Numer pisma: SM 01/17

Protokół z pierwszego spotkania
Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki we Wrocławiu 2017-2021
z mieszkańcami Osiedla
z dnia 13 września 2017 r. od godz. 18 00

Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Chopina 9b, we Wrocławiu
Obecnych 12 członków ROZZS.
Nieobecni : Pan Muszyński, Pani Tracz, Pani Wolska
Na spotkanie przybyło 55 mieszkańców naszego osiedla, w tym na nieobowiązkowej liście
obecności podpisały się 23 osoby
1. Otwarcie spotkania. Spotkanie prowadził Pan przewodniczący ROZZS Piotr Kmita i Pan
przewodniczący Zarządu ROZZS Krzysztof Zalewski. Protokółował sekretarz ROZZS
Rafał Werszler.
2. Podziękowanie mieszkańcom za mandat zaufania do wybranych radnych. Przywitanie
gości i przedstawienie radnych. Przedstawienie Komisji.
3. Omówienie zakresu prowadzonych prac na rzecz osiedla przez przewodniczących
komisji.
a) Referuje Pan Marek Tyszka przewodniczący Komisji ds. porządku i bezpieczeństwa,
handlu i usług.
- ROZZS prócz kontynuacji prac wg harmonogramu RO z poprzednich lat, pragnie
nawiązać ściślejszą współpracę z Radą Biskupina-Sępolna, w celu myślenia o
naszym terenie całościowo, jako o Wielkiej Wyspie.
- proponuje utworzyć monitoring na wszystkich mostach wjazdowych na Wielką
Wyspę w celu wykluczenia przejazdu przez ten teren pojazdów nie
upoważnionych.
b) Referuje Pan Waldemar Bednarz przewodniczący Komisji ds. infrastruktury.
- Pan Bednarz zaatakował obecnie wybranych radnych, oskarżając, że w Radzie
jest podział na dwa obozy – za transportem (większość radnych) i (on i jego
mniejszość) przeciw transportowi na naszym osiedlu. Swoje argumenty oparł na
przykładzie podjętej uchwały w odpowiedzi na pismo z Urzędu Miasta,
negatywnie opiniującej ustawienie znaku do 3,5 tony na ul. Różyckiego. Oskarżył
Zarząd RO, że są łamane postanowienia poprzedniej ROZZS, której on był
Przewodniczącym i w związku z zaistniałą sytuacją poddał się do dymisji ze
stanowiska Przewodniczącego Komisji Infrastruktury.
>> Pan Przewodniczący Piotr Kmita – uspokoił zebranych, prosząc o zachowanie
porządku obrad. Zanegował opinię Pana W.B. o jakimkolwiek domniemanym złym
nastawieniu Rady wobec działań na rzecz mieszkańców osiedla. Natomiast na temat
decyzji o ul. Różyckiego przekierował wszystkich zainteresowanych do zapoznania się
z oficjalnym komunikatem ROZZS na oficjalnej stronie Rady http://zzs.strefa.pl.
Jednocześnie przyjął do wiadomości oficjalnie podaną informację o decyzji o
rezygnacji Pana Bednarza ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Infrastruktury.
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Pan Przewodniczący Zarządu Krzysztof Zalewski doprecyzowując poinformował
zebranych, że Zarząd wniósł na Radę swoją decyzję o zanegowaniu projektu Uchwał.
Zarząd zapoznał się z decyzjami byłej Rady, która niczego nie zrobiła, mimo skarg
mieszkańców. Zarząd zobowiązał się, że do końca 2017 przeprowadzić wśród
mieszkańców ulic Różyckiego i Moniuszki ankietę. Bazując na wynikach ankiety, Rada
podejmie ostateczną decyzję opartą na oczekiwaniach mieszkańców a nie na
domysłach niektórych Radnych.
c) Referuje Pan Krzysztof Zalewski z zastępstwie przewodniczącej Ewy Poźniak
Komisji ds. zdrowia , spraw społecznych opieki nad seniorami, szkolnictwa.
- ROZZS podejmuje działania na rzecz seniorów. Przy ROZZS powołano Klub
Seniora oraz powstaje projekt Osiedlowego Centrum Aktywności
4. Pan Krzysztof Zalewski Przewodniczący Zarządu ROZZS przedstawił plan działalności
ROZZS 2017-2021, w tym na najbliższe kilka miesięcy:
a) Podstawowym celem Rady Osiedla jest działalność na rzecz osiedla, słuchanie
wniosków mieszkańców i realizacja słusznych decyzji wspierających ogół
mieszkańców naszego osiedla.
b) Radni dyżurują w każdy wtorek w siedzibie ROZZS i są do dyspozycji dla
mieszkańców.
c) Obowiązkiem Radnych i członków Komisji jest odpowiedź lub kontakt z wnoszącym
sprawę standardowo w ciągu 2-3 dni,
d) Rada uruchamia nowy oficjalny e-mail do komunikacji z mieszkańcami
zacisze@osiedle.wroc.pl
e) ROZZS chce nawiązać ściślejszą współpracę z Radą Biskupin-Sępolno w celu
realizacji zadań kompleksowo na Wielkiej Wyspie.
f) ROZZS chce wpłynąć na poprawę systemu komunikacji miejskiej pomiędzy osiedlem
Biskupin i Zalesie – przywrócenie tramwaju na ul. Mickiewicza i jednej z linii
autobusowych z Biskupina przez Sępolno, Moniuszki na pl. Grunwaldzki (dalej bez
zmian).
g) W ramach współpracy kulturalno-twórczej już podpisany został list intencyjny z
Ośrodkiem Działań Twórczych „Światowid”.
h) Rada zamierza zawnioskować do Rady Miasta o oznakowanie obiektów co najmniej
na Wielkiej Wyspie – znaki: szkoła, przedszkole, uczelnie, stadiony, centra
aktywności lokalnej, duże sklepy itp.
i) ROZZS zorganizowało chyba pierwszy w naszym mieście projekt dostępu do usług
multimedialnych i Internetu dla mieszkańców ZZSz na bazie światłowodu,
dostępnego w każdym domu. Projekt jest już realizowany.
j) ROZZS otrzymała obiekt po Domu Dziecka przy ul. Chopina 9A w użytkowanie i na
stworzenie w nim Osiedlowego Centrum Aktywności (OCA).
Osiedlowe Centrum Aktywności (OCA), będzie pod nadzorem ROZZS i
administrowane przez MOPS. W obiekcie znajdzie lokum biblioteka miejska, siedziba
ROZZS, placówka Policji i Straży Miejskiej, „Rodzina Katyńska”, „Klub Seniora”,
harcówka, świetlica młodzieżowa. Będą pomieszczenia dla działalności lokalnej
twórczej i zdrowotnej. (Porady prawne, logopedyczne, rehabilitacja, kuchnia).
Szczegółowy plan został przedstawiony w prezentacji.
k) ROZZS przedstawiło do miasta trzy Projekty Inwestycyjne:
- rewitalizacja terenu obok czarnej wody i szkoły SP 36, budowa oświetleń.
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- nowa aleja rowerowa od Mostu Szczytnickiego przez Park Szczytnicki
- wiaty na przystankach autobusowych przy ul. Kochanowskiego.
l) ROZZS wspiera pomysł realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego. – zostały
omówione w dalszej części spotkania
m) ROZZS chce wpłynąć na rewitalizację wałów przeciwpowodziowych Starej Odry
(Zacisze), obecnie zarośniętych samosiejkami - na wzór prac wykonanych na Zalesiu.
n) ROZZS proponuje przywrócenie stanicy żeglarskiej na kanale przeciwpowodziowym
(Zalesie) obok Stadionu Olimpijskiego.
o) ROZZS chce ściśle współpracować z placówkami edukacji na naszym osiedlu -ze
Szkołą SP 36 (świetlice dla dzieci w Osiedlowym Centrum Aktywności), ze Szkołą
Specjalną przy ul. Parkowej (działania teatralno – twórcze w OCA), oraz
przedszkolami i innymi jednostkami.
p) ROZZS powołała przy Radzie „Klub Seniora” – klub jest niezależną od Rady
organizacją.
q) Do rady wpłynęła informacja o powstaniu na Osiedlu Fundacji Wspierania
Aktywności Lokalnej „Wielka Wyspa”, której celem jest m.in. pobudzanie aktywności
społeczności lokalnych, wspomaganie i realizacja działań w zakresie edukacji i
wspieranie Osiedlowego Klubu Seniora,
r) W ramach współpracy z kościołem będą organizowane koncerty organowe w naszej
parafii.
s) ROZZS zaprasza wszystkich mieszkańców na organizowany wraz z SP36 festyn
osiedlowy w dniu 23 września br.
5. Prezentacja partnerów ROZZS
a) Pani Izabela Łaba Dyr. Ośrodka Działań Twórczych „Światowid” - zaprezentowała
program Ośrodka Kultury zapraszając mieszkańców do uczestnictwa w
organizowanych wspólnie przedsięwzięciach.
b) Pani Jola Zięba – przedstawiła propozycje prowadzenia szkoły językowej w naszym
OCA, będącą kontynuacją prowadzonej dotychczas nauki w szkle 36 (po
uruchomieniu siódmych klas nie ma już takiej możliwości).
c) Pan Michał Sarecki – Lider 2 projektów na naszych osiedlach, zaprezentował swoje
propozycje realizacji nowych projektów z Budżetu Obywatelskiego WBO (465 i 458)
- zapraszając do głosowania.
d) Pan Ryszard Bubień – Przewodniczący Rady Fundacji „Wielka Wyspa” przypomniał
działania rad osiedla z poprzednich ponad 20 lat, kiedy był ich przewodniczącym i
zaprezentował założoną Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej na rzecz Wielkiej
Wyspy, która ma na celu wspieranie działań OCA.
e) Pani Małgorzata Wiatrowska, rehabilitantka, terapeutka, przedstawiła zakres
współpracy z Klubem Seniora w OCA.
f) Pan Krzysztof Zalewski przedstawił propozycję współpracy z Hotelem GEM,
oferującym niektóre swoje usługi mieszkańcom osiedla, np. nodic-walking.
g) Pani Róża Maroszek – była nauczycielka SP 36, zaprezentowała swoją inicjatywę
stworzenia chóru osiedlowego przy OCA.
Tematy od mieszkańców:
a. Pani Róża Maroszek zgłosiła:
- brak komunikacji miejskiej na Wielkiej Wyspie, pomiędzy Biskupinem –
Zalesiem, stan ten utrudnia dojazd seniorom z naszego osiedla do rejonowej
przychodni zdrowia na ul. Olszewskiego.
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- zbyt wysokie krawężniki na naszym osiedlu, zwłaszcza o obszarze Ośrodka
rehabilitacyjnego na Stadionie Olimpijskim. Utrudnia to podjazd osobom
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
b. Pan Jakub B. z ul. Moniuszki zgłosił:
- problem aut parkujących na Zalesiu podczas imprez na Stadionie Olimpijskim.
- problem ze strzelnicą Stadionu Olimpijskiego. Zbyt głośne strzelanie zwłaszcza w
soboty i w niedziele, kiedy w niedziele obowiązuje całkowity zakaz strzelania.
(Uwaga ROZZS – Pan W. Bednarz przypomniał, że temat strzelnicy był już
przedstawiony do ROZZS 2013-2017, Rada wszczęła procedury i dostała wówczas
zapewnienie od prowadzącego strzelnicę, że od września br. będzie rozpisany nowy
harmonogram użytkowania strzelnicy, niestety nie sprecyzowano tam terminu
„niedziel”).
- zniszczona nawierzchnia ul. Moniuszki i ulic sąsiednich na Zalesiu.
(Uwaga ROZZS – Pan W. Bednarz przypomniał, że temat remontu ul. Moniuszki był
podejmowany przez ROZZS 2013-2017, jednak wówczas miasto zrezygnowało z
realizacji remontu z powodu na zbyt wysoki koszt – 4 miliony zł.)
- łamanie przepisu zakazu wjazdu do 9 ton przez ciężki transport jadący ulicami
osiedla Zalesie (temat dotyczył z zaistniałej sytuacji wynikającej z prac budowlanych
przeprowadzanych na Stadionie Olimpijskim w 2016 r.).
c. Pan z ul. Karłowicza
- zbyt mała szkoła SP36 ul. Chopina na tak dużą ilość dzieci, skarży się na
trzyzmianowość lekcji i związany z tym brak miejsca w świetlicy szkolnej.
- niebezpieczne przejście ze szkoły do tramwaju. Jest tam zbyt ciemno, a auta jadą
za szybko.
d. Pan Tomasz Czarski:
- poinformował o złych parametrach powietrza na Wielkiej Wyspie, wskaźnik ten jest
jego zdaniem spowodowany nadmierną ilością aut z silnikiem diesla poruszających się
drogami, przeciążającymi nasze osiedle: ul. Moniuszki i ul. Różyckiego.
(Uwaga ROZZS – Zanieczyszczenie powietrza w mieście nie jest spowodowane
ilością pojazdów. Więcej pojazdów jest w Warszawie, czy Katowicach, w których to
miastach wskaźnik zanieczyszczenia jest mniejszy. Smog miejski jest spowodowany,
znikomą ilością zalesienia wokół miasta oraz nadmierną ilością fabryk wydalających
wyziewy do powietrza miejskiego oraz dużą ilością pieców węglowych w domach
Wrocławia. Natomiast pojazdy z silnikami spalinowymi w większej ilości codziennie
jadą na naszym osiedlu al. Kochanowskiego, niż po ulicach Zalesia.)
- zgłosił zbyt małą interwencję Straży Miejskiej przy SP 36.
- poinformował ,że prowadzona przez miasto polityka nasadzeń nowych drzew w
miejscu wycinanych - nie jest skuteczna. Według jego wiedzy nowe sadzonki
przyjeżdżają do miasta ze szkółek już zarażone grzybicami i są sadzone w okresie
letnim – nie podlewane zazwyczaj usychają.
(Uwaga ROZZS – Przewodniczący Zarządu ROZZS Pan K. Zalewski poinformował, że
w najbliższym czasie RO odbędzie spotkanie z dyrekcją Zieleni Miejskiej, na to
spotkanie zbierane są problemy z zielenią na naszym osiedlu,. Ten temat zostanie
dopisany do listy. Do końca tygodnia można zgłaszać do Rady w dowolny sposób
swoje spostrzeżenia i uwagi)
- zgłosił brak porządku na wałach (rejon Zalesia) zwłaszcza po weekendach. Brak
koszy na śmieci.
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(Uwaga ROZZS – wały nie podlegają jurysdykcji Zieleni Miejskiej są pod zarządem
Urzędu Gospodarki Wodnej, ROZZS nie raz składała wnioski nt. udrożnienia
infrastruktury na wałach, jednak i dopóki nie skończy się karencja od czasu ich
wyremontowania nie wolno na nich budować ławek, oświetleń i stawiać koszy na
śmieci.)
- zgłosił brak oświetlenia w parku, i „strach chodzenia po parku nocą”.
(Uwaga ROZZS – ROZZS złożyła projekt do zadań inwestycji miejskich na 2018 r. na
oświetlenie części parku koło czarnej wody i szkoły. Temat jest monitorowany. Część
parku od kościoła do szkoły ma już wykonane oświetlenie w latach poprzednich. W
samym Parku Szczytnickim oświetlenie nie zostało dotychczas zastosowane na skutek
ochrony żyjących tam zwierząt i ptaków.
- zgłosił problem wypompowywanej wody gruntowej do Odry z inwestycji
prowadzonej na ul. Bartla.
(Uwaga ROZZS – Przewodniczący ROZZS Pan P. Kmita poprosił, aby zauważane
takie precedensy natychmiast zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich organów –
Policji, Straży Miejskiej lub innych służb, a nie za pośrednictwem RO.)
e. Mieszkaniec NN zgłosił:
- propozycję zagospodarowania i wyremontowania przestrzeni rowerowej przy
czarnej wodzie, która tam „śmierdzi”.
(Uwaga ROZZS – Jak wspomniano wyżej temat rewitalizacji jest zaproponowany do
Inwestycji Miejskich. Temat „smrodu” z czarnej wody zostanie przedstawiony na w/w
spotkaniu z Zielenią Miejską).
f. Pani Zofia Nowicka, fizjoterapeutka, lekarz rehabilitacji zgłosiła
- prośba o likwidację „przystanku na żądanie” na ul. Kochanowskiego na rzecz
stałego przystanku, ponieważ autobusy nie zatrzymują się na sygnały mieszkańców.
- Spowalniacze na ul. Szramki są zbyt wysokie i auta ocierają tam podwoziami.
g. Pani Ewa Szewczyk, ul. Paderewskiego
- zwróciła uwagę na zbliżający się sezon grzewczy i prosi o interwencję wobec
sąsiadów palących w piecach śmieci.
(Uwaga ROZZS – Przewodniczący ROZZS Pan P. Kmita poprosił, aby zauważane
takie precedensy natychmiast zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich organów –
Policji, Straży Miejskiej, a nie za pośrednictwem RO.
Pan K. Wysoczański przypomniał, że poprzednia ROZZS 2013-2017, również
poruszała temat spalania śmieci przez sąsiadów. Zgłoszenia na sąsiada z ul. Elsnera
trafiły do Policji i do sądu, organy te nic nie zrobiły z powodu niskiej szkodliwości
społecznej.
Pan Wysoczański jednocześnie oskarżył Urzędników Miejskich o fałszowanie danych
na temat zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu.
h. Pan Krzysztof Wysoczański
- oskarżył Prezydenta Miasta Wrocławia R. Dutkiewicza o deweloperstwo i brak
dbania o mieszkańców.
- poinformował o sukcesie młodej mieszkanki osiedla w tenisie Pani Wysoczańskiej.
i. Pani Danuta Dudek-Szumowska
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- przedstawiła na przykładzie długiego procesu interwencyjnego w egzekwowaniu od
miasta decyzji dotyczącego zabezpieczenia ul. Dicksteina, że wiele inicjatyw musi
wychodzić również od samych mieszkańców bezpośrednio do odpowiednich szczebli
Urzędów Miasta, a nie tylko poprzez RO.
Spotkanie zakończono o godz. 20.00
Protokół sporządził
Rafał Werszler
Sekretarz ROZZS
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