w sprawie przyjęcia aktualizacji zadań społecznych 
na rok 2022.

• Uchwała nr VIII/25/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
w sprawie przyjęcia ofert na senioralny fundusz  
wyjazdowy i fundusz czasu wolnego 2022 rok.



• Uchwała nr VIII/26/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
w sprawie odtworzenia historycznej ścieżki pomię-
dzy ul. Solskiego i ul. Bukowskiego.

• Uchwała nr IX/27/22 z dnia 16 maja 2022 r. w spra-
wie przyjęcia aktualizacji zadań społecznych na  
rok 2022.

• Uchwała nr IX/28/22 z dnia 16 maja 2022 r. w spra-
wie bezpieczeństwa na ul. Jutrzenki w obrębie osie-
dla Oporów.

• Uchwała nr IX/29/22 z dnia 16 maja 2022 r. w spra-
wie wystąpienia o dodatkowe środki na działanie 
społeczne „Kino Plenerowe”.

• Uchwała nr XI/30/22 z dnia 26 września 2022 r. 
w sprawie wyboru inwestycji osiedlowych w latach 
2022-2023 w ramach II edycji FO.

• Uchwała nr XII/31/22 z dnia 24 października 2022 r. 
w sprawie przyjęcia priorytetowych zadań społecz-
nych na rok 2023.

• Uchwała nr XII/32/22 z dnia 24 października 2022 r. 
w sprawie przeniesienia środków między paragra-
fami na 2022 rok.

• Uchwała nr XII/33/22 z dnia 24 października 2022 r. 
w sprawie opinii do wniosku na sprzedaż napojów 
alkoholowych w sklepie spożywczym „BIEDRONKA” 
przy ul. Solskiego 46-48.

• Uchwała nr XII/34/22 z dnia 24 października 2022 
r. w sprawie lokalizacji przystanku autobusowego  
nr 17137 przy Alei Piastów.

• Uchwała nr XII/35/22 z dnia 24 października 2022 r. 
w sprawie problemów z związanych z parkowaniem 
na ul. Balzaka.

• Uchwała nr XII/36/22 z dnia 24 października 2022 r. 

w sprawie budowy oświetlenia przy przejściach dla 
pieszych.

• Uchwała nr XIII/37/22 z dnia 28 listopada 2022 r. 
w sprawie dostępu do informacji publicznej dot. 
ochrony zabudowy mieszkaniowej osiedla przed 
hałasem komunikacyjnym na skutek modernizacji 
portu lotniczego Wrocław-Strachowice na potrze-
by bazy załadunkowo-rozładunkowej sił powietrz-
nych USA.

• Uchwała nr XIII/38/22 z dnia 28 listopada 2022 r. 
w sprawie dostępu do informacji publicznej dot. prze-
mieszczania się wojsk i transportów wojskowych 
przez teren zabudowy osiedla Oporów w związku 
z decyzją o lokalizacji bazy załadunkowo-rozładun-
kowej sił powietrznych USA na terenie portu lotni-
czego Wrocław-Strachowice.

• Uchwała nr XIII/39/22 z dnia 28 listopada 2022 r. 
w sprawie wniosku o wznowienie postępowania 
administracyjnego w przedmiocie: rozbudowa ul. 
Awicenny wraz z budową łącznika ul. Awicenny z ul. 
Mokronoską i rozbudową skrzyżowania ul. Mokro-
noskiej, Awicenny i Wiejskiej.

• Uchwała nr XIII/40/22 z dnia 28 listopada 2022 r. 
w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy zespo-
łu mieszkalnego przy ul. Awicenny z przewidywaną 
lokalizacją budynku szkolnego.

• Uchwała nr XIII/41/22 z dnia 28 listopada 2022 r. 
w sprawie przeniesienia środków między paragra-
fami na 2022 rok.

• Uchwała nr XIV/42/22 z dnia 5 grudnia 2022 w spra-
wie w sprawie przyjęcia aktualizacji zadania społecz-
nego na rok 2022

Opracował Jakub Wolski
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