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Szanowni Państwo,

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 1 czerwca 
br. przejęło obsługę finansową i merytoryczną Rad Osie-
dli Wrocławia. Wiele osób spośród Państwa miało z nami 
kontakt i wie, że w naszej jednostce organizujemy działa-
nia społeczne, kulturalne, prozdrowotne. Zależy nam na 
budowaniu we Wrocławiu społeczeństwa obywatelskie-
go, które zaczyna się w najbliższej okolicy – na osiedlu  
i w dzielnicy. Jestem przekonana, że zmiana jednost-
ki, z którą Państwo współpracujecie przyniesie korzyść 
przede wszystkim mieszkańcom Wrocławia, a także   
Radom Osiedli i naszej jednostce. 
Oddajemy w Państwa ręce Informator w nowym, zmie-
nionym kształcie. Liczymy, że przypadnie Państwu do 
gustu oraz, że z czasem będzie się w nim pojawiać coraz 
więcej materiałów, które wyjdą spod piór (lub klawiatur) 
tych, którzy zechcą się podzielić wydarzeniami i osiągnię-
ciami na swoim osiedlu.

Miłej lektury i owocnej współpracy.

Dorota Feliks
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
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Z OSIEDLI
WIADOMOŚCI

Wrocławskie parki pełne kultury
30 kwietnia ruszyła druga edycja projektu Parki  
ESK Wrocław 2016. Jest to projekt adresowany  
do wszystkich mieszkańców Wrocławia, a także  
turystów i gości odwiedzających nasze miasto.  
Każdy może bowiem tworzyć Europejską Stolicę  
Kultury Wrocław 2016 w swoim sąsiedztwie.  
W jedenastu zielonych miejscach miasta stanęły  
kontenery oceaniczne przerobione na plenerowe sceny, 
nazwano je pawilonami kultury. 
W każdy weekend od 30 kwietnia do 2 października od 
14.00 do 19.00 pawilony kultury są otwierane i udostęp-
niane mieszkańcom. Na miejscu znajduje się nagłośnie-
nie, wygodne miejsca dla publiczności, drobny sprzęt 
sportowy. Każdy może zorganizować w nich własne 
wydarzenie, zaprezentować siebie, swoje pasje i talenty. 
Mogą to być niewielkie, kameralne spotkania lub liczne 
festyny. Wszystko zależy od pomysłodawcy. W pawilo-
nach kultury odbywają się koncerty, występy, warsztaty, 
przedstawienia, zajęcia sportowe, wykłady, pokazy. 
Osoby lub grupy, które mają pomysł na własne  
wydarzenie, powinny skontaktować się z koordynatorem, 
który opiekuje się wybranym pawilonem kultury, by 
ustalić z nim datę i godzinę planowanego wydarzenia, 
niezbędne wyposażenie itp. Wydarzenia odbywające  
się w pawilonach kultury są bezpłatne dla publiczności, 
ich twórcy także nie otrzymują wynagrodzenia.
Opiekunami pawilonów kultury zostali aktywiści,  
grupy nieformalne, stowarzyszenia, członkowie rad  
osiedli – to oni są na miejscu w weekendy, służą  
pomocą, a także kontaktują się z organizacjami,  
artystami, aktywistami, by wypełnić pawilon kulturą.  
Organizatorzy zachęcają, by planowane na osiedlach  
wydarzenia odbywały się z wykorzystaniem pawilonów 
kultury oraz ich wyposażenia.
Zachęcamy do odwiedzin pawilonów kultury  
w weekendy – można w ich pobliżu usiąść  
wygodnie, odpocząć i wziąć udział w zaplanowanych  
wydarzeniach. A tych jest coraz więcej. Wszystkie  
bieżące informacje o projekcie – harmonogramy,  
podsumowania, kontakty – znajdują się na stronie  
projektu na Facebooku: www.facebook.com/ParkiESK

Lubimy park! Jest super!
Strachocin

Park Strachociński istnieje od 1954 r., i przez wiele  
lat był lokalnym ośrodkiem integracji peryferyjnych  
osiedli Strachocin i Wojnów. W latach transformacji  
zdewastowany utracił swój blask. Zapomnieli  
o nim nawet mieszkańcy, a nowi w ogóle nie wiedzieli  
o jego istnieniu. Sprawę w swoje ręce postanowiły  
wziąć dwie liderki ze Stowarzyszenia Grupa z Pasją:  
Beata i Renata. W latach 2013-2015 roku napisały  
3 projektu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskie-
go, które zostały zrealizowane (4. projekt zamykający  
inwestycję został złożony w 2016 r.). Park  
wypiękniał, ludzie tłumnie go odwiedzają. W ubiegłym 
roku Grupa z Pasją zgłosiła Park Strachociński do  
projektu Parki ESK Wrocław 2016, organizowane-
go przez Biuro Festiwalowe Impart i Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecznego. Udało się! Pawilon  

Lokalizacje pawilonów kultury:

- Park Słoneczny na Gaju
- Park Grabiszyński (przy wzgórzu Cmentarz Żołnierzy     
   Polskich)
- Polana na Karłowicach (al. Kasprowicza 45, vis-a-vis  
   kościoła)
- Park Leśnicki (z tyłu zamku)
- Park Południowy (obok pomnika F. Chopina)
- Park Strachociński
- Park Zachodni (przy placach zabaw, za centrum Creator)
- Park Staszica (obok fontanny)
- Park Tołpy (między wzgórzem a jeziorkiem)
- Park Jedności na Zakrzowie (u zbiegu ul. Królewskiej  
   i Charkowskiej)
- Wyspa Piaskowa (w pobliżu kładki na Wyspę Słodową) 

kultury w Strachocińskim ruszył pełną parą  
30 kwietnia 2016 r. Pomysł na kulturalny park na  
Strachocinie okazał się strzałem w dziesiątkę, bo już  
pierwszego dnia w działaniach pawilonu wzięło  
udział kilkaset osób, a w okresie maj—czerwiec ta  
liczba sięgnęła ponad 6000 osób! Koordynacją parku  
zajmuje się Grupa z Pasją, która nie tylko sama  
organizuje warsztaty, zajęcia, wernisaże, pokazy  
i działania sportowe, ale poszukuje i zaprasza  
wrocławskich artystów — profesjonalnych i amatorów — 
do występów w ramach tego projektu. Tylko do  
połowy lipca w pawilonie kultury Strachocinie  
odbyło się kilkadziesiąt warsztatów artystycznych,  
zagrano 19 recitali i koncertów, w których wzię-
ło udział 120 muzyków, w każdy weekend odbywają  
się treningi sportowe dla wszystkich chętnych  
(aerobic i pilates) oraz zajęcia muzyczne dla dzieci.  
Od początku działa mobilna stacja bookcrossing  
Strachocin, a lokalna filia nr 31 Miejskiej Biblioteki  
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Publicznej organizuje warsztaty biblioteczne. Chętnie 
czytamy też na głos, a także robimy przedstawienia  
teatrzyków kamishibai. Duża popularnością cieszy się 
strefa sportowa, gdzie można pograć w badmintona, 
turnball, frisbee oraz w kulki i boule. Całe rodziny grają 
w piłkę nożną i siatkówkę. Dla najmłodszych zawsze są 
pokazy megabaniek i malowanie buziaków. W ramach 
Parków ESK w Strachocińskim odbył się także Festiwal 
Smoka Strachoty, wyścig rowerowy, koncerty mis tybe-
tańskich i wieczór świętojański, festiwal lata. W sierp-
niu organizujemy letnią parkową plażę i turnieje gier  
plenerowych. Park ma już stałych bywalców, który  
mówią wprost: „Lubimy park! Jest super! Po co mam  
jechać do centrum, gdy tu dzieje się tak dużo i tak  
różnorodnie?” 
Park Strachociński ma także swój dedykowany  
fanpejdż na facebooku, na którym można śledzić  
program weekendów, zdjęcia z odbywających się imprez 
czy wpisy odwiedzających. 

Pawilon kultury w Parku Słonecznym
Gaj

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do Parku Słonecz-
nego na Gaju, gdzie działa pawilon kultury projektu Parki 
ESK Wrocław 2016 prowadzony przez samorząd Osiedla 
Gaj. W każdy weekend dzieje się tam mnóstwo cieka-
wych rzeczy.
Jest to plenerowa scena, na której odbywają się wydarze-
nia artystyczno-kulturalne. Pawilon jest czynny w każdy 
weekend (sobotę i niedzielę) od początku maja do koń-
ca września, w godzinach 14:00-20:00. Koordynatorem 
tego miejsca jest samorząd Osiedla Gaj. Każdy odwiedza-
jący pawilon może się w nim zaprezentować. Jeśli ktoś 
czuje w sobie artystę, lubi śpiewać, ma ciekawe pasje  
w życiu i chce o nich opowiedzieć, pawilon kultury ESK 
jest idealnym do tego miejscem – wyposażony został  
w scenę i sprzęt nagłaśniający, dla publiczności  
przygotowano wygodne leżaki i krzesła, jest także sprzęt 
rekreacyjny i sportowy. Z całego wyposażenia korzystać 
można bezpłatnie, a oferowane wydarzenia są darmowe 
dla publiczności. 
Pawilon ESK na Gaju stoi w centralnej części Parku Sło-
necznego, pomiędzy ulicami Orzechową i Krynicką. Od 
początku maja w każdy weekend pawilon na Gaju zamie-
nia się w miejsce pełne zabawy, rekreacji i dobrej muzyki. 
Były już koncerty, m.in. znanej wrocławskiej grupy Me, 
Myself & I. Były warsztaty artystyczne dla dzieci. Były 
prelekcje i wykłady. A także wspólne kibicowanie Pola-
kom podczas meczów Euro2016. Gospodarzami pawilo-
nów kultury są mieszkańcy miasta. To od nas zależy, czy 

Zapraszamy! Strona Parku Strachocińskiego  
www.facebook.com/ParkStrachocinskiWroclaw.  
Strona Grupy z Pasją – koordynatora projektu:  
www.facebook.com/grupazpasja/

miejsca te wypełnią się spotkaniami, koncertami, wysta-
wami, wykładami, teatrami, będą czytelnią pod chmur-
ką czy plenerowym miejscem do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Organizatorzy liczą, że w roku Europej-
skiej Stolicy Kultury wrocławianie i osoby odwiedzające 
nasze miasto będą zaangażowani w działalność kultural-
ną i zaproponują ciekawe wydarzenia, które odbędą się  
w plenerze. Funkcje, jakie będą pełnić sceny przypiszą 
sami mieszkańcy i osoby odwiedzające parki.

Partycypacja w praktyce 
Samorząd Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów 

Strachocin-Swojczyce-Wojnów to peryferyjne osiedla 
leżące na wschodzie Wrocławia. Terytorialnie mocno 
rozległe, ale – jeszcze – stosunkowo słabo zaludnione. 
W ciągu najbliższych lat liczba mieszkańców drastycz-
nie wzrośnie, z obecnych 8 do 40 tysięcy. To ogromne 
wyzwanie, nie tylko dla samorządu osiedlowego, ale  

i dla samych mieszkańców. Od paru lat zadajemy sobie 
mnóstwo pytań dotyczących brakującej infrastruktu-
ry, problemów komunikacyjnych czy relacji z sąsiadami.  
Jak z osiedla o charakterze wiejskim odnaleźć się  
w rzeczywistości wielkomiejskiej? Jak i o czym rozmawia-
my? Jak się komunikujemy? Dlaczego łatwiej dogaduje-
my się niż reszta miasta? 
Podwaliny przykładów dobrosąsiedzkiej współpracy  
sięgają na naszym osiedlu wczesnych lat 80. Osiedla  
pozbawione wodociągu, kanalizacji, gazu, telefonów  
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czy dobrej infrastruktury drogowej wymagały od  
mieszkańców pełnej mobilizacji. Przez lata konsekwent-
nie zawiązywano sąsiedzkie „komitety” budowy, które 
nie tylko „zamawiały” usługę, ale były również wykonaw-
cami. Doskonale pamiętam głębokie wykopy na mojej 
ulicy, w których wszyscy sąsiedzi pracowali przy ukła-
daniu rur pod wodociąg. Fantasmagoria? Ależ nie! Tak  
właśnie budowaliśmy postawy społeczne i proobywa-
telskie – wspólną pracą. Oczywiście czasy się zmieniały, 
Inwestorzy w latach 90. całkowicie przejęli od mieszkań-
ców wykonawstwo, ale „silnik” pozostał ten sam: najpierw 
inicjatywa i dialog mieszkańców, potem uzgodnienia  
z Inwestorem, partycypacja finansowa, wykonanie. I tak 
oto pojawia nam się słowo „partycypacja”. Dwadzieścia 
lat temu kojarzyła się nam głównie z wkładem finanso-
wym, a większość z nas nie wiedziała, że partycypacja 
oznacza proces. Od idei po wykonawstwo, nawet dalej 
– aż po codzienną „eksploatację”.
Kiedy 3 lata temu wybrano nowy samorząd osiedla, 
priorytetem dla Zarządu stał się dialog i komunikacja z 
mieszkańcami. Postanowiliśmy rozbudować dostępne 
narzędzia, udoskonalić je, stworzyć nowe. Strona www, 
media społecznościowe, fora, biuletyny, ulotki, plaka-
ty, spotkania integracyjne i informacyjne, stałe dyżury  
i przede wszystkim wyjście w „osiedle”. Ale tych narzę-
dzi nie wystarczy „mieć”, trzeba umieć je wykorzystać  
i wycisnąć z nich maksimum korzyści dla mieszkańców. 
Niektórzy zapytają: a po co? Przecież samorząd jest od 
tego, aby załatwiać za mieszkańca wszystkie sprawy.  
Nic bardziej mylnego! 
Otóż samorząd osiedla powinien przede wszystkim 
wysłuchać mieszkańca, zapytać o jego zdanie, zebrać i 
skonsultować z nim pomysły, a dopiero w drugim kroku 
analizować uzyskane informacje, przetwarzać je w zada-
nia i podawać na wyższe poziomy hierarchii miasta. Jest 
to bardzo istotne, z punktu widzenia potrzeb osiedla,  
bo to my mieszkańcy wiemy, czego nam brakuje i co 
chcielibyśmy zmienić.
Zadaniem kolejnym jest stymulowanie środowiska, na-
wet w sposób niekonwencjonalny. Muszę przyznać, że 
niejednokrotnie prowokowaliśmy niewygodne dla mia-
sta dyskusje biorąc „na tapetę” wrażliwe tematy. Prze-
cież mieszkańcy mają własne pomysły i obserwacje, 
należy dopuszczać ich nie tylko do ostatecznej infor-
macji, ale do całego procesu decyzyjnego. Ważne, aby 
się nie bać rozdrapywania brudnych ran, aby je potem  
oczyścić i zagoić. 
Po trzecie należy mieszkańców wciągać  
w działania, współpracować i pozwolić, aby przejmowa-

li inicjatywę. Prosta recepta. Często słyszę, że „ludzie 
się nie garną”. Jeśli mieszkańcy będą czuli, że są częścią  
procesu – zaczną działać. Coraz częściej obserwujemy  
na osiedlach, że mieszkańcy samodzielnie podejmują  
działania. Najpierw coś robią, a dopiero potem informują  
samorząd osiedla o tym, że poszło pismo, zadzwonili,  
zgłosili. I to jest sukces. Czują się gospodarzami osiedla. 
Chciałabym przytoczyć dobry przykład współpracy i 
udziału w procesie partycypacji całego osiedla. Od 2013 
r. lokalni liderzy zaangażowali się w walkę o Wrocław-
ski Budżet Obywatelski. W przypadku Osiedla Stracho-
cin-Swojczyce-Wojnów sprawa z góry narażona była 
na porażkę z uwagi na liczbę mieszkańców, wciąż zbyt 
małą, aby skutecznie konkurować z wielkomiejskimi 
osiedlami. Dlatego należało znaleźć sposób. Pomysłów  
na zmianę najbliższego otoczenia jest mnóstwo:  
parki, place zabaw, chodniki, boiska, nawierzchnie ulic, 
siłownie itd. Ogrom potrzeb, środki WBO niewiel-
kie, jak na takie duże miasto, a konkurencja olbrzymia.  
Już w drugiej edycji (w 2014 r.) samorząd osiedla organi-
zował własne osiedlowe konsultacje dla liderów WBO. 
Nie ukrywam, że było nam łatwiej, bo niektórzy z nas 
prywatnie w 2013 r. byli liderami. Konsultacje obej-
mowały 3 spotkania, podczas których informowaliśmy  
o zasadach, dyskutowaliśmy o potrzebach i pomagali-
śmy wypełniać wnioski. Na etapie weryfikacji każdy lider  
zajął się oczywiście własnym projektem, ale Zarząd  
Osiedla nie marnował czasu i szczegółowo opisywał 
wszystkie zgłoszone projekty nie tylko na portalu www.
swojczyce.pl, fanpejdżach i forach, ale wydał nawet  
dedykowany numer gazetki osiedlowej. Po weryfikacji 
i dopuszczeniu do głosowania rozpoczęliśmy ostatnią 
część dialogu. Które z projektów są kluczowe dla osie-
dla, które można odpuścić, a które wyeksponować? 
Wspólnie – w gronie liderów – podejmowaliśmy decyzję  
o 3 projektach, które od tej pory stawały się tymi, które 
MUSIMY wygrać. Wdrażaliśmy wspólny plan marketingo-
wy, który polegał nie tylko na promocji w internecie czy 
prasie, ale także na działaniach niekonwencjonalnych. 
Zapraszaliśmy dziennikarzy, pokazywaliśmy się na mie-
ście z maskotką osiedla, prezentowaliśmy wizualizacje, 
plakatowaliśmy osiedla i rozmawialiśmy z ludźmi. Dwa 
tygodnie głosowania spędzaliśmy z laptopem u boku 
chodząc od domu do domu, zbieraliśmy głosy w parafiach 
po mszach, w przedszkolach i szkołach, na ulicy – wszę-
dzie tam, gdzie był zasięg internetu. Co ważne, prosili-
śmy mieszkańców o oddanie jednocześnie trzech gło-
sów, na trzy promowane przez nas projekty, tak aby nie 
marnować szans. I co ważne: graliśmy fair wobec siebie.  
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W latach 2013–2015, na stosunkowo niewielkim osiedlu, 
udało nam się wygrać 5 projektów, a szósty został zreali-
zowany z półki „banku dobrych pomysłów” i rezerw bu-
dżetowych, jako godny realizacji. Mamy wspaniały nowy 
plac zabaw na Swojczycach, nowe chodniki, jesteśmy 
po trzech etapach rewitalizacji Parku Strachocińskiego.  
Na całe szczęście historia ta jeszcze się nie kończy. Zrobię 
mały krok w tył i znowu napiszę: ale nie wystarczy „mieć”, 
trzeba umieć je wykorzystać i wycisnąć z nich maksimum 
korzyści dla mieszkańców. 
Park Strachociński, w który osobiście jestem zaanga-
żowana jako lider, przeszedł ogromną transformację. 
Najpierw pojawiła się tam siłownia plenerowa, po-
tem plac zabaw, nowe alejki, uregulowano nasadze-
nia, jest nowa infrastruktura parkowa tj. ławki, kosze.  
W tym roku wybudowano przepiękny amfiteatr, wykona-
no zasilanie elektryczne i zainstalowano 13 nowych lamp. 
Oczywiście od razu zauważyliśmy różnicę: mieszkańcy 
rozpoczęli intensywną eksploatację. Dzieciaki korzystają 
z placu zabaw, rodzice z wózkami odpoczywają w parku 
godzinami, seniorzy są tu od rana do wieczora, a siłow-
nia jest oblężona. Park od trzech lat wykorzystujemy jako 
miejsce festynów i osiedlowych imprez integracyjnych. 
W tym roku podczas Festiwalu Smoka Strachoty zanoto-
waliśmy nieprawdopodobny skok frekwencyjny: w ciągu 
jednego dnia imprezę tę odwiedziło ponad 3200 osób!
 Ale pomyślałam o tym miejscu jeszcze cieplej. Skoro 
już to wszystko mamy, skoro ludzie chętnie z parku ko-
rzystają, to co trzeba zrobić, aby stał się zwyczajowym 
miejscem integracji, którego nam na osiedlach brak?  
Zaczęłam szukać możliwości i znalazłam. W ubie-
głym roku, w ramach ESK Wrocław 2016, uruchomio-
no pilotażowy projekt Parki ESK, który obserwowałam  

i marzyłam o postawieniu pawilonu na Strachocinie.  
Już w październiku 2015 roku zgłosiłam się do Wro-
cławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i BF Impart 
z propozycją wykorzystania Parku Strachocińskiego, jako 
lokum dla tej świetnej inicjatywy. No i udało się! Od 30 
kwietnia 2016 roku w Parku stoi pawilon kultury ESK 
Wrocław 2016, z którego dobrodziejstw w każdą sobotę 
i niedzielę korzystają nie tylko mieszkańcy naszych 
osiedli, ale i tych odleglejszych, a także mieszkańcy  
gminy Czernica. Prowadzące go Stowarzyszenie  
non-profit „Grupa z Pasją” organizuje mnóstwo warsz-
tatów, koncertów, projekcji, spotkań z ciekawymi ludź-
mi, animacji, gier i zabaw plenerowych. Zapraszamy  
artystów, kolekcjonerów, pasjonatów, którzy prezentu-
ją nam swoje talenty. Bywa czasem głośno, zawsze jest  
radośnie i coraz bardziej zadziwia nas liczba  
odwiedzających nas mieszkańców i ich pozytywny odbiór 
tej inicjatywy. Źle się wyraziłam: nic nas już nie zadziwia, 
nas to cieszy! Do przodu – razem. Gorąco polecam ten stan ! 

Festyny i pikniki, czyli lato na osiedlach 
Jak co roku w okresie letnim samorządy Osiedli organizowały dla swoich mieszkańców festyny i pikniki. W miłej  
i życzliwej atmosferze mieszkańcy Osiedli – rodziny, sąsiedzi, znajomi z klubu seniora, z parafii, lokalnego  
stowarzyszenia – mają czas aby spotkać się razem. Porozmawiać, powspominać, ale i zaplanować wspólne inicjatywy.
Pośród licznych atrakcji zaplanowanych podczas festynów odbyły się m.in. wydarzenia integracyjne, rekreacyjne, 
edukacyjne, sportowe –  każdy mógł dobrze spędzić wolny czas w gronie dalszych i bliższych sąsiadów. Na festynach 
bawili się i najmłodsi, i najstarsi mieszkańcy Wrocławia.
Większość Osiedli samodzielnie organizuje festyny i pikniki, część jest wspierana w letnich przedsięwzięciach przez 
placówki oświatowe, kulturalne, ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe – w myśl zasady: razem 
możemy więcej. 

Księżański Festyn
Księże

18 czerwca Samorząd Osiedla Księże zorganizował po 
raz kolejny festyn dla mieszkańców Osiedla, który odbył 
się na terenie boiska przy ul. Chorzowskiej. W programie 
znalazły się m.in. występy dzieci z przedszkoli „Mały Ksią-
że” i „Logicus”, Szkoły Podstawowej nr 99, Terapeutycz-
nej Szkoły nr 119 oraz dzieci z Centrum Rozwoju Dzieci  
i Młodzieży „Iskierka”. Swoje umiejętności zaprezentowa-
ła również grupa akrobatyczna. Występy te zgromadziły 
pod sceną rzesze dumnych rodziców i opiekunów. Pro-
wadząca festyn zorganizowała dla młodych mieszkańców 
(i tych trochę starszych też) wiele ciekawych konkursów 
i zabaw z nagrodami. Dzieci podczas festynu zabawiał 
szczudlarz oraz animatorka, która wraz z uczestnikami 

robiła wielkie bańki mydlane. W tym roku nasz festyn  
odwiedził czterokopytny przyjaciel – pan koń, który  
z dumą oprowadzał na swoim grzbiecie dzieci po  
terenie boiska. Najwięcej frajdy sprawiły dmuchańce 
oraz foto-budka, gdzie można było zrobić sobie zdję-
cia w różnych przebraniach m.in., perukach, okularach,  
kapeluszach. Mimo krótkiej burzy, jaka nas nawie-
dziła, publiczność dopisała i wspólnie wysłuchaliśmy  
występów muzycznych dwóch zespołów. Jak co 
roku mieszkańcy dobrze się bawili tańcząc do  
znakomitych rytmów muzyki rozrywkowej. Na fe-
stynie obecni byli pracownicy WCRS-u a o bezpie-
czeństwo uczestników dbała Straż Miejska i Policja.  
Współorganizatorami festynu byli: Spółdzielnia  
Mieszkaniowa „Księże Małe”, sklep „Tradycja i Jakość”  
sp. z o.o., MOPS ZTPS-6 oraz R.O.D. im. T. Kościuszki. 
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Sport, rekreacja, wypoczynek i zabawa
Osobowice-Rędzin

Osiedle Osobowice-Rędzin to poza zamieszkanymi czę-
ściami przede wszystkim różnego rodzaju obszary zieleni 
i bliskość Odry. Teren sprzyja uprawianiu sportów i re-
kreacji na powietrzu w bezpośrednim kontakcie z naturą. 
Walory te odnajdują mieszkańcy Wrocławia, co widzimy 
szczególnie w weekendy, zwłaszcza ciepłe, a przyczynia 
się do tego niedawna odbudowa wałów przeciwpowo-
dziowych ze zgrabną ścieżką na koronie. Aby stworzyć 
ciągłość szlaku, Rada Osiedla zgłosiła do Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych potrzebę ujed-
nolicenia fragmentu korony wału na terenie Rędzina od 
Szwedzkich Szańców do nowego wału. Ponadto, aby 

dodatkowo uatrakcyjnić ten obszar dla celów sportowo-
-rekreacyjnych kooperatywa mieszkańców zgłosiła do 
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego kilka projek-
tów, dzięki którym mamy nadzieję urozmaicić osiedle 
elementami do aktywnej rekreacji. A także wytyczyć szla-
ki turystyczne, które doprowadzą do ciekawych miejsc. 
Szlak ostatecznie będzie prowadził do malowniczego 
ujścia rzeki Widawy do Odry i na dziś braknie tu prze-
prawy, dzięki której można by tędy dotrzeć do kąpieliska  
w Paniowicach.
Na dziś zachęcamy Państwa do zapoznania się z projek-
tami o numerach 311, 505 i 532, a jeśli przypadną wam 
do gustu, wskazanie ich w jesiennym głosowaniu.
Jak już wspomnieliśmy osiedle, to obszar sprzyjają-
cy rekreacji co stara się wykorzystywać Rada Osiedla.  
22 maja odbyły się trzynaste zawody wędkarskie dla 
mieszkańców osiedla. A właściwie po raz pierwszy były 
to zawody międzyosiedlowe, gdyż zaproszeni zostali 
przedstawiciele osiedla Zawidawie. I tu niespodzian-
ka, grand prix zawodów zdobyła przedstawicielka tego  
właśnie osiedla wagą 2455 g.
Tuż przed wakacjami wiele rad organizowało festyny 
osiedlowe. W naszym osiedlu drogą ewolucji zmieniła się 
ta formuła i co roku w pierwszą niedzielę października 
organizowany jest bieg na dystansie 8 km „Osobowicka 
Ósemka”. W tym roku będzie to bieg jubileuszowy, gdyż 
organizujemy go po raz dziesiąty. A po biegu rozpocz-
nie się Piknik Rodzinny, na który zapraszamy wszystkich 
chętnych, tak małych, jak i dużych...

Festyn 2016 Oj, się działo!!!
Widawa

Tegorocznemu festynowi osiedlowemu, który odbył się 
18 czerwca, przyświecały trzy hasła: „Wrocław Stolica 
Kultury Europejskiej”, „Mosty i rzeki Wrocławia” oraz 
„Woda źródłem życia”.
Festyn rozpoczął się o godzinie 14.00 programem dla 
dzieci, które bezpłatnie mogły korzystać z wielu atrak-
cji, wśród których warto wymienić: dmuchańce, ściankę 
wspinaczkową  , zabaw prowadzonych przez animatora, 
malowanie twarzy, bańki mydlane, balonowe zwierza-
ki, jazda bryczką z konikiem oraz przejażdżki kucykiem 
grzeczny koniś woził maluchy, wszystko to dla dzieci  
z Osiedla Widawa i naszych sąsiadów z okazji Dnia  
Dziecka oraz Święta Wrocławia.
Oprócz tego zatańczyli dla nas tancerze Cheerleaders 
Academy, zaprezentowały się także przedszkolaki  
z pla-cówki „HOGUŚ”, dla wszystkich zaśpiewał zespół 
Dixi Tiger’s Band. Na pikniku obecni byli także policjanci, 
strażacy i ratownicy Grupy Ratownictwa Medycznego.
Program dla najmłodszych skończył się o godzinie 20.00, 
ale impreza trwała dalej, tańczyliśmy i bawiliśmy się aż do 
godz. 24.00.
Całość finansowana była z budżetu miasta Wrocławia 
przy znaczącym udziale sponsorów.

VII Festyn Osiedla Krzyki-Partynice
Krzyki-Partynice

Podczas festynu osiedlowego, który odbył się 17 czerw-
ca występowali uczniowie Szkół Podstawowych nr 64  
i 61 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16. Pro-
gram artystyczny był bardzo bogaty: występy taneczne, 
recytacje, formy teatralne, skecze i śpiewogry. Wystę-
py najmłodszych zostały entuzjastycznie przyjęte przez 
zgromadzoną publiczność. Rodzice z przejęciem obser-
wowali występy swoich pociech na „wielkiej scenie”.
Po części artystycznej można było skorzystać z plenero-
wego grilla oraz poczęstunku w kawiarni, która oferowa-
ła bardzo smaczne wypieki, które zrobiły mamy uczniów  
SP nr 64. W części rekreacyjnej naszego festynu odbywa-
ły się zabawy i gry zręcznościowo-sportowe. 
Bardzo energetyczny był udział we wspólnym tańcze-
niu Zumby. Rodzice, dzieci i zaproszeni goście wspólnie 
tańczyli w rytm muzyki i ruchów instruktorki tańca. Pod-
sumowaniem VII Festynu Osiedla Krzyki-Partynice była 
zabawa taneczna z muzyką na żywo. Wspólnie bawiliśmy 
się przy popularnych polskich i zagranicznych piosen-
kach. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 
organizację festynu osobom, w szczególności rodzicom 
występujących dzieci, dyrekcji, całemu gronu pedago-
gicznemu i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 64. 
Szczególne podziękowania kierujemy do p. Karoliny Mi-
telskiej i p. Marii Huk za organizację Festynu.
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Fotoreportaż z festynów i pikników osiedlowych
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Fotoreportaż z festynów i pikników osiedlowych
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Z MIASTA
WIADOMOŚCIŚwięto Wrocławia 

W czerwcu, już po raz 27. obchodziliśmy Święto  
Wrocławia. W dniach 13-30 czerwca dla mieszkańców 
zorganizowano wiele atrakcji, pośród nich: Projekt 
Breslau – gra miejska, Zdolny Wrocław w dobrym to-
nie na Wielkiej Wyspie, 9. Festiwal Kalejdoskop Kultur, 
IX Festiwal Wysokich Temperatur, Festiwal Podwod-
ny Wrocław 2016, Festiwal Kultury Kresowej, 4PKO  
Wrocław Półmaraton, WrocLove Fest – Święto Wro-
cławia 2016, Turniej Tenorów, Święto Kwiatów, 
Noc Czarownic, Pa-Li-Tchi czeski teatr tańca i ognia.  
Odbyła się również uroczysta sesja Rady Miejskiej, 
podczas której wręczone zostały narody Wrocławia. 
Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia otrzymali: dr 
Adolf Juzwenko, prof. Karol Modzelewski i Kornel Mo-
rawiecki, natomiast Nagrody Prezydenta Wrocławia 
zostały przyznane: Marianowi Dymalskiemu, Andrze-
jowi Kosendiakowi, Pawłowi Marchewce, Krzysztofowi 
Jakubczykowi, Wincentemu Mazurcowi, prof. Piotrowi 
Ponikowskiemu i Fundacji Hobbit. Poza okołomiejski-
mi wydarzeniami w ramy programu obchodów Święta 
Wrocławia włączono festyny osiedlowe: Osiedla Bo-
rek (Waligóriada), Kuźnik (Święto Kuźnik), Ołtaszyn 
oraz Widawa (Mosty i rzeki Wrocławia).
Tegoroczne obchody Święta Wrocławia zyskały szcze-
gólną oprawę, jako że święto naszego Miasta jest świę-
tem Europejskiej Stolicy Kultury. 

Miesiąc Rodziny 2016 
Setki wydarzeń – warsztatów, zajęć sportowych cztery 
rodzinne pikniki na Wyspie Słodowej, tysiące uczestni-
ków – tak podsumować można tegoroczny Miesiąc Ro-
dziny odbywający się w maju i czerwcu we Wrocławiu. 
To już kolejna edycja wielkiego rodzinnego święta, które 
odbywa się pomiędzy Dniem Matki a Dniem Ojca. Tego-
roczny Miesiąc Rodziny trwał od 29 maja do 26 czerwca. 
W tym okresie WCRS wraz z partnerami przygotowali 
cztery duże rodzinne pikniki z okazji Dnia Matki, Dnia 
Dziecka, Dnia Ojca, a także – po raz drugi – Dnia Dziad-
ków, bo choć ich święto widnieje w kalendarzu, trudno o 
plenerowe imprezy w styczniowe, chłodne dni. Podczas 
pikników, które odbywały się na Wyspie Słodowej, na 
odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji przygotowa-
nych z myślą o całych rodzinach. Dmuchańce i warsztaty 
artystyczne dla dzieci, gry planszowe i zajęcia sportowe 
dla całych rodzin, a dla dorosłych porady specjalistów 
różnych dziedzin (lekarzy, psychologów, dietetyków).  

Ale oprócz pikników, przez cały ten okres, partnerzy Mie-
siąca Rodziny zapraszali do udziału w przygotowanych 
specjalnie wydarzeniach, w których udział był bezpłatny 
lub obowiązywały specjalne ceny biletów. Co roku wy-
dawany Informator Miesiąca Rodziny stanowił doskonałą 
„ściągę do poruszania się” w gąszczu wszystkich wyda-
rzeń. Każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie, a także 
uzyskać dodatkowe kupony rabatowe na ofertę partne-
rów.
Projekt „Miesiąc Rodziny” prowadzi WCRS we współpra-
cy z wieloma instytucjami, organizacjami i firmami dzia-
łającymi na rzecz rodzin. Celem projektu jest stworze-
nie jak najbogatszego katalogu z propozycjami zabawy,  
rozwoju i wsparcia dla rodzin.
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WIADOMOŚCI Letnie atrakcje w mieście
Za nami dwa wakacyjne miesiące. Niektórzy spędzili je  
w mieście i dla nich m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego przygotowało ciekawe propozycje spędze-
nia wolnego czasu.
W piątkowe i sobotnie wieczory kinomani mogli przy-
być na Wyspę Słodową na plenerowe projekcje filmów.  
W tym roku prezentowaliśmy nowości prosto z prestiżo-
wych festiwali filmowych w Berlinie, Sundance i Locar-
no. Do tego znane i uznane pozycje kina niezależnego.  
Na publiczność czekają wygodne miejsca siedzące – le-
żaki i krzesła. Natomiast w niedziele Wyspa Słodowa 
tętniła propozycjami kulturalnymi i artystycznymi już od 
13.00. Przez całe popołudnie w tym ulubionym przez 
wrocławian miejscu odbywały się warsztaty, animacje, 
zajęcia sportowe i prozdrowotne. Każdy odwiedzający 
Wyspę Słodową – niezależnie od wieku – znalazł tam coś 
dla siebie. Dbający o zdrowie i formę mogli wziąć udziału  
w akcji „Fitness na Pergoli. To wspólne treningi na świe-
żym powietrzu prowadzone przez lubianych trenerów 

wrocławskich klubów fitness, które odbywały się w wy-
brane niedziele lata na wrocławskiej Pergoli. W progra-
mie były różnorodne formy ćwiczeń od relaksującej jogi 
przez zajęcia wzmacniające po pełne dynamiki ćwiczenia 
kardio. 

Bezpłatne porady obywatelskie i mediacje
Program porad prawnych
 
Mieszkańcy Wrocławia znajdujący się w trudnej sytu-
acji życiowej i materialnej mogą skorzystać z bezpłat-
nych konsultacji prawników i mediatorów. W ramach 
programu wsparcia działalności ośrodków poradnictwa 
obywatelskiego i mediacji, Gmina Wrocław zaprosiła do 
współpracy organizacje pozarządowe oraz parafie, które 
tworzą obecnie sieć Wrocławskich Biur Porad Obywa-
telskich. Wsparcie nie obejmuje spraw gospodarczych 
– prawa handlowego, prawa podmiotów gospodarczych. 
Inną formą pomocy jest Pogotowie Mediacyjne oferujące 
bezpłatną pomoc mediatora w rozwiązaniu konfliktów. 
Dzięki finansowaniu Gminy Wrocław mieszkańcy Wro-
cławia mogą skorzystać z tej formy wsparcia, aby unik-
nąć kosztownych procesów sądowych. Uruchomiony 
został specjalny serwis internetowy. Pod adresem www.
poradnictwo.wroclaw.pl znaleźć można niezbędne in-
formacje o miejscach i godzinach udzielania porad, zasa-
dach działania Wrocławskich Biur Porad Obywatelskich,  
a także aktualnościach związanych z organizowanymi kon-
ferencjami, warsztatami oraz dodatkowymi inicjatywami 
podejmowanymi we Wrocławiu na rzecz poradnictwa  
i mediacji. 

Wrocławskie Biura Porad Prawnych 
tel.: +48 538 208 660 
e-mail: pogotowie.mediacyjne@wcrs.wroclaw.pl
strona: www.poradnictwowroclaw.pl

Stop Mowie Nienawiści
Mowa nienawiści jest zjawiskiem, które dostrzegamy  
w naszym mieście. Napisy na murach, przystankach, 
elewacjach budynków rażą w przestrzeni publicznej 
i mają na celu podzielenie lokalnej społeczności. Mogą 
dotykać każdego z nas i być wymierzone w członków  
naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów czy znajomych z pra-
cy. W żadnym wypadku nie stanowią artystycznej eks-
presji! Obraźliwe i nienawistne napisy to przejawy mowy 
nienawiści – nie muszą szpecić naszego otoczenia, jeśli 
będziemy dążyć do ich usuwania.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego wraz  
z Wrocławskim Centrum Integracji na zlecenie Gminy Wro-
cław prowadzą miejską kampanię „Stop Mowie Nienawiści”.
Pomóż nam usuwać napisy zawierające mowę nienawiści. 
Wystarczy anonimowo wysłać zdjęcie symbolu/napisu 
wraz z adresem lokalizacji na adres: stopmowienienawi-
sci@wcrs.wroclaw.pl, a my będziemy dążyć do jego usu-
nięcia Twoje zaangażowanie w przeciwdziałanie mowie 
nienawiści w naszym mieście jest bardzo ważne. Dzięki 
Twoim zgłoszeniom łatwiej będzie dotrzeć do symboli, 
jak i sprawców. Razem możemy więcej!
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ESK Wrocław 2016 półmetek
Ponad dwa miliony osób wzięło udział w przeszło 650 
wydarzeniach pierwszego półrocza ESK Wrocław 2016. 
Zapełnione sale koncertowe i teatralne, wernisaże,  
debaty, wystaw i spotkania. 

W Weekendzie Otwarcia wzięło udział ponad 120  
tysięcy osób. Hasło „Przebudzenie” trafnie oddaje, to co 
dzieje się przez ostatnie sześć miesięcy. Półmetek ESK 
uświetniło widowisko Flow, który wraz z innymi impreza-
mi weekendu zebrało około 140 tysięcy osób. Na placu 
Wolności genialny koncert zagrał David Gilmour z Lesz-

Wrocławski Budżet Obywatelski 2016
Zakończono pierwszy etap weryfikacji – dokonany przez 
wydziały merytoryczne UM – 791 projektów zgłoszo-
-nych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. 
Obecnie liderom wysyłane zostały formularze zmian,  
w których wprowadzone będą niezbędne korekty  
dotyczące zakresu i kształtu realizacji zadań.
Na tym etapie można swoje projekty wycofać, połączyć 
z innymi, podzielić lub zmienić w zakresie kosztów, loka-
lizacji i rozmiaru proponowanych prac. W sytuacji, kiedy 
uwagi projektów dotyczą jedynie kwestii budżetu i liderzy 
nie zawnioskują żadnych zmian, projekty automatycznie 
zostaną kierowane do kolejnego etapu. Projekty zmie-
nione/poprawione zostaną ponownie zweryfikowane do 
końca sierpnia. Informacja o tym, na jakie projekty będzie 
można głosować, a które z nich odpadły, zostanie prze-
kazana przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu 
Miejskiego Wrocławia na początku września. Głosowa-
nie, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzone 
zostanie na przełomie września i października.

Konsultacje

W czerwcu przeprowadzono 14 spotkań konsultacyj-
nych (po jednym dla każdego rejonu WBO), w których 
uczestniczyli zarówno liderzy projektów, jak i mieszkań-
cy Wrocławia. Głównym celem spotkań było pozyskanie  
i przekazanie informacji o projektach, wyjaśnienie  
ewentualnych wątpliwości dotyczących ich weryfika-
cji, ale także spotkanie liderów z mieszkańcami oraz 
innymi liderami, co pozwaliło na współpracę, zebranie  
pomocnych uwag i udoskonalenie zadań. 

Prowadzimy bezpłatne szkolenie na temat symboli mowy 
nienawiści. Warunkiem jest zebranie min. 20 chętnych 
uczestników (zarząd osiedla, rada osiedla, inni działacze/
aktywiści osiedlowi) na przykład z kilku sąsiadujących 
osiedli.
Zagadnienia poruszane na szkoleniu nt. symboli mowy 
nienawiści:
- ukryta symbolika mowy nienawiści
- sposoby reagowania
- aspekty prawne i psychologiczne mowy nienawiści
- prezentacja systemu usuwania symboli mowy nienawiści    
   we Wrocławiu
- zasady współpracy w ramach projektu miejskiego Stop    
   Mowie Nienawiści (geneza, plany rozwoju)
 
Zapraszamy do kontaktu:
stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl
tel. 71 772 49 49
więcej informacji na:  
http://wielokultury.wroclaw.pl/stopmowienienawisci/

kiem Możdżerem, Zbigniewem Preisnerem oraz orkiestrą 
NMF. Za nami także specjalna edycja Międzynarodowe-
go Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, fe-
stiwal Capital of Rock i koncerty z cyklu Singing Europe. 
Poza wielkimi okołomiejskimi wydarzeniami w tworzenie 
kultury może zaangażować się każdy, o czym świadczy 
sukces mikroGrantów (zgłoszono do tej pory ponad 400 
projektów, z czego 40 zostało i jest w trakcie realizacji). 
W parkach powstały kulturalne przestrzenie, Parki ESK, 
które oddane są mieszkańcom. Kolejnym lokalnym pro-
jektem jest Wejście od podwórza, w ramach którego 
zmieniają się zapomniane przestrzenie miasta. Choć do 
końca kadencji Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kul-
tury pozostało kilka miesięcy, to już pięknieję przestrze-
nie, które będą wypełnione kulturą: Narodowe Forum 
Muzyki, Pawilon Czterech Kopuł, Muzeum Pana Tade-
usza i powstające Centrum Historii Zajezdnia, czy Osie-
dle Nowe Żerniki.
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Działania WBO:

Wrocławskie Forum Partycypacji 
21 czerwca Fundacja Dom Pokoju oraz Biuro  
ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocła-
wia zorganizowały w Infopunkcie Barbara forum będące 
otwarciem wspólnej dyskusji i starań na rzecz rozwoju 
dialogu we Wrocławiu. W ramach otwartej formuły fo-
rum, do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele NGO, 
wrocławskich samorządów Osiedli, lokalnych liderów, 
aktywistów, społeczników, mieszkańców i użytkowników 
miasta. „Zależy nam, żeby zbudować strategię partycypa-
cji i wypracować dobre praktyki zgodne z partycypacją, 
które będziemy stosować we Wrocławiu. Chodzi m.in.  
o wybór miejsc spotkań z mieszkańcami. Czy mają to 
być domy kultury, szkoły czy organizacje pozarządowe. 
Są osoby, które chcą działać na rzecz lokalnej społecz-
ności, ale napotykają na różnego rodzaju przeszkody. 
Chcemy im pomóc to robić, m.in. przez specjalne szko-
lenia” – mówi Bartłomiej Świerczewski dyrektor Biura 
ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia. Celem pod-
jętych działań jest budowanie aktywnego społeczeń-
stwa obywatelskiego. Wnioski zostaną przekazane m.in.  
do zespołu opracowującego strategię miasta do 2030 r.
W trakcie forum uczestnicy dyskutowali w dwóch blo-
kach tematycznych: 

Strategia Partycypacji Wrocław Rozmawia. 
O co chodzi? Po co? Kiedy? Jak?
Przedstawiono założenia prac nad strategią partycypa-
cji, zaprezentowano nowe narzędzie: stronę interneto-
wą Wrocław Rozmawia – w oparciu o którą prowadzone 
będzie dyskusja z mieszkańcami. Uczestniczy rozmawiali  
o tym, jak wzajemnie korzystać z wiedzy, opinii,  
doświadczeń oraz jak budować szeroką koalicję na rzecz 
dialogu we Wrocławiu i o Wrocławiu. 

Dobre praktyki partycypacji (prezentacje  
i dyskusja)
Uczestnicy rozmawiali o tym, w jaki sposób współpraco-
wać z organizacjami pozarządowymi i jak zaprosić do tej 
współpracy biznes. Tematem spotkania był także Wro-
cławski Budżet Obywatelski (jako case studies). Zapre-
zentowano również wyniki prewarsztatów w Infopunk-
cie, jako materiał wyjściowy do dalszej dyskusji (Wrocław 
Rozmawia + FIO). Spoglądano na proces partycypacji  
z różnych perspektyw – NGO, ruchów miejskich, samo-
rządów Osiedli oraz urzędu reprezentowanego przez 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej. 
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Karty Zadań Inwestycyjnych
– nowe zasady
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego przyjęło od 
wrocławskich rad osiedli 106 propozycji w ramach Kar-
ty Zadań Inwestycyjnych (KZI). Przedstawiciele 36 z 47 
działających w mieście osiedlowych samorządów przed-
stawili propozycje nowych inwestycji. Każdy samorząd 
mógł zgłosić trzy propozycje. Najwięcej projektów (52) 
dotyczyło dróg, oświetlenia i chodników, w dalszej ko-
lejności były nowe parkingi, place zabaw i skwery. Teraz 
weryfikacją projektów pod kątem kosztów i możliwości 
realizacji zajmą się miejscy urzędnicy. O tym, które za-
danie i na jakim osiedlu będzie wykonane w roku budże-
towym 2017, przekonamy się ostatecznie po przyjęciu 
przez Radę Miejską Wrocławia uchwały budżetowej. 
Będzie to zapewne w grudniu – mówi Bartłomiej Świer-
czewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej  
UM Wrocławia.

Zmiany w zgłaszaniu inwestycji przez rady 
osiedli i mieszkańców
Bartłomiej Świerczewski zaznacza, że Karty Zadań Inwe-
stycyjnych to inne w stosunku do Wrocławskiego Budże-

tu Obywatelskiego narzędzie, za pomocą którego miesz-
kańcy mogą proponować inwestycje do budżetu miasta. 
W przypadku KZI mogą robić to poprzez zgłoszenia tego, 
co ich zdaniem jest ważne i potrzebne na osiedlu poprzez 
lokalny samorząd osiedlowy.
– W tym roku procedura zgłaszania inwestycji przez rad-
nych osiedlowych różni się od dotychczasowej. Po pierw-
sze, osiedla miały więcej czasu, aby zgłosić zadania inwe-
stycyjne. Po drugie, urzędnicy mają więcej czasu na ich 
zweryfikowanie i określenie kosztów realizacji. Powinno 
się to przełożyć na intensywniejsze wkomponowanie ich 
do budżetu miasta na 2017 r. – mówi Bartłomiej Świer-
czewski i dodaje, że program KZI, który miasto realizuje 
w tym roku, jest pilotażem: – Dotychczas funkcjonujący 
system nie sprawdzał się, ponieważ zarówno czas pro-
ponowania inwestycji, jak i terminy ich weryfikacji nie 
dawały szans na właściwą ocenę złożonych zadań i co za 
tym idzie – wpisanie ich do budżetu miasta. Stąd propo-
zycja zmian. Samorządy osiedlowe mogły zgłaszać pro-
jekty przez cztery tygodnie na przełomie maja i czerwca. 
Ponieważ jedno osiedle mogło złożyć maksymalnie trzy 
zadania, zapewne trafiły do nas te inwestycje, które zda-
niem mieszkańców są najpilniejsze i najważniejsze.

Wrocław Rozmawia
W czerwcu Fundacja Dom Pokoju wraz z Gminą Wro-
cław rozpoczęły projekt „Wrocław Rozmawia – koalicja 
na rzecz konsultacji społecznych we Wrocławiu”.
Koncepcja partnerstwa opiera się na potrzebie  
rozwijania działań Urzędu Miejskiego w tym obszarze  
i doświadczeniu Fundacji w szerokim zakresie  
moderowania i udziału w dialogu obywatelskim,  
prowadzenia badań, warsztatów eksperckich i konsultacji 
społecznych oraz długofalowych programów zarządza-
nia konfliktem i mediacji dla różnych grup społecznych, 
a także tworzenia masterplanów i strategii. Partnerzy  
od 5 lat współpracują w zakresie rewitalizacji społeczno-
-gospodarczej oraz edukacji.
Ideą partnerstwa jest budowa wzajemnego zrozumie-
nia potrzeb i oczekiwań, budowa dialogu pomiędzy  
organizacjami pozarządowymi, samorządem, instytucja-
mi publicznymi, aktywistami, mieszkańcami Wrocławia, 
ekspertami, środowiskiem akademickim i biznesem.
Cele partnerstwa to wysoka jakość efektywnej  
współpracy między partnerami na rzecz tworzenia,  
wdrażania i rozwijania Strategii Partycypacji dla Wrocła-
wia a także wypracowanie długofalowego planu działań, 
opracowanie modelu partycypacji obywatelskiej oraz 
konsultacji społecznych w mieście.

Główne założenia:
a) stworzenie odpowiednich warunków, klimatu i koalicji 
zainteresowanych rozwojem dialogu i konsultacji spo-
łecznych we Wrocławiu;
b) opracowanie standardów, zasad oraz metod prowa-
dzenia konsultacji z udziałem mieszkańców i użytkowni-
ków miasta;
c) wzmocnienie kompetencji liderów i interesariuszy  
w zakresie komunikacji, facylitacji, metod partycypacyj-
nych i budowania wspólnot lokalnych;
d) wspólne przetestowanie wypracowanych propozycji 
działań partycypacyjnych w oparciu o 3 realne kompo-
nenty tematyczne:
– Budżet Obywatelski,
– Strategia Wrocław 2030,
– pozostałe, bieżące zagadnienia dotyczące mieszkań-
ców i życia w mieście;
e) rozwinięcie serwisu Wrocław Rozmawia o narzędzia 
do zdalnych konsultacji,
f) upowszechnienie wypracowanych standardów  
i doświadczeń wśród mieszkańców i urzędników.
Projekt wpisuje się w dobre praktyki multilevel gover-
nance w kraju i za granicą, gdzie sposób prowadzenia 
dialogu z mieszkańcami, a także zbieranie i włączanie ich 
opinii do polityk publicznych planowany jest i odbywa 
się ze wsparciem eksperckich organizacji pozarządowych  
na zasadach partnerstwa, a nie podwykonawstwa.  
Jednocześnie stanowi on działanie pilotażowe, które-
go celem jest wypracowanie długofalowego modelu  
działania w obszarze partycypacji i konsultacji,  
opartego na wypracowanych w jego trakcie standardach, 
zwanego Strategią Partycypacji.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich

Źródło:
http://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski
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Z dniem 1 czerwca 2016 r. obsługę samorządów Osiedli 
przejęło Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, 
powiększając tym samym katalog zadań dotychczas re-
alizowanych na rzecz Osiedli. W ramach jednostki powo-
łany został Dział Współpracy Instytucjonalnej i Wsparcia 
Osiedli Wrocławia. W konsekwencji wprowadzonych 
zmian WCRS będzie kompleksowo obsługiwał finanse 
samorządów Osiedli, a także zapewniał merytoryczną 
i prawna obsługę jednostek pomocniczych. 

Dział Współpracy Instytucjonalnej  
i Wsparcia Osiedli Wrocławia

Edyta Ruszkiewicz - kierownik, pok. 222a II p.
tel.: 71 77 24 916
e-mail: edyta.ruszkiewicz@wcrs.wroc.pl

Obsługa merytoryczna Osiedli

Artur Iwan pok. 130a I p.
tel. 71 77 24 960 
e-mail: artur.iwan@wcrs.wroclaw.pl

(18 obsługiwanych Osiedli: Bieńkowice, Borek, Brochów, 
Gaj, Huby, Jagodno, Klecina, Krzyki-Partynice, Księże,  
Ołtaszyn, Oporów, Plac Grunwaldzki, Powstańców Ślą-
skich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, 
Stare Miasto, Tarnogaj, Wojszyce; Informator, inwentaryzacja)

Wacław Kozłowski pok. 130b I p.
tel. 71 77 24 963 
e-mail: waclaw.kozlowski@wcrs.wroclaw.pl

(19 obsługiwanych Osiedli: Biskupin-Sępolno-Dąbie-
-Bartoszowice, Karłowice-Różanka, Kleczków, Kowale, 
Kuźniki, Lipa Piotrowska, Muchobór Mały, Nadodrze, 
Nowy Dwór, Ołbin, Osobowice-Rędzin, Pawłowice, Po-
lanowice-Poświętne-Ligota, Psie Pole-Zawidawie, Sołty-
sowice, Strachocin-Swojczyce-Wojnów, Szczepin, Świ-
niary, Zacisze-Zalesie-Szczytniki)

Mirosław Strzelczyk pok. 130b I p.
tel. 71 77 24 962
e-mail: miroslaw.strzelczyk@wcrs.wroclaw.pl

(11 obsługiwanych Osiedli: Gajowice, Gądów-Popowice 
Płd., Grabiszyn-Grabiszynek,  Jerzmanowo-Jarnołtów-
-Strachowice-Osiniec, Leśnica, Maślice, Muchobór Wiel-
ki,  Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Pracze Odrzańskie, 
Widawa, Żerniki)

Obsługa finansowa Osiedli: 

Katarzyna Walecka pok. 130e I p.
tel. 71 77 24 961 
e-mail: katarzyna.walecka@wcrs.wroclaw.pl

Jacek Fałowski pok. 130b I p.
tel. 71 77 24 964 
e-mail: jacek.falowski@wcrs.wroclaw.pl

Daniel Jasion pok. 130b I p.
tel. 71 77 24 965 
e-mail: daniel.jasion@wcrs.wroclaw.pl

Środki na projekty społeczne Osiedli:

Bartłomiej Włosik pok. 216 II p.
tel. 71 77 24 942 
e-mail: bartlomiej.wlosik@wcrs.wroclaw.pl
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Aktualnie WCRS opracowuje nowe procedury i doku-
menty w opraniu o które prowadzona będzie obsługa 
Osiedli oraz przydzielane dodatkowe środki na ich dzia-
łalność. Założeniem jest zapewnienie stabilnej i efek-
townej obsługi przy umożliwieniu rozwoju oraz wsparciu 
w realizacji nowych inicjatyw zgłaszanych przez samo-
rządy Osiedla. 

Poza realizacją codziennych zadań na rzecz samorzą-
dów Osiedli obecnie pracujemy nad: 
- projektem planu finansowego dla Osiedli na rok 2017
- zasadami obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli
- procedurą przyznawania dodatkowych środków,
- inwentaryzacją majątku gminnego pozostającego 
w dyspozycji Osiedli
- stronami internetowymi i pocztą elektroniczną Osie-
dli oraz obsługą informatyczną Osiedli, we współpracy 
z Centrum Usług Informatycznych
 - kartami zadań inwestycyjnych, we współpracy z Biurem 
Partycypacji oraz Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

- przeprowadzeniem remontów lokali użytkowanych 
przez Osiedla, we współpracy z Zarządem Zasobu Ko-
munalnego, Wrocławskimi Mieszkaniami Sp z o.o. oraz 
Zarządem Inwestycji Miejskich
- formułą Informatora dla samorządów Osiedli

Dotychczas zrealizowane i realizowane działania WCRS 
na rzecz Osiedli
- przeniesienie obsługi Osiedli,
- zapewnienie i uruchomienie stanowisk pracy,
- uruchomienie kasy,
- realizacja bieżących zadań z zakresu obsługi Osiedli,
- realizacja procedury KZI,
- wydanie kolejnego numeru informatora dla samorzą-
dów Osiedli

REDAKCJI
od	

Szanowni Państwo,
ponownie, a zarazem po raz pierwszy w „barwach” WCRS zapraszam Państwa Radnych do współtworzenia Informa-
tora dla samorządów Osiedli. Wspólnym pomysłem jest, abyście Państwo w dużej części tworzyli to wydawnictwo. 
Dzielili się w nim swoimi osiągnięciami, pomysłami. Rozmawiali o sprawach ważnych dla mieszkańców Osiedli. Za-
praszam do współpracy.
Dziękuję wszystkim, który przyczynili się do powstania kolejnego numeru Informatora dla samorządów Osiedli. 
Aktualny numer z uwagi na zmiany w organizacji obsługi Osiedli oraz okres wakacyjny dla części radnych osiedlowych 
publikujemy w sierpniu. Jednocześnie rozważając nową formułę Informatora zapraszam do dzielenia się z nami Pań-
stwa pomysłami i opiniami.

Artur Iwan
tel: 71 7724960, 
e-mail: arturiwan@wcrs.wroclaw.pl
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