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Sprawozdanie Rady Osiedla Zacisze - Zalesie - Szczytniki  
kadencji 2017-2021 

I. Rada Osiedla - Rada Osiedla Zacisze Zalesie Szczytniki Wrocław (www.ro-zzs.pl). 

1. Wybory 

Mieszkańcy  w wyborach do Rad Osiedlowych dali mandat zaufania 15 osobom: 
 

na Zaciszu na 7 mandatów: Marcin Golema, Józef Kmita, Piotr Kmita, Ewa Poźniak,  
Marek Tyszka, Rafał Werszler, Krzysztof Zalewski, 
na Zalesiu na 5 mandatów: Waldemar Bednarz, Marek Chodowany, Jolanta Tracz,  
Agnieszka Wolska, Krzysztof Wysoczański, 
na Szczytnikach na 3 mandaty: Renata Bednarz, Danuta Dudek-Szumowska,  
Paweł Muszyński, 

 

2. Rada Osiedla funkcjonowała powierzając funkcje: 

Przewodniczący ROZZ  – Piotr Kmita 
Wiceprzewodniczący  ROZZS – Marcin Golema 
Przewodniczący Zarządu ROZZS – Krzysztof Zalewski 
Wiceprzewodniczący Zarządu ROZZS – Paweł Muszyński 
Sekretarz ZZS – Rafał Werszler 
Skarbnik ZZS – Marek Tyszka 
Członek Zarządu ROZZS – Marek Chodowany (zastąpił Agnieszkę Wolską) 

 

3. Komisje Rady: 
Komisja ds. zdrowia, spraw społecznych: Przewodnicząca Ewa Poźniak, Piotr Kmita,  
Renata Bednarz, Waldemar Bednarz, Jolanta Tracz, 
Komisja ds. szkolnictwa: Przewodnicząca Danuta Dudek-Szumowska, Józef Kmita,  
Paweł Muszyński, Krzysztof Zalewski, 
Komisja ds. porządku i bezpieczeństwa: Przewodniczący Marek Tyszka,  
Danuta Dudek-Szumowska, Józef Kmita, Paweł Muszyński, 
Komisja ds. handlu i usług:  Przewodniczący Marcin Golema, Marek Chodowany,  
Waldemar Bednarz, Jolanta Tracz, Agnieszka Wolska, 
Komisja ds. infrastruktury: Przewodniczący Krzysztof Zalewski, Danuta Dudek-Szumowska  
Marek Tyszka, Agnieszka Wolska, Rafał Werszler. 
 

W kwietniu 2019 r Komisja została poszerzona o przedstawicieli  

Osiedli ds. Inwestycji i Remontów: 

Zacisze: Sokołowski Kazimierz, Więcek Jerzy, Duszyński Marek 

Zalesie: Chodowany Marek, Tracz Jolanta, Targońska Elżbieta, Wolski Marek 

Szczytniki: Muszyński Paweł, Maurer Robert 
 

4. Liderzy ds. przeciwpowodziowych dla osiedla: 
Zacisze - Piotr Kmita, Zalesie - Agnieszka Wolska, Szczytnik - Paweł Muszyński. 
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II. Sesje Rady Osiedla 
 

1. Posiedzenia. 
W ciągu kadencji Rada odbyła 58 sesji. W okresie luty-czerwiec 2020 zawieszona była praca 
Rady z racji pandemii. Od czerwca 2020 r sesje odbywały się trybie zdalnym. 

 

2. Uchwały. 
Podczas kadencji przyjęto 273 Uchwały. Ani jedna uchwała nie otrzymała negatywnego 
wyniku w głosowaniach. Podczas głosowań generalnie były oddawane głosy za przyjęciem 
uchwał. Była jednak grupa kilku radnych, którzy zazwyczaj głosowali przeciw lub 
wstrzymywali się od głosu, co nie miało wpływu na podejmowane uchwały. 
W związku z pandemią od czerwca 2020 głosowania odbywały się elektronicznie. 

 

3. Obecność i głosowania. 
Oprócz jednego przypadku, gdy na sesji nie było wymaganego kworum, sesje odbywały się 
bez zagrożenia z podejmowaniem wiążących uchwał. Część Radnych  miała sporo 
nieobecności, ale nie było przypadku, by w wyniku nieobecności Radny utracił swój mandat. 
Najczęściej lub prawie zawsze udział brali: Chodowany Marek, Dudek-Szumowska Danuta, 
Kmita Piotr, Muszyński Paweł, Werszler Rafał, Wolska Agnieszka, Zalewski Krzysztof. 

 

4. Budżet Rady Osiedla. 
Budżet Rady na wszystkie działania wynosił 33 180 zł rocznie. Na 2021 r budżet został 
obniżony do 21 320 zł z racji zmniejszonej liczny mieszkańców (poniżej 4 tys. osób).  
Po interwencji Zarządu i wykazaniu, że liczba ta wynosi 4065, budżet został przywrócony  
do stanu z lat poprzednich. 
Dużym wyzwaniem była konieczność nauczenia się zasad obowiązujących w finansach,  
by należycie przygotować dokumenty finansowe, gromadzić je, przetwarzać do przekazania 
władzom nadrzędnym. Ze względu na brak funduszy prace te były wykonywane przez 
członków Zarządu. Średniorocznie było do przetworzenia ok. 250-300 dokumentów. 
 

Zarząd podjął działania w celu pozyskania dodatkowych środków. W 2018 r pozyskał  
z darowiznę w wysokości 6 000 zł, a w latach 2018-2021 dodatkowo środki na działania 
społeczne w wysokości od 45 tys. od 50 tys. zł rocznie. Środki te były wykorzystane jako 
wsparcie dla kilkunastu grup działających wolontariuszy.  
Obecny budżet Osiedla wynosi 66 680 zł. 

 

III. Zarząd Osiedla 
1. Posiedzenia. 

W ciągu kadencji odbyły się 62 posiedzenia. Zarząd wprowadził elementy zdalnych posiedzeń  
i głosowań w 2019 r. W okresie luty-czerwiec 2020 praca Zarządu polegała na nadzorze nad 
budynkiem i wyposażeniem. Od czerwca 2020 r posiedzenia odbywały się trybie zdalnym. 

 

2. Uchwały i Decyzje. 
Podczas kadencji przyjęto 16 Uchwał Zarządu oraz 9 Decyzji. Ani jedna uchwała, czy Decyzja 
nie otrzymała negatywnego wyniku w głosowaniach. W związku z pandemią od czerwca 
2020 spotkania i głosowania odbywały się w dużej części elektronicznie. 

 

3. Obecność i głosowania. 
Frekwencja na posiedzeniach byłą praktycznie zawsze 100 % (oprócz nieobecności 
spowodowanych zdarzeniami losowymi, czy zdrowotnymi). Podczas głosowań generalnie 
były głosowania jednomyślne. Było to efektem wcześniejszego przygotowania materiałów,  
propozycji rozwiązań i konsultacji. 
W okresie od 06.2017 do 04.2021 r. podczas 58 sesji Rady Osiedla najwięcej nieobecności 
mieli: K. Wysoczański - 44, R. Bednarz - 38, J. Tracz - 33, E. Poźniak - 32, W. Bednarz - 30. 
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IV. Lokal i majątek Rady. 
Rada Osiedla rozpoczęła swoją kadencję w pomieszczeniu wspólnym z biblioteką na  
ul. Parkowej 48. W ciągu 3 miesięcy Zarząd pozyskał nową siedzibę w budynku przy  
ul. Chopina 9A. Równocześnie uzgodniono z  ówczesnym Dyr. Departamentu Spraw 
Społecznych, a obecnym Prezydentem Jackiem Strykiem powołanie pierwszego we 
Wrocławiu Centrum Aktywności Lokalnej CAL, w którym mieszkańcy mogliby znaleźć 
miejsce na realizację swoich potrzeb i zainteresowań. Dzięki Pomocy Doroty Feliks,  
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i życzliwych projektowi 
pracowników, w krótkim czasie taka jednostka powstała. Od 10 lutego 2018 CAL funkcjonuje 
jako jednostka przy Radzie Osiedla i Klubie Seniora. Od stycznia 2020 koordynatorem jest 
wybrane w konkursie Stowarzyszenie SAAL. 
 

W ciągu 4 lat zostało zakupione nowe wyposażenie do pomieszczeń, wyposażenie kuchni, 
sprzęt medialny, a Krzysztof Zalewski pozyskał z poprzedniego swego miejsca pracy  
20 laptopów do pracowni informatyki. Majątek Rady Osiedla zwiększył się o ok. 80 tys. zł. 

 

V. Zrealizowane działania i projekty na rzecz mieszkańców. 
W 2018 r powołana została Rada Programowa CAL (od 2020 r po wydzieleniu CAL Klubu 
Osiedlowego), która decyduje o prowadzonych projektach. Dzięki wsparciu Rady Osiedla 
Klub Osiedlowy ma środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia. Wszystkie zajęcia 
prowadzone są przez Liderów projektów, którzy są wolontariuszami. Uczestnicy spotkań  
i zajęć nie ponoszą żadnych opłat za udział w zajęciach, jak również mają zapewnione 
darmowe napoje, kawę i herbatę oraz słodycze. Kilka razy w roku organizowane są pikniki  
i spotkania biesiadne.  
Liderzy Projektów: 
- Kazimierz Sokołowski  - tradycji, historii 
- Beata Chodowany   - sportu i kultury fizycznej, wycieczki 
- Leszek Trznadel   - IT, robotyka, modelarstwo 
- Honorata Werszler   - Galeria  
- Hanna Tomaszewska  - malarstwo, rysunek,  
- Urszula Szczerba   - tkanina, filc, florystyka,  
- Małgorzata Składzień  - Koronka Klockowa 
- Krystyna Wdowczyk  - Kapela „Tacy Sami” 
- Renata Kaniecka  - Teatr Seniora  
- Marek Wolski  - spotkania z poezją 
- Wojciech Zawadzki  - szachy 
- Sasha Yeroshkin  - Klub GO 
- Maciej Mirosławski - Tenis Plażowy  
- Tadeusz Jawny  - Brydż 
- Aneta Antonik  - Poradnie (logopeda, radca prawny, architekt) 
- Róża Maroszek - opera, balet (projekt chwilowo zawieszony) 

 

Na stronach Facebook’a: https://www.facebook.com/KlubOsiedlowyZZS znajdziecie Państwo 
historię tego co się działo na Chopina – zdjęcia, nagrania, filmy; znajdziecie wiele ciekawych 
informacji oraz osiągnięć uczestników, w tym krajowych i międzynarodowych oraz 
informację o prowadzonych zajęciach. Zapraszamy na pikniki osiedlowe w ostatnie soboty 
lipca i sierpnia od godz. 10:00 do 15:00. 

 

Drodzy Mieszkańcy, pamiętajcie, że każdy mieszkaniec może przyjść  
i nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach, może sam stworzyć projekt  
i go realizować, może przyjść i pokazać swoje umiejętności, osiągnięcia, 
zorganizować spotkanie z dowolną własną grupą znajomych. 

 

https://www.facebook.com/KlubOsiedlowyZZS
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VI. Najważniejsze realizacje i wdrożenia z informacją kto nadzorował dany projekt: 
a. Coroczne spotkania biesiadne, pikniki, Dzień Dziecka, paczki Mikołajowe – Rada Osiedla, 

b. Darmowe karnety wstępu na basen oraz na halę sportową GEM – K. Zalewski, 

c. Rokroczna pomoc dla przedszkoli i szkół w wyposażeniu w pomoce naukowe w wysokości 

ok. 4,6 tys. zł – D. Dudek-Szumowska, 

d. Akcja „Szlachetna Paczka” na Boże Narodzenie dla 25 potrzebujących – Rada Osiedla, 

e. Osiedla nasze, jako jedne z pierwszych w kraju osiedli willowych ma położony światłowód  

z dostępem dla prawie wszystkich mieszkańców – K. Zalewski, 

f. Wykonane oświetlenie alejki wzdłuż Czarnej Wody – R. Werszler, 

g. Wymiana 40 lamp ulicznych na Moniuszki, Chopina i Różyckiego – K. Zalewski, 

h. Budowa boiska do piłki nożnej przy szkole SP 36 oraz bezpiecznego skrzyżowania 

Moniuszki/Chopina – Michał Sarecki, 

i. Wiaty na przystankach autobusowych na Kochanowskiego – K. Zalewski, 

j. Zbudowanie 2 nowych boisk do siatkówki i tenisa plażowego na Morskim Oku – 

Stowarzyszenie Tenisa Plażowego, 

k. Obsadzenie żywopłotem dużego placu na ul. Witelona, nasadzenia nowych drzew 

i krzewów (ponad 600) – D. Dudek-Szumowska, P. Muszyński, 

l. Postawienie kilkunastu ławek na terenie osiedli – Komisja ds. Infrastruktury, 

m. Zbudowane budki lęgowe zostały zawieszone w ogródkach mieszkańców,  

a także trzy w Parku Wronim - A. Wolska, 

n. Wsparcie dla pogorzelców przy ul. Chopina 25 – M. Tyszka, 

o. Koncerty zespołu „Godzina do świtu” oraz Petera Rimskiego z Czech – P. Kmita, 

p. Comiesięczne Turnieje Szachowe Pamięci Piotra Jagieły – Wojciech Zawadzki, 

q. Wernisaże i wystawy w Galerii, coroczny Festiwal Sztuki Włókna – H. i R. Werszler, 
 

VII. Niezrealizowane plany.   

a. Park Sportu, Rekreacji i Zabaw - na łące przy Kilimandżaro zbudowanie placu zabaw dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, pochylni dla desko i łyżworolkowców, ustawienia urządzeń 

zewnętrznych do ćwiczeń, a wokół i na wzgórzu Kilimandżaro terenów do jazdy rowerowej, 

a w zimie uruchomienie torów saneczkowych – projekt WBO 2019 K. Zalewski. 

b.  Przywrócić komunikację naszych osiedli z Biskupinem np. przez ul. Moniuszki  

(min. dojazd do przychodni na ul. Olszewskiego). 

c. Uzyskać zobowiązanie Miasta do zapewnienia bezpłatnej komunikacji miejskiej podczas 

imprez masowych, które ograniczą ilość samochodów w pobliżu tych obiektów.  
 

Rada Miejska podjęła uchwałę o organizacji wyborów do Rad Osiedli w dniu 17 października.  

Do tego czasu wszystkie funkcje organizacyjne i zarządcze pełni Zarząd. Aby zapewnić Państwu 

możliwość zgłaszania swoich potrzeb i uwag przywracamy dyżury we wtorki w godz. 17:00-19:00 

na Chopina 9A, I piętro w lokalu Rady Osiedla lub telefonicznie/mailowo do Przewodniczącego 

Zarządu Krzysztofa Zalewskiego tel. 506692666 mail: krzysztof.zalewski.zzs@osiedla.wroclaw.pl  

Życzymy dużo zdrowia w tym trudnym okresie pandemii oraz miłych wakacji. 

 

Sekretarz ROZZS                                                           Przewodniczący Zarządu ROZZS 

  Rafał Werszler                                                                       Krzysztof Zalewski 

mailto:krzysztof.zalewski.zzs@osiedla.wroclaw.pl

