
SPRAWOZDANIE
z działalności samorządu Osiedla

Żerniki za mk 2021
Część A.
Działalność statutowa

1. Funkcjonowanie Rady Osiedla

1.1. Liczba wybranych radnych:

1.2. Liczba radnych obecnie: 15

1.3. Liczba przeprowadzonych posiedzeń rady: 4 + 3

1.4. Liczba podjętych uchwał: 25 + 14

2. Funkcjonowanie Zarządu Osiedla

2.1. Liczba przeprowadzonych posiedzeń Zarządu: 12 + 4

2.2. Liczba podjętych uchwał: 10 + 2

3. Informacja o realizacji zadań Osiedla wynikających ze Statutu Miasta
i Osiedla (w szczególności kontaktów z mieszkańcami, podjętych inicjatyw,
zorganizowanych festynów i wydarzeń kulturalnych):

A. Współpraca z seniorami osiedla.
W związku z sytuacją związaną z zachorowaniami na korona wirusa plan
działania seniorów w 2021 r. uległ częściowej zmianie. Pierwsze
miesiące nasza aktywność była minimalna również 2. uwagi na brak
siedziby, dopiero od maja mogliśmy realizować nasze zamierzenia.
W 2021 roku zorganizowaliśmy:
< 7.1.2021 r. -~ wspólne kolędowanie
< 22.V.202l r. - wycieczka rekreacyjna do Kowar, Przesieki i Sosnówki,
obejrzeliśmy Miniaturowy Park Zabytków Dolnego Śląska, Ogród
Japoński Siruwia, odbyliśmy spacer wzdłuż rzeki Podgómej do
wodospadów oraz w ogródku przed restauracja W Sosnówce po obiedzie
biesiadowaliśmy z wesołą piosenką. L L
< 19.VI.202l r; - wycieczka do Sromowa, Łowicza i Nieborowa,
poznaliśmy pałac, Skanseny i muzea ludowej kultury Ziemi Łowickiej.
< 9.VII.202l r. - powitanie wakacji z piosenką w nowej siedzibie rady
osiedla.
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< 21.VII.2021 r. - wycieczka do Bolesławca na Święto Ceramiki
Bolesławieckiej w ramach Senioralnego Funduszu Wycieczkowego.
< 4.IX.2021 r. - wycieczka integracyjna do Milicza i Żmigrodu, gdzie po
zwiedzeniu zabytków na terenie wyspy zespołu pałacowo - parkowego w
Zmigrodzie biesiadowaliśmy wspólnie z Chórem „Żerniczanie” przy
piosence i grillu.
< 14.X.2021 r. - Dni Seniora, spotkanie integracyjne.
< 10.XI.2021 r. - wieczornica okolicznościowa, wspólne z mieszkańcami
i chórem „Żerniczanie” śpiewanie pieśni patriotycznych.
< 7.XII>2021 r. - spotkanie Mikołajkowe z wręczeniem paczek.
< 16.XII.2021 r. - spotkanie adwentowo-wigilijne mieszkańców
<1 28.XII.202l r. - wspólne kolędowanie.
< 3l.XII.2021 r. -- grupa seniorów na zabawie sylwestrowej na Sali
Klubu Sportowego Piast Żerniki przy ul. Osinieckiej 7.
Wszystkie spotkania i wycieczki odbyły się z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
Chór Osiedlowy ,,Żerniczanie”.
Działalność Chóru Osiedlowego „Żerniczanie” rozpoczęła się w 2017 r.
jesienią. Grupa składa się z 16 seniorów w wieku 60 do 83 lat.
Z uwagi na sytuację związaną z zachorowaniami na koronowirusa próby
chóru odbywały się nieregularnie w miarę potrzeb. Po otwarciu nowej
siedziby rady osiedla chór ma do dyspozycji salę w środy od godziny
17.oo. Dzięki temu chórzyści mogą systematycznie ćwiczyć, spotykać się
i przygotowywać nowy repertuar.
< 04.IX.2021 r. w ramach wyjazdu integracyjnego z seniorami
osiedlowymi do Milicza i Żmigrodu daliśmy koncert pieśni biesiadnych
na wyspie zespołu pałacowo- parkowego , potem odbyło się wspólne
biesiadowanie z piosenką przy grillu. Wyjazdy takie wpływają
pozytywnie na poprawę zdrowia psychicznego oraz kondycję fizyczną.
< 09.IX.2021 r. odbył się XII Wrocławski Festiwal Chórów
Osiedlowych, w którym po raz kolejny uczestniczyliśmy.
< 10.IX.2021 r. wystąpiliśmy z repertuarem pieśni patriotycznych na
osiedlowej wieczomicy z okazji Dnia Niepodległości.
< 28.XlI.2021 r. na wspólnym z mieszkańcami kolędowaniu
zaśpiewaliśmy nowe kolędy i pastorałki przygotowane na tę okazję.
Dyrygentem Chóru „Zerniczanie” jest Pan Marian Jankowski, który od
początku prowadzi zajęcia bezpłatnie.
Rodzinny Dzień Dziecka.
Dla wszystkich dzieci z Przedszkola nr 69 przy ul. Rumiankowej 34
dn.10.VI.2021 r. wystąpił Zespół Teatralny „Kropa”, znany i bardzo
lubiany przez najmłodszych przedszkolaków. P s
Rodzinny Dzień Dziecka odbył się 13 czerwca 2021 r. na terenie boiska
sportowego Piast Żerniki przy ul. Osinieckiej 7.
W programie przewidziano animacje dla najmłodszych przygotowane i
prowadzone przez Centrum Edukacji Dziecka ,,Mimisie”.



Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki konne , które
odbywały się w przylegającym do boiska parku przy ul. Żernickiej.
W godzinach popołudniowych wystąpili artyści Sceny Kamienica 2:
koncertem pt.” Lata 20, lata 30”, który wprowadził zebranych w nastrój
lat minionych.
Przez cały dzień trwała cześć sportowa przygotowana profesjonalnie
przez trenerów Klubu oraz Akademii Piłkarskiej Piast. W rozgrywkach
brały udział m. in. zespoły mieszane rodzice-dzieci. Uczestnicy
konkursów, turniejów zostali nagrodzeni, otrzymali dyplomy, medale
ufundowane przez Radę Osiedla Żerniki, która zapewniła dzieciom
bezpłatnie słodkości, napoje, popcorn, watę cukrową.
Dodatkowo przygotowano odpłatny park kulinarny z grillem,
kiełbaskami i napojami.
Rodzinno - sportowy festyn z okazji Dnia Dziecka cieszył się dużym
zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i naj starszych
mieszkańców Żernik.
Żernicki Dzień Kobiet na wesoło
W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia z nią
związane zdecydowaliśmy, że imprezę ,,Zernicki Dzień Kobiet na
wesoło” zorganizujemy w plenerze.
< 15.V.2021 r. - na polanie zieleńca obok kościoła przy ul. Żemickiej
miał się odbyć występ Teatru Scena Kamienica. Ponieważ padał deszcz
koncert pt. Operetka na wynos przeniesiono do siedziby rady osiedla przy
ul. Zernickiej 219. Około 40 osób z zainteresowaniem wysłuchało
najpopulamiej szych arii operetkowych.
< 22.V.2021 r. - drugą część świętowaliśmy na wycieczce do Kowar,
Przesieki i Sosnówki.
Uczestniczyło 46 osób. Zwiedzaliśmy zabytki, spacerowaliśmy po
Ogrodzie Japońskim Siruwia, wzdłuż rzeki do wodospadu i zrelaksowani
dotarliśmy na obiad do Sosnówki. W ogródku przed restauracja odbyły
się liczne konkursy, śpiewanie biesiadnych piosenek. Weseli i wypoczęci
wróciliśmy do Wrocławia.
Spotkania Mikołajkowe
W tym roku spotkania mikołajkowo - świąteczne trwały na naszym
osiedlu kilka dni.
Dla dzieci z Przedszkola nr 69 przy ul. Rumiankowej 34 okolo 125 dzieci
obejrzało spektakl w wykonaniu teatrzyku „Kropa” i otrzymało słodkie
upominki.
Teatrzyk Bajka z Wałbrzycha wystąpił z przedstawieniem ,,Kramik
Dziadka Mikołaj a”, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
okolo 50 dzieci i ich opiekunów. Po występie Mikołaj wręczył dzieciom
paczki , były zdjęcia i dużo radości.
6.XII.2021 r. w siedzibie rady osiedla dla ok. 50 dzieci w wieku 6+
wyświetlony został film, po którym Mikołaj wręczył uczestnikom seansu
paczki ze słodyczami.



Fundacja „Tratwa” w porozumieniu z przewodnicząca Zarządu Osiedla
Panią Anną Cebulską przygotowała 23 paczki dla dzieci z rodzin
wielodzietnych oraz z niepełnosprawnych ze Szkoly Podstawowej nr 27
przy ul. Rumiankowej 34.
W roku 2021 około 260 dzieci z naszego osiedla obdarowanych przez
Mikołaja cieszyło się, że o nich nie zapomniano.
Mikołaj nie zapomniał również o 75 seniorach, którzy otrzymali paczki
ze słodyczami. Przy poczęstunku spędzili oni miło i sympatycznie
mikołajkowy wieczór.
Spotkanie wigilijne dla mieszkańców.
Spotkanie wigilijne dla mieszkańców odbyło się l6.XII.202l r. w
siedzibie rady osiedla przy ul. Żernickiej 219.
Do pięknie udekorowanych stołów siadło ok. 50 osób, by wspólnie
spędzić ten uroczysty wieczór. Seniorzy, osoby samotne,
niepełnosprawne, symbolicznie połamały się opłatkiem, złożyły sobie
życzenia świąteczno- noworoczne spożyły wilijne potrawy oraz
odśpiewały pieśni adwentowe.
Osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym zostały wraz z
życzeniami dowiezione paczki do ich domów.
Kino plenerowe na Żernikach.
W związku z sytuacją związaną z zachorowaniami na koronowirusa nie
byliśmy w stanie zrealizować w pełni zaplanowanego tego zadania w
ramach Funduszu Czasu Wolnego. Wprowadziliśmy zmianę, żeby
zamiast kina zorganizować wycieczkę dla dzieci z rodzicami do Kudowy
Zdroju i okolicy, którą dla 53 osób przeprowadziła Irena Rymaszewska.
23.V.202l r. rodzice, dziadkowie i dzieci:
< zwiedzili i uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Zabawek w
Kudowie Zdroju,
< odbyli spacer po Skansenie muzeum Kultury Ludowej Pogórza
Sudeckiego W Pstrążnej
< udali się na Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju, uwagę
najbardziej przyciągnęły zwierzęta na terenie Muzeum.
Pod specjalną wiatą na ognisku piekliśmy kiełbaski, po smacznym
poczęstunku, pełni wrażeń wróciliśmy do Wrocławia. Była to forma mile
spędzonego czasu.
Zakupiono całoroczny ,,Parasol Licencyjny”, zamontowano wieszak do
rzutnika, co umożliwia wyświetlanie filmów w siedzibie rady.
Zrealizowane następujące seanse:
< 10.XI.202l r. podczas wieczornicy z okazji Święta Niepodległości
wyświetlono film z 1921 Dud nad Wisłą
< 29.XI.202l r. _film o Chłopcu Zwanym Gwiazdka, po którym Mikołaj
rozdał dzieciom prezenty I
< 6.XII.202l r. film Pan Jangle i Swiąteczna Podróż
W czasie seansów uczestnicy otrzymali napoje i poczęstunek.


