
 

Osiedle Krzyki-Partynice 

Wrocław, 25 listopada 2021 

  

Protokół nr III/2021 

z sesji Rady Osiedla Krzyki-Partynice 

w dniu 25 listopada 2021 roku 

 

Sesja odbyła się zdalnie, trwała od godziny 18:30 do godziny 20:36. W sesji wzięło udział 17 Radnych, 

potwierdza się kworum  i możliwość podejmowania prawomocnych uchwał. Sesję otworzył 

Przewodniczący Rady Osiedla Krzyki-Partynice Mateusz Nowakowski poinformował o sposobie 

głosowania w trybie zdalnym i przedstawił porządek obrad. 

*** 

1.   Przewodniczący Zarządu Łukasz Szymanowicz zgłosił wniosek w sprawie zmiany porządku obrad 

poprzez dodanie do pkt 3 głosowań ws. zagospodarowania terenu w pasie drogowym przy zbiegu 

ulicy Przyjaźni i Braterskiej oraz wystosowania apelu do władz Wrocławia. Przeprowadzono 

głosowanie w tej sprawie: 

Głosowano za wprowadzeniem zmian w porządku obrad: 

16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” 

Głosowano za porządkiem obrad: 

16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

2. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr III/16/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie 

sprawie podjęcia realizacji zadań społecznych o nazwie Festyn społeczny „Rodzinne Krzyki-Partynice” 

i Osiedlowy chór wraz zespołem na rok 2022 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

16 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

3. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr III/17/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie 

sprawie podjęcia realizacji zadań społecznych o nazwie Podchody Osiedlowe, Zabawy podwórkowe i 

Pląsy w Plenerze 2 na rok 2022 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

17 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się” 



 

*** 

4.  Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr III/18/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie opinii 

zagospodarowania terenu przy ul. Skarbowców 52 we Wrocławiu. 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  1 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

5.  Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr III/19/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie opinii 

wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ul. Ożynowej 36 

(Sklep Spożywczy „Groszek”). 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

16 głosów „za”,  1 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

6.  Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr III/20/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie opinii 

wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ul. Zwycięskiej 5 

(Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Aldi”). 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

14 głosów „za”,  1 głosów „przeciw”,  2 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

7. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr III/21/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie 

zagospodarowania terenu w pasie drogowym przy zbiegu ulicy Przyjaźni i Braterskiej.  

Wniosek o zmianę treści uchwały poprzez zmianę paragrafu 1 i dopisanie zwrotu “i drzew”. 

Głosowanie ws. zmiany treści uchwały przebiegało w następujący sposób: 

14 głosów „za”,   1 głosów „przeciw”,   1 głosów „wstrzymuję się 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

16 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”,   0 głosów „wstrzymuję się 

*** 

8.  Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr III/22/2021 z dnia 25 listopada 2021 w sprawie 

wystosowania apelu do władz Wrocławia. 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

16 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się” 

*** 



 

9. Przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Osiedla. 

 15 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

10. Omówiono sprawy bieżące wymienione w porządku posiedzenia: organizacja festynu zimowego. 

*** 

11. Przewodniczący zapytał, czy zgłaszane są wolne wnioski i zapytania. 

Omówiono sposób komunikacji pomiędzy radnymi oraz nową koncepcję wizualną dla Rady Osiedla 

Krzyki-Partynice. 

*** 

12. Termin IV sesji Rady Osiedla Krzyki-Partynice ustalono na 20 grudnia 2021 godz.18:30.  

*** 

13. Prowadzący Mateusz Nowakowski zamknął III sesję Rady Osiedla Krzyki-Partynice. 

 

 

 

_______________________ 

podpis Przewodniczącego Rady Osiedla  

 

 

________________ 

podpis protokolanta  

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR III/16/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie podjęcia realizacji zadań społecznych o nazwie Festyn społeczny „Rodzinne Krzyki-Partynice” i 

Osiedlowy chór wraz zespołem na rok 2022 

 

Na podstawie §6 Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 2003 r. w 

sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 2018 r. poz. 

4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Podejmuje się decyzję o wystąpieniu w sprawie realizacji oferty wykonania zadań społecznych „Rodzinne 

Krzyki-Partynice” i Osiedlowy chór wraz zespołem. 

§ 2. 

Aktualna oferta stanowi załączniki do uchwały. 

§ 3. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

Krzyki-Partynice 

Mateusz Nowakowski 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1   

 

 .....................................................                                                       .......................................... 

(pieczęć nagłówkowa Zarządu Osiedla)                                                                  (data wpływu do WCRS) 

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA SPOŁECZNEGO 

W ROKU BUDŻETOWYM 2022. 

 

Dane Osiedla ubiegającego się o dodatkowe środki finansowe na zadania 

społeczne na podstawie Statutu Wrocławia (Cz. V, Rozdz. 1, § 60, Ust. 5, 7) oraz 

Regulaminu organizacyjnego WCRS (Rozdz. I, § 5, pkt. 5): 

 

1. Pełna nazwa Osiedla: 

Krzyki - Partynice 

2. Dokładny adres: 

ul. Wiosenna 14  

53-017 Wrocław 

Tel. 71 362 83 92 

 krzyki@osiedla.wroclaw.pl 

3. Imię i nazwisko koordynatora upoważnionego do reprezentowania podmiotu   

w kontaktach zewnętrznych oraz upoważnionej do składania ewentualnych 

wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty: 

Mateusz Nowakowski 

Mail: mateusz.nowakowski@osiedla.wroclaw.pl 

I. Opis zadania 

 

1. Nazwa zadania: Festyn społeczny „Rodzinne Krzyki-Partynice” 

2. Opis planowanych działań  

(z uwzględnieniem: celowości zadania, wpływu zadania na budowanie 

tożsamości lokalnej) 

  

Osiedle Krzyki-Partynice to duże i niezwykle zróżnicowane osiedle. Mieszkańcy tworzą tu 

różne społeczności, żyją w różnych typach budownictwa, w różny sposób organizują 

swoją codzienność.  Nie mając wielu okazji i przestrzeni do wspólnej aktywności, 

nierzadko osiedle traktują jak sypialnię, do której wracają tylko po pracy. Nie znają 

swoich sąsiadów, czy części osiedla położonej kilka ulic dalej. Wszystko to nie sprzyja 

budowaniu tożsamości lokalnej.  



 

 

Celem zadania jest wykreowanie sytuacji sprzyjających nawiązaniu społecznych interakcji 

i relacji, pobudzenie do rozpoczęcia budowania osiedlowych więzi i tożsamości. Tym, co 

mimo wszystko jednoczy krzycko-partynickie rodziny są placówki oświatowe i to właśnie 

na nich planujemy oprzeć plan naszego wydarzenia. Występy dzieci z wszystkich 

osiedlowych szkół i przedszkoli przyciągną wiele rodzin chcących podziwiać ich występy. 

Naturalne spotkania przy tych prezentacjach oraz dodatkowe, zróżnicowane aktywności 

podczas festynu będą sprzyjały wspólnej zabawie, rozmowie nie tylko na tematy 

osobiste, ale i te związane z osiedlem (jego historii, obecnych problemów i przyszłości). 

Co najważniejsze, takie kontakty mogą owocować nawiązywaniem nowych znajomości, 

dłuższych relacji między mieszkańcami osiedla.  

 

Równie ważne jest to, że w planowanych działaniach uwzględniamy takie kluczowe dziś 

wartości jak: lokalny patriotyzm, aktywność obywatelska, troska o środowisko naturalne, 

zdrowie, bezpieczeństwo, dobrostan zwierząt. Wybrany na miejsce wydarzenia Park 

Kleciński to naturalna przestrzeń weekendowych spacerów i aktywności na świeżym 

powietrzu osiedli Krzyki-Partynice i Klecina.  

Podczas festynu chcemy zaproponować mieszkańcom: 

● występy wokalne i taneczne przygotowane przez dzieci z przedszkola, szkół 

podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego działających na osiedlu, 

● quiz wiedzy o osiedlu (konkurs wiedzy historycznej i praktycznej dot. Krzyków-

Partynic w różnych kategoriach wiekowych), 

● warsztaty „Namaluj swoje Krzyki-Partynice” (malowanie na kartonach sąsiedztwa, 

osiedlowe zdjęcia portretowe na tle powstałych prac), 

● plenerowy dyżur Rady Osiedla (poznaj swojego radnego, zgłoś problem, dowiedz 

się o kompetencjach Rady Osiedla, poczęstuj się zdrową przekąską), 

● miasteczko zrównoważonej mobilności (warsztaty o bezpiecznym i ekologicznym 

poruszaniu się po mieście, znakowanie rowerów, wyścigi rowerkowe, mobilny 

serwis rowerowy), 

● zielony zakątek (spacer przyrodniczy w parku i przy brzegach Ślęzy „Kto tu żyje, 

kto tu rośnie?”, stoisko Ekostraży, sąsiedzka wymiana roślin, warsztaty wyplatania 

makramowych kwietników), 

● turniej gry w bule, porady trenera personalnego przy siłowni plenerowej (ze 

szczególnym uwzględnieniem seniorów), 

● warsztaty plastyczne, animacje z chustą Klanza, malowaniem twarzy, bańkami 

mydlanymi   

i tańcem, 

● plenerowy spektakl muzyczno-ruchowy dla młodych widzów, 



 

● komercyjne punkty gastronomiczne lokalnych przedsiębiorców.  

 

3. Harmonogram działań (od przygotowań przez realizację po sprawozdanie) 

Opis działania Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

Powołanie zespołu koordynacyjnego 

zadania i przygotowanie oferty 

listopad 2021 listopad 2021 

Cykliczne spotkania zaangażowanych 

zespołu koordynacyjnego  

styczeń 2022 lipiec 2022 

Wystąpienie do ZZM z prośbą o 

udostępnienie terenu i dostępu do prądu. 

luty 2022 luty 2022 

Wystąpienie do WCRS  w sprawie 

wypożyczenia sprzętu plenerowego. 

luty 2022 luty 2022 

Wystąpienie  do animatorów 

prowadzących zajęcia dla dzieci, seniorów. 

luty 2022 maj 2022 

Zapytanie do firm w celu wynajmu sceny 

na występy, nagłośnienia. 

marzec 2022 kwiecień 2022 

Cykliczne spotkania z partnerami oferty w 

sprawie ustalenia harmonogramu 

wystąpień dzieci. 

luty 2022 czerwiec 2022 

Spotkanie z kierownictwem bilioteki przy 

ul. Jesiennej w sprawie udziału w festynie. 

marzec 2022 czerwiec 2022 

Zaproszenie lokalnych firm 

gastronomicznych do udziału w festynie. 

marzec 2022 czerwiec 2022 

Zaproszenie jednostek miejskich i 

organizacji pozarządowych do udziału w 

festynie (Policja, Straż Miejska, Akcja 

Miasto, Ekostraż). 

kwiecień 2022 maj 2022 



 

Opracowanie graficzne plakatu festynu, 

wydrukowanie i rozpowszechnienie 

materiałów promocyjnych. 

kwiecień 2022 czerwiec 2022 

Zakup materiałów na warsztaty, drobnych 

nagród rzeczowych, zdrowych przekąsek. 

maj 2022 czerwiec 2022 

Promocja wydarzenia (tablice osiedlowe, 

strona www RO, social media, LIBRUS we 

wszystkich szkołach, parafie…) 

marzec 2022 czerwiec 2022 

Realizacja Festynu „Rodzinne Krzyki-

Partynice” 

11 czerwca 

2022 14:00 

11 czerwca 

2022 

19:00 

Spotkanie zespołu koordynacyjnego z 

partnerami i podsumowanie działań. 

czerwiec 2022 czerwiec 2022 

Opracowanie i przyjęcie sprawozdania 

przez Radę Osiedla. Przekazanie 

sprawozdania i uchwały do WCRS.  

czerwiec 2022 lipiec 2022 

 

4. Data realizacji zadania (proszę podać datę i godzinę  rozpoczęcia zadania)  

11.06.21,  14:00 

5. Miejsce realizacji zadania  

Park Kleciński 

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania na Osiedlu 

Realizacja zadania potrzebna do integracji mieszkańców, poczucia lokalnej 

tożsamości, przekazywania społecznie użytecznej wiedzy.  

Określenie grupy odbiorców, do których adresowane jest zadanie: wszyscy 

mieszkańcy osiedla, niezależnie od wieku.  Szacunkowa liczba odbiorców:  

900 OSÓB 

7. Posiadane zasoby, które zapewnią realizację zadania:  

Lp. Wkład osobowy Funkcja oraz zakres obowiązków przy 

realizacji zadania 

1. 
Mateusz Nowakowski Przewodniczący Rady Osiedla;  

koordynacja zadania, współpraca z 



 

 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10

. 

 

 

 

Agata Tkaczyk 

 

Krystyna Gęsiak - Piątkowska 

Małgorzata Piszczek 

 

Marina Lis 

 

 

Radosław Sobolewski 

 

Beata Kozieł 

 

Łukasz Szymanowicz  

 

Bartosz Kuryłło 

 

Marek Dadej 

organizacjami pozarządowymi, 

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla; 

współpraca z podmiotami komercyjnymi, 

Radna Osiedla; współpraca ze szkołami,  

Radna Osiedla; przyrodniczka; nadzór 

merytoryczny nad treściami dot. ekologii, 

Radna Osiedla; przewodniczka miejska; 

nadzór merytoryczny nad treściami dot. 

historii osiedla, współpraca z biblioteką, 

Radny Osiedla; obsługa organizacyjno-

techniczna, 

Radna Osiedla; obsługa organizacyjna 

(dyżur plenerowy, działania animacyjne 

itd.), 

Przewodniczący Zarządu; obsługa 

administracyjna zadania, 

Wiceprzewodniczący Zarządu; 

projektowanie materiałów promocyjnych, 

Skarbnik Osiedla; obsługa finansowa 

zadania 

  

Lp. Wkład rzeczowy 

  



 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

Namioty 

Stoły i krzesła 

Materiały promocyjne osiedla 

Drewniane figurki ptaszków, pędzle, farby, kolorowe kartki, nożyczki do 

przeprowadzenia warsztatów plastycznych 

Gry planszowe do przeprowadzenia animacji 

Kserokopiarka, drukarka, telefon 

Aparat fotograficzny 

 

 

8. Partnerzy w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa partnera  

(organizacja/instytucja/firma) 

Zakres odpowiedzialności  

/ przedmiot współpracy 



 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

Szkoła Podstawowa  nr 64  

im. W. Broniewskiego 

 

Szkoła Podstawowa nr 61 im. J. 

Korczaka 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16 

 

 

 

Przedszkole nr 23 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna - filia 54 

 

 

Związek Harcerstwa 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Stowarzyszenie Akcja Miasto 

 

 

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt 

Ekostraż 

Organizacja występów dzieci z placówki, 

promocja festynu w mediach 

społecznościowych placówki. 

Organizacja występów dzieci z placówki, 

promocja festynu w mediach 

społecznościowych placówki. 

Organizacja występów dzieci z placówki, 

promocja festynu w mediach 

społecznościowych placówki. 

Organizacja występów dzieci z placówki, 

promocja festynu w mediach 

społecznościowych placówki. 

 

Promocja czytelnictwa wśród uczestników, 

warsztaty dla dzieci. 

 

Wypożyczenie sprzętu, zabawy harcerskie  

dla dzieci. 

 

 

Warsztaty o zrównoważonej mobilności 

miejskiej. 

 

Stoisko informacyjno-edukacyjne o działalności 

stowarzyszenia. 

 

Znakowanie rowerów. 



 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

Policja  

II. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania  

    Całkowity koszt (w zł): 15 450 zł 

       w tym: 

     - wnioskowana wielkość dofinansowania (w zł) 9250, 00 zł 

     - deklarowany udział środków Osiedla* (w zł) 6150, 00 zł 

     - wielkość środków pozyskanych z innych źródeł (w zł) 0,00 zł 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów zadania  

 
Lp. 

 

 

 

 

Rodzaj kosztów  

(koszty merytoryczne  

i administracyjne 

związane z realizacją 

zadania,  z 

uwzględnieniem kosztów 

brutto oraz wymaganych 

składek ZUS i Fundusz 

Pracy ponoszonych  

w związku z 

I

l

o

ś

ć

 

j

e

d

n

o

Koszt 

jedno

stko

wy 

Rodzaj 

miary 

Koszt 

całkowity 

(w zł) 

 

Z tego z 

finansowych 

środków 

własnych oraz 

środków 

pozyskanych z 

innych źródeł 

(w zł) 

Z tego z 

wnioskowanego 

dofinansowania 

(w zł) 

 

 

Paragraf 

według 

klasyfikacji 

budżetowej 



 

wynagrodzeniami dla 

osób zatrudnianych do 

realizacji projektu) 

 

s

t

e

k 

 

1. Zakup materiałów na 

warsztaty 

1 850 zestaw 800 0 800 4210/999/02 

2. Zakup żywności - 

poczęstunek 

1 400 zestaw 400 400 0 4220/999/02 

3. Nagrody rzeczowe w 

konkursach 

1 1050 zestaw 1050 1050 0 4190/999/02 

4. Wydruk i produkcja 

materiałów 

promocyjnych 

1 350 usługa 350 0 350 4300/999/02 

5. Przeprowadzenie 

animacji - chusta, bańki, 

malowanie twarzy, 

taniec 

1 1450 usługa 1450 0 1450 4300/999/02 

6. Przeprowadzenie 

warsztatów 

przyrodniczych 

1 1000 usługa 1000 0 1000 4300/999/02 

7. Przeprowadzania 

warsztatów wyplatania 

makram 

1 1400 usługa 1400 1400 0 4300/999/02 

8. Udzielanie porad przez 

trenera personalnego 

1 800 usługa 800 800 0 4300/999/02 

9. Prowadzenie 

plenerowego serwisu 

rowerowego 

1 1200 usługa 1200 0 1200 4300/999/02 

10. Wystawienie spektaklu 

plenerowego 

1 2100 usługa 2100 2100 0 4300/999/02 

11. Wynajem sceny  

i nagłośnienia 

1 4000 usługa 4000 0 4000 4300/999/02 

12. Wynajem namiotów  

i ławostołów 

1 450 usługa 450 0 450 4300/999/02 

13. Transport 1 400 usługa 400 400 0 4300/999/02 

O 

G 

Ó 

Ł 

    15 400 6150 9250 

 

 



 

E 

M 

 
*udział ze środków wyodrębnionych w budżecie Miasta do dyspozycji Osiedla w roku budżetowym, w którym 

będzie realizowane zadanie. 

Kosztorys ze względu na źródło finansowania zadania 

 

Źródło 

 

 Kwota  

(w zł)  

 

 Udział 

środków 

w % 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania 

 

 

 9250, 00 60 % 

 

Deklarowany udział środków Osiedla *  

 

 

  

6150, 00 

  

40 % 

Deklarowany udział środków pozyskanych od Partnerów Biznesowych 

 

 

  

OGÓŁEM: 

 

 

  

15 400 

  

100% 

 

 

**udział ze środków wyodrębnionych w budżecie Miasta do dyspozycji Osiedla w roku budżetowym, w którym 

będzie realizowane zadanie. 
 

 

III. Dodatkowe uwagi lub informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie 

oferty: 

 

Festyn odbędzie się na publicznym terenie zieleni bliskim dla mieszkańców Krzyków-

Partynic i Kleciny oraz dobrze dostępnym dla innych wrocławian (transport publiczny, 

rower). Podczas realizacji zadania zaplanowano promowanie ważnych wartości 

społecznych (m.in. lokalny patriotyzm, troska o środowisko, zdrowie). Dla realizacji 

zadania nawiązano szeroki przekrój partnerstw, zarówno z podmiotami sektora 

publicznego, pozarządowego, jak i prywatnego. 



 

IV. Decyzja w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki na realizację niniejszego 

zadania została podjęta: 

Uchwałą Rady Osiedla nr III/16/21 z dnia 25 listopada 2021 r. 

Uwaga! Do wniosku należy obligatoryjnie  dołączyć uchwałę. 

 

.....................................           ............................              ................................. 

pieczęć nagłówkowa            podpis i pieczęć           podpis i pieczęć 

Zarządu Osiedla                                 Przewodniczącego Rady Osiedla        Przewodniczącego Zarządu 

Osiedla 

 

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia oferty): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................                                                 ................................................         

(miejscowość, data)                                                                  (podpis pracownika przyjmującego ofertę) 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

 .....................................................                                     .......................................... 

(pieczęć nagłówkowa Zarządu Osiedla)                                                                   (data wpływu 

do WCRS) 

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA SPOŁECZNEGO 

W ROKU BUDŻETOWYM 2022 

 

Dane Osiedla ubiegającego się o dodatkowe środki finansowe na zadania społeczne na podstawie 

Statutu Wrocławia (Cz. V, Rozdz. 1, § 60, Ust. 5, 7) oraz Regulaminu organizacyjnego WCRS (Rozdz. 

I, § 5, pkt. 5): 

 

1. Pełna nazwa Osiedla: Rada Osiedla Krzyki-Partynice 

2. Dokładny adres: ul. Wiosenna 14, 53-017 Wrocław  

3. Imię i nazwisko koordynatora upoważnionego do reprezentowania podmiotu   w kontaktach 

zewnętrznych oraz upoważnionej do składania ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień dotyczących 

oferty: 

Łukasz Szymanowicz, email: lukasz.szymanowicz@osiedla.wroclaw.pl  

 

I. Opis zadania 
 

1. Nazwa zadania: OSIEDLOWY CHÓR WRAZ Z ZESPOŁEM  

 2. Opis planowanych działań  (z uwzględnieniem: celowości zadania, wpływu zadania na budowanie 

tożsamości lokalnej): 

 

Działalność zespołów muzycznych /chórów osiedlowych to nie tylko rozwijanie pasji mieszkańców, ale także wyrównanie szans 

osiągniecie wyznaczonych celów na polu artystycznym nie tylko o zasięgu lokalnym, ale także dzielnicowym i miejskim.   

Cele : 

-       rozwój wrażliwości muzycznej i kultury w skali osiedlowej (dostępnej, lokalnej)  

 edukacja  

 zniesienie różnic i wykluczenia kulturalnego i artystycznego 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży oraz dorosłym rozwijania pasji i zainteresowań 

 upowszechnianie śpiewu i muzyki  

 integracja osiedlowa, międzyosiedlowa, międzynarodowa i międzypokoleniowa  

 kultywowanie narodowych tradycji muzycznych 

 integracja z lokalnymi mniejszościami np. ukraińską i poznawanie innych kultur poprzez śpiew, taniec, muzykę.   

 promocja osiedli za pomocą chóru/zespołu  

 kulturalna wizytówka osiedli.  

 Śpiew jako terapia  



 

 Chór występujący w całym cyklu rocznym wg tradycyjnych obrzędów np. kolędy w styczniu, pieśni wiosenne, pieśni 

pogrzebowe w listopadzie itd. Działania towarzyszące życiu osiedla przez cały rok i nadające mu rytm. Budowanie 

tożsamości lokalnej.  

 

Osiedle Krzyki-Partynice boryka się z problemem wykluczenia kulturalnego. Oddalone od centrum miasta osiedla, ze 

skomplikowanym dojazdem transportem publicznym, bez perspektyw na budowę ośrodka kulturalno-artystycznego z 

prawdziwego zdarzenia. Dorośli mieszkańcy nie mają właściwie żadnej oferty kulturalnej a uzdolniona młodzież jest 

zmuszona samodzielnie poszukiwać miejsc rozwoju i kształtowania talentu, najczęściej w centrum miasta, tracąc 

czas m.in. na dojazdy. 

  

Jednocześnie żyją tu mniejszości narodowe jak np. ukraińska, których życie toczy się w zupełnym oderwaniu od reszty 

osiedla, mimo że statystyki mówią o tym, że stanowią 10% ogółu mieszkańców.   

 

Wykluczenie, zatomizowanie, zamknięcie się na siebie mieszkańców - to można zmienić. Rada Osiedla proponuje, aby zrobić 

to przez śpiew, muzykę i taniec - rozwój i kulturę. Celem jest zapewnienie dostępu do regularnego rozwoju i uczestnictwa w 

kulturze blisko miejsca zamieszkania, bez barier, dostępnego dla każdego, niezależnie od wieku czy narodowości. Kultura jest 

takim uniwersalnym nośnikiem, a peryferyjne osiedle bardzo takiej 'przestrzeni' potrzebuje, by wypełnić obecną pustkę.   

 

Dlatego Rada Osiedla zwraca się z wnioskiem o wsparcie inicjatywy mającej na celu utworzenie osiedlowego chóru wraz z zespołem. 

Chór ma się spotykać co tydzień – ważny jest tu aspekt regularności. Planujemy też co najmniej 5 koncertów tematycznych, podczas 

Festynów i imprez o zasięgu lokalnym, a także w przestrzeniach publicznych np. cmentarz (pieśni pogrzebowe) czy nadrzecznych 

(pieśni wiosenne). Chcemy także wystąpić w co najmniej 1 przeglądzie lub festiwalu dla tej kategorii zespołów. Swoje umiejętności 

chcemy szkolić na dodatkowych warsztatach plenerowych oraz wyjazdowych, poprzez wyjścia na koncerty oraz warsztaty w studio, 

w szczególności zapraszając do prowadzenia warsztatów mistrzów śpiewu. RO wnioskuje o 6 takich warsztatów weekendowych.  

 

 3. Harmonogram działań (od przygotowań przez realizację po sprawozdanie) 

 

 

 

Opis działania Termin rozpoczęcia Termin 

zakończenia 

Cykliczne zajęcia – próby z chórem/zespołem minimum 4 x miesiącu 

- Ćwiczenia emisyjne i oddechowe 

- Ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne 

- Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe 

- Ćwiczenia zmian dynamiki i tempa 

 

 

1.01.2022 

 

 

 

31.12.2022 

Organizacja całodniowych warsztatów artystycznych ( planowane są  4-6 całodniowe 

lub dwudniowe warsztaty z udziałem zaproszonych Mistrzów śpiewu) oraz warsztaty 

muzyczno-taneczne (warsztaty wiosenne i jesienne) 

1.01.2022 31.12.2022 

Udział w imprezach artystycznych w szeroko pojętym środowisku lokalnym/wspólne 

przygotowanie repertuaru, konkursy i festiwale, m.in.  

  



 

a. Zimowy koncert kolęd i pastorałek/ wigilia osiedlowa 

c. Festyn Osiedlowy 

d. Święto Zmarłych   

e. Pieśni wiosenne 

f. Pieśni  kupalne 

 

 

Grudzień 2022 

czerwiec-sierpień 2022 

listopad 2022 

wiosna 2022 

czerwiec 2022 

 

 

4. Data realizacji zadania (proszę podać datę i godzinę  rozpoczęcia zadania) 1.01.2022  - 31.12.2022 

5. Miejsce realizacji zadania : Osiedla Krzyki-Partynice, siedziba Rady Osiedla ul. Wiosenna 14, teren osiedla, teren 

Wrocławia. 

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania na Osiedlu 

Osiedla Krzyki i Partynice leżą na obrzeżach miasta Wrocławia. Mieszkańcy nie mają łatwego dostępu do kultury, a dzieci i 

młodzież chcący realizować swoje pasje mają bardzo ograniczone możliwości ze względu na brak osiedlowego domu kultury. 

Osiedla spełniają głównie funkcję sypialni, jednym z problemów jest brak oferty kulturalnej.  

  

Ważnym aspektem jest  ogromny rozwój naszego osiedla.  W ciągu ostatnich kadencji RO, na osiedlu przybyło wiele tysięcy 

mieszkańców (z 10 000 tys. do ponad 21 000), w tym bardzo dużo obywateli innych krajów w tym np. z Ukrainy, z 

Białorusi. Pomimo tak ogromnego rozwoju osiedla, nie pojawiła się przystępna oferta kulturalna, bardzo brakuje też ofert 

integrujących nowych mieszkańców ze starymi, młodych i seniorów, z obywatelstwem polskim i ukraińskim.   

 

 Działalność zespołu wokalnego czy wielopokoleniowy i wieloetniczny chór muzyczny pozwala na dodatkową możliwość   

integracji mieszkańców i rozwijanie pasji w gronie sąsiadów również poza ścisłym centrum miasta.  

 

Dotacja, o którą wnioskuje Rada Osiedla, wynika z faktu, że taki chór na osiedlu wcześniej nie istniał, oraz z ambitnego 

planu utworzenia śpiewającego i występującego publicznie chóru w ciągu roku 

 

 7. Określenie grupy odbiorców, do których adresowane jest zadanie:  

Osoby mieszkające na naszych osiedlach a także z najbliższego sąsiedztwa. W ciągu całego roku kalendarzowego  nowe 

nabory bez  ograniczeń wiekowych. Informacje o naborze ukażą się w biuletynie osiedlowym, oraz fanpejdżach  RO na 

portalach społecznościowych, na stronach i fanpejdżach partnerów.  

 

8. Szacunkowa liczba odbiorców zadania: DO 15 000 OSÓB 

    Szacunkowa liczba uczestników zespołu do 100 osób 

9. Posiadane zasoby, które zapewnią realizację zadania:  

Lp. Wkład osobowy Funkcja oraz zakres obowiązków przy realizacji zadania 

1. 

 

Nauczyciele pieśni Osoby na bardziej zaawansowanym poziomie, które będą pracować w podgrupach, pomagać innym 

uczestnikom, wspomagać prowadzącego chór ,  



 

2. 

 

Akompaniator i muzycy 

 

Akompaniament i muzycy poszczególnych instrumentów 

3 Radni Radna, zarządzanie stroną organizacyjną, promocja , wolontariat 

  

 

 

 

 

Lp. Wkład rzeczowy 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

sala do ćwiczeń dla zespołu oraz ruchome wyposażenie sali 

sprzęt audio video 

sprzęt i oprogramowanie komputerowe 

kserokopiarka i usługa ksero  

 

 

 

 

10. Partnerzy w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej): 

 

 

 Nazwa partnera 

(organizacja/instytucja/firma) 

Zakres odpowiedzialności 

przedmiot współpracy 

 

 

Fundacja Dziki Zachód  

Fundacja Ważka  

Studio Śpiewka  

Artyści zamieszkali na terenie Osiedla i miasta 

Akademia Muzyczna we Wrocławiu   

NFM Wrocław/ Capitol/ Opera 

WCRS  Wrocław   

Strefa Kultury Wrocław 

 

Promocja, wsparcie merytoryczne, współpraca  

Promocja, wsparcie merytoryczne, współpraca  

Edukacja, wsparcie merytoryczne  

współpraca, organizacja warsztatów dla uczestników 

współpraca, organizacja warsztatów dla uczestników 

współpraca merytoryczna 

współpraca, organizacja warsztatów dla uczestników 

współpraca, organizacja warsztatów dla uczestników 

 

II. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

    Całkowity koszt (w zł):  25 000,00zł 



 

       w tym: 

wnioskowana wielkość dofinansowania  zł 23 000,00zł 

deklarowany udział środków Osiedla* i środki z innych źródeł (w zł)  2 000,00zł  

 

 

 

 

 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów zadania 

 

Lp. 

 

 

 

 

Rodzaj kosztów 

(koszty merytoryczne  

i administracyjne związane z 

realizacją zadania,  z uwzględnieniem 

kosztów brutto oraz wymaganych 

składek ZUS i Fundusz Pracy 

ponoszonych  

w związku z wynagrodzeniami dla 

osób zatrudnianych do realizacji 

projektu) 

 

I

l

o

ś

ć 

j

e

d

n

o

s

t

e

k 

Koszt 

jednos

tkowy 

Rodzaj 

miary 

Koszt 

całkowity 

(w zł) 

 

Z tego z 

wnioskowanego 

dofinansowania (w 

zł) 

 

 

Z tego z 

finansowych 

środków 

własnych oraz 

środków 

pozyskanych z 

innych źródeł 

(w zł) 

Paragraf według 

klasyfikacji 

budżetowej 

 
Koszta osobowe -   Umowy zlecenia i 

umowy o dzieło z osobami fizycznymi 

tj.   

  

- prowadzenie zajęć , prób 

cyklicznych – co tydzień; 3h.  

 

- organizacja i prowadzenie 

warsztatów z zaproszonymi 

mistrzami śpiewu  

 

 

Koszta merytoryczne : zakup 

materiałów m.in.  nośników CD, 

zakup instrumentów i wyposażenia 

audio, materiałów biurowych , 

nutowników, itd 

 

 

 

Koszta merytoryczne : zakup usług , 

bilety , wejściówki, organizacja , 

wynajem  

 

 

52 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

192,3 zł 

 

 

 

2000zł 

 

 

 

 

 

2000 zł 

 

 

 

 

 

 

1000zł 

 

 

 

zadanie 

 

 

 

zadanie 

 

 

 

 

 

zadanie 

 

 

 

 

 

 

zadanie.  

 

 

 

10 000 zł 

 

 

 

12 000 zł 

 

 

 

 

 

2 000 zł 

 

 

 

 

 

 

1000 zł 

 

 

 

9000 zł 

 

 

 

11500 zł 

 

 

 

 

 

1 700 zł 

 

 

 

 

 

 

800 zł 

 

 

 

1000 zł 

 

 

 

500 zł 

 

 

 

 

 

300 zł 

 

 

 

 

 

 

200 zł 

 

 

 

4170/999 

 

 

 

4300/999 

 

 

 

 

 

4210/999 

 

 

 

 

 

4300/999 

 

O 

G 

Ó 

Ł 

E 

M 

    25,000 zł 23,000 zł 2,000 zł  

 



 

*udział ze środków wyodrębnionych w budżecie Miasta do dyspozycji Osiedla w 2022 roku 
Kosztorys ze względu na źródło finansowania zadania 
 

Źródło 

 
 Kwota 

(w zł) 

 

 Udział środków 

w % 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania 

 

 

  

23 000,00zł 

  

92,0% 

Deklarowany udział środków Osiedla * i pozyskanych z innych źródeł, sponsorów 

 

 

 

2 000,00zł 

 

 

8%  

 

OGÓŁEM: 

 

 

  

 

 100% 

 

 

*udział ze środków wyodrębnionych w budżecie Miasta do dyspozycji Osiedla w 2022 roku 

 

III. Dodatkowe uwagi lub informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty: 

 

 Radni Osiedla mają doświadczenie w organizacji imprez śpiewaczo-taneczno-muzycznych z ramach mikrograntów 

(Pląsy w Plenerze w Parku Południowym) 

 Radni Osiedla mają doświadczenia z chórami, występy m.in. na cmemtarzach podczas Zaduszek, koncert w 

Ziębickim Centrum Kultury, koncert na wieczorze polsko-ukraińskim w Starym Klasztorze  

-  Radni Osiedla mają doświadczenia z wieloletniej praktyki śpiewaczej w tym pieśni polskie (podlaskie, 

kurpiowskie, poleskie, łęczyckie, sieradzkie, radomskie itd.), ukraińskie, białoruskie, gruzińskie, bałkańskie itd. 

 Na osiedlu już obecnie są osoby, których śpiew jest pasją i chcą ją realizować, ale nie mają jak – wniosek jest 

odpowiedzią również na ich potrzeby      

 

 

IV. Decyzja w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki na realizację niniejszego zadania została podjęta: 

Uchwałą Rady Osiedla nr III/16/21  z dnia 25.11.2021 

 

.....................................               ............................                   ................................. 

pieczęć nagłówkowa             podpis i pieczęć            podpis i pieczęć 

Zarządu Osiedla                                  Przewodniczącego Rady Osiedla           Przewodniczącego Zarządu Osiedla 

Adnotacje urzędowe (uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia oferty): 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................                                                ................................................         

 (miejscowość, data)                                                                     (podpis pracownika przyjmującego ofertę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UCHWAŁA NR III/17/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie podjęcia realizacji zadań społecznych o nazwie Podchody Osiedlowe, Zabawy podwórkowe i Pląsy w Plenerze 2 na 

rok 2022 

 

Na podstawie §6 Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 2003 r. w sprawie nadania 

Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. 

poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

Podejmuje się decyzję o wystąpieniu w sprawie realizacji oferty wykonania zadań społecznych Podchody Osiedlowe, Zabawy 

podwórkowe i Pląsy w Plenerze 2. 

§ 2. 

Aktualna oferta stanowi załączniki do uchwały. 

§ 3. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

Krzyki-Partynice 

 

Mateusz Nowakowski 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1   

 

 .....................................................                                                       .......................................... 

(pieczęć nagłówkowa Zarządu Osiedla)                                                                  (data wpływu do WCRS) 

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA SPOŁECZNEGO 

W ROKU BUDŻETOWYM 2022 

 

Dane Osiedla ubiegającego się o dodatkowe środki finansowe na zadania 

społeczne na podstawie Statutu Wrocławia (Cz. V, Rozdz. 1, § 60, Ust. 5, 7) oraz 

Regulaminu organizacyjnego WCRS (Rozdz. I, § 5, pkt. 5): 

 

1. Pełna nazwa Osiedla: 

Osiedla Krzyki-Partynice 

2. Dokładny adres:  

ul. Wiosenna 14 

53-017 Wrocław 

Tel. 71 362 83 92 

krzyki@osiedla.wroclaw.pl 

3. Imię i nazwisko koordynatora upoważnionego do reprezentowania podmiotu   

w kontaktach zewnętrznych oraz upoważnionej do składania ewentualnych 

wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty: 

Kalina Downarowicz 

Mail: kalina.downarowicz@osiedla.wroclaw.pl 

I. Opis zadania 

 

1. Nazwa zadania:  

Podchody Osiedlowe 

2. Opis planowanych działań  

(z uwzględnieniem: celowości zadania, wpływu zadania na budowanie 

tożsamości lokalnej) 

 

Osiedle Krzyki-Partynice zamieszkuje ponad 21 000 osób. W ostatnich latach w 

jego obrębie powstało dużo nowych mieszkań, ale tempo rozbudowy nie sprzyjało 

zawiązywaniu sąsiedzkich więzi. Nasza propozycja to organizacja wydarzenia, które 

pomoże mieszkańcom poznać swoją okolicę i spędzić aktywnie czas. Podchody 

Osiedlowe to gra miejska, która połączy marsz na orientację z rozwiązywaniem 

zagadek i poznawaniem ciekawych miejsc na osiedlu. Zgamifikowana i 



 

fabularyzowana wersja lokalnego spaceru dostarczy mieszkańcom rozrywki, wiedzy 

na temat osiedla i będzie zdrową formą spędzania czasu z najbliższymi.  

 

Podchody Osiedlowe będą polegały na drużynowej rywalizacji. Zgłoszone wcześniej 

drużyny otrzymają koperty z zadaniami i mapki, które będą naprowadzać ich na 

kolejne punkty kontrolne. W każdym z punktów trzeba będzie rozwiązać 

punktowane zadanie; punkty zostaną również przyznane za czas, w jakim drużyna 

ukończy grę. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. W organizację gry włączy się 

lokalna drużyna harcerska, dla której z racji specyfiki swojej działalności 

aktywności takie jak podchody nie są niczym obcym. 

 

Celem działania jest aktywizacja sąsiadów, zachęcenie ich do spędzania czasu na 

świeżym powietrzu oraz umożliwienie im poznania swojego osiedla. Zabawa ma 

charakter integracyjny i wprowadza ducha zdrowej rywalizacji. Jest w niej zawarty 

element sportowy, ale w wymiarze rekreacyjnym, dzięki czemu udział w 

Podchodach Osiedlowych nie wymaga szczególnie dobrej kondycji. Projekt ma 

rozruszać mieszkańców i nawiązywać do lubianej zabawy z dzieciństwa, przez co 

może stanowić most między pokoleniami. Zadania, które pojawią się w grze, będą 

nawiązywały do lokalnej historii, osiedlowych smaczków i ciekawostek, a także 

pozwolą mieszkańcom zagłębić się w losy ich osiedla. Mamy nadzieję, że Podchody 

Osiedlowe pomogą graczom poznać lepiej Krzyki-Partynice, dzięki czemu wzmocnią 

swoją tożsamość lokalną i poczują się częścią naszej mikrospołeczności, a także 

staną się cyklicznym wydarzeniem, który pozwoli w ciekawy sposób przekazywać 

różnorodną wiedzę o osiedlu. 

 

 

3. Harmonogram działań (od przygotowań przez realizację po sprawozdanie) 

Opis działania Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

Nawiązanie relacji z firmą organizującą 

gry miejskie. Podpisanie umowy. 

Marzec 2022 Kwiecień 2022 

Współpraca przy przygotowaniu 

scenariusza rozgrywki (w tym 

konsultacje z przewodnikiem miejskim). 

 

Czerwiec 2022 Lipiec 2022 

Nawiązanie relacji z osiedlową drużyną 

harcerską i zaproszenie jej do 

współpracy przy grze. 

Marzec 2022 Marzec 2022 

Próbne przejście trasy Podchodów Lipiec 2022 Sierpień 2022 



 

Osiedlowych i zebranie uwag do 

scenariusza. 

Przygotowanie materiałów niezbędnych 

do przeprowadzenia zabawy (pakiety z 

zadaniami, mapki). 

Sierpień 2022 Wrzesień 2022 

Działania promocyjne (działania na 

Facebooku i stronie Rady Osiedla, 

przekazanie informacji o grze szkołom, 

rozwieszenie zaproszeń do gry na 

tablicach osiedlowych). 

Sierpień 2022 Wrzesień 2022 

Mailowe przyjmowanie zapisów na 

wydarzenie.  

Sierpień 2022 Wrzesień 2022 

Podchody Osiedlowe 4 września 

 10:00 

4 września  

16:00 

Ocena zadań, przyznanie punktów przez 

organizatorów 

4 września  

po godz. 16:00 

4 września godz. 

19:00 

Ogłoszenie zwycięzców na  Facebooku 

Rady Osiedla 

4 września  

20:00 

 

Dokumentacja na facebookowym profilu 

Rady Osiedla: publikacja materiałów 

(zdjęcia, zadania, wyniki). 

4 września Kilka dni po 

wydarzeniu. 

Opracowanie i przyjęcie sprawozdania 

przez Radę Osiedla. Przekazanie 

sprawozdania i uchwały do WCRS.  

wrzesień 2022 październik 

2022 

 

4. Data realizacji zadania (proszę podać datę i godzinę  rozpoczęcia zadania)  

4 września, godz. 10:00 

5. Miejsce realizacji zadania  

Ulice osiedla Krzyki-Partynice (start pod siedzibą Rady Osiedla przy ul. Wiosennej 

14). 

 



 

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania na Osiedlu 

Na naszym osiedlu bardzo mało się dzieje. Do tej pory nikt nie organizował 

podobnych działań, dlatego odczuwamy swego rodzaju pustkę na polu kultury, 

integracji, rozrywki. Chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom zabawę, która 

połączy pokolenia, będzie pretekstem do aktywności na dworze i okazją do 

poznania swojego otoczenia.  

 

Określenie grupy odbiorców, do których adresowane jest zadanie:  

Wydarzenie jest skierowane do wszystkich mieszkańców, a rywalizacja w grupach 

może ośmielić tych, którzy do tej pory nie brali udziału w podobnych 

wydarzeniach – łatwiej zmobilizować się z bliskimi niż samemu. W Podchodach 

Osiedlowych mogą brać udział rodziny, grupy znajomych i sąsiadów, osoby 

młodsze i starsze. Ze względu na charakter i stopień trudności zadań, zabawa jest 

skierowana do osób dorosłych i młodzieży. Dzieci nie są z niej wykluczone, ale 

muszą być pod opieką dorosłych. 

 

Szacunkowa liczba odbiorców:  

 

7. Posiadane zasoby, które zapewnią realizację zadania:  

Lp. Wkład osobowy Funkcja oraz zakres obowiązków przy 

realizacji zadania 

 

 

 

1. Kalina Downarowicz (radna 

osiedla). 

2. Marina Lis (radna osiedla i 

przewodniczka miejska) 

3. Bartosz Kuryłło (radny osiedla i 

grafik) 

4. Mateusz Nowakowski (radny 

osiedla) 

5. Marek Dadej (skarbnik) 

 

 

1. Koordynacja działania.  

2. Konsultacja scenariusza gry. 

3. Przygotowanie grafik 

promocyjnych. 

4. Pomoc przy organizacji. 

5. Obsługa prawno-finansowa 

wydarzenia 

 

  

 

 

Lp. Wkład rzeczowy 

60 osób (15 drużyn po 4 osoby) 



 

  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Stoły, ławy (do przygotowania stacji z zadaniami) 

Sprzęt biurowy (telefon, ksero, drukarka) 

Materiały promocyjne osiedla 

Sprzęt fotograficzny 

Namioty 

 

 

7. Partnerzy w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej): 

 

Lp. Nazwa partnera  

(organizacja/instytucja/firma) 

Zakres odpowiedzialności  

/ przedmiot współpracy 

1. 

 

2. 

 

 

 

Agencja specjalizująca się w 

projektowaniu gier miejskich Eanda. 

Drużyna harcerska. 

 

 

1.Organizacja logistyczna Podchodów 

Osiedlowych: przygotowanie 

scenariusza, zadań, pakietów 

startowych dla graczy i regulaminu gry 

+ obsługa gry (instruktorzy i 

animatorzy) 

2. Pomoc w przeprowadzeniu gry. 



 

II. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania  

    Całkowity koszt (w zł): 4900zł 

       w tym: 

     - wnioskowana wielkość dofinansowania (w zł) 3600. 

     - deklarowany udział środków Osiedla* (w zł) 1300. 

     - wielkość środków pozyskanych z innych źródeł (w zł) 0. 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów zadania  

 
Lp. 

 

 

 

 

Rodzaj kosztów  

(koszty merytoryczne  

i administracyjne 

związane z realizacją 

zadania,  z 

uwzględnieniem 

kosztów brutto oraz 

wymaganych składek 

ZUS i Fundusz Pracy 

ponoszonych  

w związku z 

wynagrodzeniami dla 

osób zatrudnianych do 

realizacji projektu) 

 

I
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Koszt 

jednos

tkowy 

Rod

zaj 

mia

ry 

Koszt 

całkowity 

(w zł) 

 

Z tego z 

finansowych 

środków własnych 

oraz środków 

pozyskanych z 

innych źródeł 

(w zł) 

Z tego z 

wnioskowaneg

o 

dofinansowani

a (w zł) 

 

Paragraf 

według 

klasyfikacji 

budżetowej 

  

 

Zakup materiałów 

niezbędnych do 

przeprowadzenia gry 

(koperty, pisaki, papier 

i  inne materiały 

papiernicze do 

przygotowania zadań) 

 

 

 

 

 

 

 

1 600 zł zakup 600 zł 0 600 4210/999/0

9 



 

 Wydruki niezbędne do 

przygotowania 

pakietów startowych 

dla graczy. 

1 600 zł usług

a 

600 zł 600 0 4300/999/0

9 

 Wynagrodzenia/FV 

dla firmy 

przygotowującej grę 

(scenariusz, zadania + 

wydruki, realizacja i 

obsługa na miejscu gry 

przez instruktorów-

animatorów) 

1 3000 zł usług

a 

3000 zł 0 3000 4300/999/0

9 

 Nagrody dla 

zwycięskiej drużyny 

1 500 zł zakup 500 zł 500 0 4190/999/0

9 

 Zakup materiałów 

spożywczych dla osób 

uczestniczących w grze 

i obsługujących grę w 

dniu wydarzenia 

1 200 zł zakup 200 zł 200 0 4220/999/0

9 

 

O 

G 

Ó 

Ł 

E 

M 

    4900 zł 1300 zł 3600 zł  

 

*udział ze środków wyodrębnionych w budżecie Miasta do dyspozycji Osiedla w roku budżetowym, w którym 

będzie realizowane zadanie. 



 

Kosztorys ze względu na źródło finansowania zadania 

 

Źródło 

 

 Kwota  

(w zł)  

 

 Udział 

środków 

w % 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania 

 

 

  

3600 

  

73% 

Deklarowany udział środków Osiedla *  

 

 

  

1300 

  

27% 

Deklarowany udział środków pozyskanych od Partnerów Biznesowych 

 

 

  

OGÓŁEM: 

 

 

  

4900 

 100% 

 

 

**udział ze środków wyodrębnionych w budżecie Miasta do dyspozycji Osiedla w roku budżetowym, w którym 

będzie realizowane zadanie. 
 

 

III. Dodatkowe uwagi lub informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie 

oferty: 

Zadanie uwzględnia niepewną sytuację pandemiczną. Oznacza to, że jest zaprojektowane 

tak, aby nie tworzyć dużych skupisk ludzi, a jednocześnie bawić się w możliwie dużym 

gronie. Przewidziany jest kilkugodzinny przedział czasowy, w którym drużyny mogą 

rozpocząć grę, dzięki czemu zawodnicy nie będą gromadzić się w poszczególnych 

punktach rozgrywki.  

IV. Decyzja w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki na realizację niniejszego 

zadania została podjęta: 

Uchwałą Rady Osiedla nr III/17/21 z dnia 25 listopada 2021. 

Uwaga! Do wniosku należy obligatoryjnie  dołączyć uchwałę. 

 

.....................................           ............................              ................................. 
pieczęć nagłówkowa            podpis i pieczęć           podpis i pieczęć 



 

Zarządu Osiedla                                 Przewodniczącego Rady Osiedla        Przewodniczącego Zarządu 

Osiedla 

Adnotacje urzędowe (uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia oferty): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................                                                 ................................................         

(miejscowość, data)                                                                  (podpis pracownika przyjmującego ofertę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1   

 

 .....................................................                                                       .......................................... 

(pieczęć nagłówkowa Zarządu Osiedla)                                                                  (data wpływu do WCRS) 

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA SPOŁECZNEGO 

W ROKU BUDŻETOWYM 2022 

 

Dane Osiedla ubiegającego się o dodatkowe środki finansowe na zadania 

społeczne na podstawie Statutu Wrocławia (Cz. V, Rozdz. 1, § 60, Ust. 5, 7) oraz 

Regulaminu organizacyjnego WCRS (Rozdz. I, § 5, pkt. 5): 

 

1. Pełna nazwa Osiedla: 

Osiedle Krzyki-Partynice 

2. Dokładny adres:  

ul. Wiosenna 14 

53-017 Wrocław 

Tel. 71 362 83 92 

krzyki@osiedla.wroclaw.pl 

3. Imię i nazwisko koordynatora upoważnionego do reprezentowania podmiotu   w 

kontaktach zewnętrznych oraz upoważnionej do składania ewentualnych 

wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty: 

Kalina Downarowicz 

Mail: kalina.downarowicz@osiedla.wroclaw.pl 

 

 

I. Opis zadania 
 

1. Nazwa zadania:  

Zabawy podwórkowe 

 

2. Opis planowanych działań  

(z uwzględnieniem: celowości zadania, wpływu zadania na budowanie 

tożsamości lokalnej) 

Na naszym osiedlu mieszczą się trzy szkoły podstawowe, do których uczęszcza kilka tysięcy uczniów. 

Niestety darmowa oferta kulturalno-sportowa umożliwiająca im spędzanie czasu na świeżym 

powietrzu jest w naszej okolicy dość uboga. Najmłodsi mają przez to niewiele okazji do integrowania 

się ze sobą w czasie wolnym, a ze względu na pandemię i postępujące zmiany społeczne, spędzają 

dużo czasu w domach. Dlatego chcielibyśmy zorganizować dla nich wydarzenie, które pokazałaby im, 



 

jak można na własnym podwórku spędzać czas aktywnie, zdrowo i atrakcyjnie, a jednocześnie niemal 

bezkosztowo i, dla odmiany, z dala od nowych technologii.  

Wydarzenie polegałoby na zorganizowaniu zabaw z animatorami, które nawiązują do znanych 

dziecięcych gier ulicznych. Wśród zaplanowanych gier znalazłyby się: skakanie na długiej skakance 

(kabel), gra w gumę, gra w kapsle (rysowanie toru kredą i wyścigi), gra w klasy, czy w Raz, dwa, trzy, 

Baba Jaga patrzy oraz szereg innych „gier analogowych”, a także plener plastyczny. Podczas imprezy 

odbyłby się pokaz dużych baniek mydlanych. Zabawy Podwórkowe odbywałyby się na terenie Osiedla 

Przyjaźni, na osiedlowych podwórkach rozmieszczonych między blokami. To przestrzeń bezpieczna i 

oswojona. Mieszkańcy mogliby obserwować wydarzenie ze swoich balkonów i okien.  

Dzięki realizacji zadania najmłodsi spędzą czas w grupie rówieśniczej, pogłębią sąsiedzkie znajomości 

z innymi dziećmi, rozwiną swoją kreatywność, poruszają się i pobawią. Wydarzenie ma dostarczyć im 

rozrywki, mieć niską barierę wejścia i być inspiracją dla najmłodszych oraz ich rodziców.  

3. Harmonogram działań (od przygotowań przez realizację po sprawozdanie) 

Opis działania Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

Nawiązanie relacji z Krzycką Spółdzielnią 

Mieszkaniową. 

Marzec 2022 Marzec 2022 

Wybór dokładnego miejsca na 

wydarzenie (konkretne podwórko na 

osiedlu). 

Marzec 2022 Kwiecień 2022 

Podpisanie umów z animatorami, którzy 

przeprowadzą warsztaty z dziećmi w 

dniu wydarzenia (w tym umowa na 

pokaz baniek). 

Kwiecień 2022 Maj 2022 

Zakupienie materiałów niezbędnych do 

realizacji zadania. 

Maj 2022 Czerwiec 2022 

Przygotowanie materiałów promocyjnych 

przez Radę Osiedla (informacja na social 

media i WWW). 

Czerwiec 2022 Lipiec 2022 

Rozesłanie informacji do Rad Rodziców 

przy lokalnych szkołach podstawowych. 

Czerwiec 2022 Czerwiec 2022 



 

Zakupienie picia i owoców dla 

uczestników warsztatów. 

Czerwiec 2022 Lipiec 2022 

Realizacja zadania (przeprowadzenie 

warsztatów pod hasłem Zabaw 

Podwórkowych). 

3 lipca 2022 

11:00  

3 lipca 2022 

14:00 

Relacja z wykonania zadania na 

Facebooku Rady Osiedla i stronie WWW. 

Czerwiec 2022 Kilka dni po 

wydarzeniu. 

Opracowanie i przyjęcie sprawozdania 

przez Radę Osiedla. Przekazanie 

sprawozdania i uchwały do WCRS.  

Lipiec 2022 Sierpień 2022 

 

 

4. Data realizacji zadania (proszę podać datę i godzinę  rozpoczęcia zadania) 

3 lipca 2022, godz. 11:00 – 14:00 

 

5. Miejsce realizacji zadania 

Osiedle Przyjaźni  

 

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania na Osiedlu 

Niemal 2 lata pandemii sprawiły, że najmłodsi zaczęli spędzać jeszcze więcej czasu 

przed komputerami. Mieli też niewiele okazji do zawiązywania więzi z innymi 

dziećmi i budowania relacji w grupach rówieśniczych. Aktywności na świeżym 

powietrzu są im teraz szczególnie potrzebne, zwłaszcza takie, które nie wymagają 

podejmowania skomplikowanych kroków ze strony ich opiekunów. Nasza 

propozycja jest prosta, ale dzięki temu łatwo w niej uczestniczyć – nie trzeba się 

specjalnie przygotowywać, posiadać drogiego sprzętu sportowego ani nigdzie 

dojeżdżać. Wydarzenie jest również okazją do poznania się rodziców i 

sposobnością dostrzeżenia możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego pod 

własnym domem. 

 

Określenie grupy odbiorców, do których adresowane jest zadanie: 

Wydarzenie jest skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7-12 lat) wraz z 

opiekunami. 

 

Szacunkowa liczba odbiorców: 

40 osób z opiekunami 



 

 

7. Posiadane zasoby, które zapewnią realizację zadania:  

Lp. Wkład osobowy Funkcja oraz zakres obowiązków przy 

realizacji zadania 

 

 

1. Animator od zabaw ruchowych 

2. Animator od zabaw ruchowych 

3. Animator od zabaw plastycznych 

4. Artysta od baniek mydlanych 

5. Kalina Downarowicz 

6. Bartosz Kuryłło 

7. Radosław Sobolewski 

8. Mateusz Nowakowski 

 

1. Przeprowadzenie animacji i 

zabaw podczas wydarzenia. 

2. Przeprowadzenie animacji i 

zabaw podczas wydarzenia. 

3. Przeprowadzenie animacji i 

zabaw podczas wydarzenia. 

4. Pomoc w organizacji 

wydarzenia. 

5. Przeprowadzenie pokazu 

puszczania baniek mydlanych. 

6. Przygotowanie grafik na 

Facebooka i WWW. 

7. Kontakt ze szkołami. 

8. Pomoc przy organizacji 

wydarzenia. 

 

Lp. Wkład rzeczowy 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Stoły i ławy. 

Sprzęt fotograficzny do dokumentacji wydarzenia. 

Sprzęt biurowy. 

Materiały promocyjne osiedla. 

Namioty. 

 

 

8.Partnerzy w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, lokalnymi instytucjami i przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej): 



 

 

Lp. Nazwa partnera  

(organizacja/instytucja/firma) 

Zakres odpowiedzialności  

/ przedmiot współpracy 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Krzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa  

Szkoła Podstawowa  nr 64  

im. W. Broniewskiego 

Szkoła Podstawowa nr 61 im. J. 

Korczaka 

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16 

 

 

1. Współpraca w zakresie 

udostępnienia miejsca na 

wydarzenie. 

2. -  4.  Promocja festynu. 

 

 

 

II. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania  

    Całkowity koszt (w zł): 4150 zł 

       w tym: 

     - wnioskowana wielkość dofinansowania (w zł) 3650 zł 

     - deklarowany udział środków Osiedla* (w zł) 500 zł 

     - wielkość środków pozyskanych z innych źródeł (w zł) 0 

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów zadania  

 
Lp. 

 

 

 

 

Rodzaj kosztów  

(koszty merytoryczne  

i administracyjne 

związane z realizacją 

zadania,  z 

uwzględnieniem 

kosztów brutto oraz 

wymaganych składek 

ZUS i Fundusz Pracy 

ponoszonych  

w związku z 

wynagrodzeniami dla 

osób zatrudnianych do 

realizacji projektu) 
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Koszt 

jednos

tkowy 

Rodz

aj 

miary 

Koszt 

całkowit

y 

(w zł) 

 

Z tego z 

finansowych 

środków 

własnych oraz 

środków 

pozyskanych z 

innych źródeł 

(w zł) 

Z tego z 

wnioskowanego 

dofinansowania 

(w zł) 

 

Paragraf 

według 

klasyfikacji 

budżetowej 



 

  

 

Umowy z 

animatorami i 

instruktorami 

(przeprowadzenie 

warsztatów dla dzieci) 

 

 

 

 

 

 

 

3 800 zł umowa 

zleceni

e 

2400 

zł 

0 2400 zł 4170/999/0

9 

 Umowa z artystą 

wykonującym pokaz 

baniek mydlanych 

1 500 zł umowa 

zleceni

e 

500 zł 500 zł 0 4170/999/0

9 

 Zakup produktów 

spożywczych (picie i 

owoce dla dzieci, które 

biorą udział w 

wydarzeniu) 

1 700 zł zakup 700 zł 0 700 zł 4220/999/0

9 

 Zakup materiałów 

niezbędnych do 

realizacji zadania 

(kreda, guma, kabel, 

materiały plastyczne 

itp.) 

1 550 zł zakup 550 zł 0 550 zł 4210/999/0

9 



 

 

O 

G 

Ó 

Ł 

E 

M 

    4150 

zł 

500 zł 3650 zł  

 

 

Kosztorys ze względu na źródło finansowania zadania 

 

Źródło 

 

 Kwota  

(w zł)  

 

 Udział 

środków 

w % 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania 

 

 

  

3650 

88%  

 

Deklarowany udział środków Osiedla *  

 

 

  

500 

12% 

Deklarowany udział środków pozyskanych od Partnerów Biznesowych 

 

 

0  

OGÓŁEM: 

 

 

  

4150 zł 

 100% 

 

 

III. Dodatkowe uwagi lub informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie 

oferty: 

 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 



 

IV. Decyzja w sprawie wystąpienia o dodatkowe środki na realizację niniejszego 

zadania została podjęta: 

Uchwałą Rady Osiedla nr III/17/21. z dnia 25 listopada 2021  

Uwaga! Do wniosku należy obligatoryjnie  dołączyć uchwałę. 

 

.....................................           ............................              ................................. 

pieczęć nagłówkowa            podpis i pieczęć           podpis i pieczęć 

Zarządu Osiedla                                 Przewodniczącego Rady Osiedla        Przewodniczącego Zarządu 

Osiedla 

Adnotacje urzędowe (uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia oferty): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................                                                 ................................................         
(miejscowość, data)                                                                  (podpis pracownika przyjmującego ofertę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR III/18/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie oceny projektu zagospodarowania terenu przy ul. Skarbowców 52 we Wrocławiu 

 

Na podstawie §6 pkt 11. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 2003 

r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 2018 r. 

poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Opiniuje się pozytywnie z uwagami projekt zagospodarowania terenu przy ul. Skarbowców 52 we Wrocławiu w 

zakresie budowy „Obserwatorium przyrody” oraz zabezpieczenia i wyeksponowania pozostałości Schronu 

Piechotu nr 15. 

§ 2. 

Uwagi, o których mowa w § 1. stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

Krzyki-Partynice 

 

 

Mateusz Nowakowski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr III/18/2021 

Rady Osiedla Krzyki-Partynice 

z dnia 25 listopada 2021r. 

 

UWAGI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY  

UL. SKARBOWCÓW 52 WE WROCŁAWIU 

Uwagi dotyczące programu funkcjonalno – użytkowego 

 

1. Program edukacyjny - przeformułowanie  i inne rozłożenie nacisków: 

● Treść opisu jest skierowana do małych dzieci - co jest przyczyną takiego założenia? W 

najbliższej okolicy mieszkają ludzie w różnym wieku. Edukacja przyrodnicza powinna trafiać 

przede wszystkim do nich. Panuje powszechne przekonanie, że powinniśmy „uczyć dzieci”. 

Tymczasem dzieci świetnie uczą się same, zwłaszcza w towarzystwie świadomych dorosłych. 

● Program edukacyjny skupia się na detalach i ciekawostkach, zamiast na opisie procesów i 

związków przyczynowo - skutkowych. Powoduje to, że odbiera się go jako zbyt uproszczony, 

oparty na półprawdach (vide opis procesów życiowych dżdżownic) i antropocentryczny 

(eksponowanie działań człowieka w przyrodzie jako podstawy działań ochronnych, vide 

niepolecane przez większość przyrodników dokarmianie ptaków vs kryzys owadów, siedlisk). 



 

● Treść części tablic edukacyjnych nie odnosi się do terenu objętego projektem (ślady ssaków, 

gady, nietoperze, których nie stwierdzono podczas inwentaryzacji), a przecież projekt nosi 

nazwę „Obserwatorium Przyrody”. Ideą przewodnią projektu jest obserwacja, często 

uczestnicząca, podążanie za naturą, refleksja nad nią. 

● Brakuje informacji o roślinach (z wyjątkiem „pożytecznych”), siedliskach, sukcesji 

ekologicznej. 

● Brakuje informacji o siedliskach zapylaczy, roślinach karmowych i pomocach gniazdowych. 

● Pozytywnie ocenia się zawarcie informacji o lądowych skorupiakach i kompostownik. 

2. Potrzeba poprawy warunków glebowych dla jesionu wymaga zbadania. Jest to dojrzałe drzewo, które 

dobrze sobie radzi na swoim stanowisku. Wyrósł nad stawem, który znajdował się w tym miejscu. 

Znaczna ingerencja w jego system korzeniowy i rodzimą glebę nie jest wskazana. Troska o stan drzewa 

wydaje się szczególnie nadmiarowa w obliczu faktu, że dwa lata temu jesion stracił kilka konarów w 

wyniku nieprzemyślanego i nieuzasadnionego „cięcia pielęgnacyjnego” oraz wobec zaprojektowania w 

obrębie rzutu korony ścieżek. W szczególności należy się zastanowić nad zasadnością użycia AirSpade 

zamiast np. mulczowania gleby lub napowietrzenia jej za pomocą nakłuwania widłami. 

3. Opinia chiropterologiczna dotyczy ruin schronu, natomiast nie ma w niej mowy o nietoperzach, które 

mogą bytować w dziuplach i załomkach kory drzew, a które są regularnie widywane w okolicy. 

Inwentaryzacja nie obejmowała całego sezonu, nie ma w niej też mowy o użytej metodzie badań. 

4. Ścieżka sensoryczna zdaje się być elementem zbędnym. W Obserwatorium Przyrody, jak i na całym 

świecie, każda ścieżka jest sensoryczna. Ludzie chodzą po ziemi, trawie, pniach, skałach, piasku, a nie 

po gładkich nawierzchniach z wtrętami „ścieżek sensorycznych”. Są ssakami człekokształtnymi i do 

rozwoju oraz utrzymania sprawności potrzebują bodźców czucia głębokiego. 

5. W zakresie zieleni istotne jest uwzględnienie głównych funkcje zieleni fortecznej (maskująca, 

przeszkodowa, gospodarcza, ewentualnie  ozdobna), np. żywopłot ograniczający dostęp na teren 

działki i znaczący wizualnie jej granicę w terenie.  Najczęściej  był to żywopłot z głogu. Ważny jest też 

szpaler robinii wzdłuż południowej granicy działki, obecnie już w dużej mierze obumarłych. Można 

nawiązać do tych form zieleni w projekcie, np. proponując gęstą i szczelną zieleń osłonową oraz 

odtwarzając nasadzenia niektórych drzew. 

6. Przejście przez górne partie schronu można uznać za uzasadnione ze względów poznawczych, jednak 

w razie jego realizacji należy się zastanowić nad rodzajem zabezpieczeń (przedstawione na zdjęciu – 

inspiracji kratownice i masywne ogrodzenia wydają się zbyt dominujące, może można zastąpić je 

siatkę stalową?) oraz rezygnacją z barierek od strony południowego, łagodnego stoku. Wstępna 

koncepcja nie zakładała przejścia przez czaszę schronu, a wręcz przeciwnie - koncentrację uwagi gości 

terenu na innych miejscach, co ma służyć ochronie ekosystemu. 

7. Przejście przez górne partie schronu jest nieuzasadnione z historycznego punktu widzenia. Nasyp 

schronu (tzn. płaszcz czołowy chroniący ścianę narażoną) był maskowany krzewami lub krzewami i 

rozproszonymi drzewami (czasami robiniami w formie odroślowej). W czasie świetności obiektu nigdy 

nie zbierano stamtąd liści, bo miały stabilizować, użyźniać i chronić glebę przed przegrzaniem i utratą 



 

wilgoci. Chodzenie po tym nasypie było zakazane. Żółta (na mapie) ścieżka przebiega dokładnie na 

płaszczu ziemnym schronu, gdzie mamy najwięcej materii organicznej do zachowania oraz formę 

chronioną w postaci nasypu schronu (spadek), którego nie powinno się deptać. To miejsce zasługuje 

na szczególną ochronę. Sprzyja zachowaniu autentyzmu, bo to jedyny fragment terenu, gdzie widać 

ciągłość historyczną. Gleba jest tam integralnym elementem schronu.  

Na mapie obszar jest opisany jako “biocenotyczny”, gnieżdżą się tam ptaki, jedna z tablic edukacyjnych 

dotyczy gleby opisanej jako skarb, a jednocześnie dopuszcza się znaczną ingerencję w teren: budowę 

ścieżki, zdejmowanie ściółki i runa, odsłanianie ruin schronu. 

8. Nazewnictwo w tekście i na mapach wymaga ujednolicenia: Schron Piechoty (s. 4-6), Fort Piechoty (s. 

25). Nazwa "Raume" nie jest prawidłowa - to pojedynczy schron koszarowo-magazynowy zbudowany 

w latach 1892-1893. 

9. Wobec faktu, że schron jest ruiną powysadzeniową, ważne jest stosowanie zaleceń z kart dotyczących 

ochrony: 

 Karta Ochrony Fortyfikacji, 18 maja 2021 r., IOCOMS Polska  

 „KARTA OCHRONY HISTORYCZNYCH RUIN” /zasady ochrony historycznych ruin, IOCMS Polska  

Uwagi dotyczące projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Za dużo ścieżek. Obecnie nie istnieją one w terenie (nie tworzą się tam przedepty), co oznacza, że nie 

są potrzebne do komunikacji. Zagospodarowanie terenu będzie sprzyjać większej aktywności w nim, 

dlatego mogą pojawić się ścieżki drugorzędne, ale jako takie wystarczające będą częściej koszone 

ślady. 

Rekomendacja: z projektu należy usunąć ścieżkę północną (pod linią krzewów), trzy łączniki ścieżki 

głównej ze ścieżką północną (zwłaszcza pod jesionem), ścieżkę równoległą do ulicy Skarbowców (w 

tym miejscu powinna być zieleń osłonowa, tu nie ma przedeptu) oraz dodatkowe wejście na teren 

objęty projektem od strony ul. Skarbowców. 

2. Brak funkcjonalnego, technicznego, kontekstowego uzasadnienia dla ścieżek z łamanego piaskowca 

(zwłaszcza w korzeniach drzew). 

Rekomendacja: zastąpienie ich ścieżkami o nawierzchni ziemnej, ziemnej ulepszonej lub z 

kompostowanej kory. W przypadku konieczności wykonania fragmentu nawierzchni utwardzonej 

historycznie uzasadniony byłby bruk z dużej kostki granitowej. 

3. Kontrowersyjna lokalizacja „nieplacu zabaw” pod jesionem, który jest w dodatku nachylony w tę 

stronę. Generuje to niebezpieczeństwo dla drzewa. Nawierzchnia z mulczu/kory jest trudna do 

utrzymania. „Głazy narzutowe” nie mają uzasadnienia kontekstowego, fałszują historyczną prawdę o 

tym miejscu.  

http://www.icomos-poland.org/pl/struktura-organizacyjna/komisja-architektury-militarnej/359-karta-ochrony-fortyfikacji-18-maja-2021-r.html
http://www.icomos-poland.org/dokumenty/uchwaly/130-karta-ochrony-historycznych-ruin.html


 

Rekomendacje: przeniesienie „nieplacu” na „środkową polanę”, posadzenie tam ocieniających drzew, 

zaprojektowanie w tym miejscu murawy, rezygnacja z głazów lub zastąpienie ich betonowym gruzem, 

który, podobnie jak cegła, jest pięknie wyeksponowany w okolicy. Należy się zastanowić, czy plac 

zabaw nie powinien być zastąpiony miejscem spotkań (z elementami placu zabaw) dla starszych niż 

dzieci osób. Place zabaw znajdują się na każdym osiedlu w okolicy. 

Plac spotkań można też (po zasięgnięciu opinii mieszkańców sąsiednich domów) przenieść na polanę 

pod młodymi lipami po stronie wschodniej. 

4. Zbyt duża liczba tablic.  W  projekcie najważniejsza jest obserwacja, a nie czytelnictwo i ikonografia. 

Rekomendacja: rezygnacja z tablic ścieżki przyrodniczej na rzecz dyskretnych oznaczeń w terenie, 

przewodnika w sieci itp. Zmniejszenie liczby tablic ścieżki historycznej. Opis na tablicach powinien 

dotyczyć miejsca, w którym tablica się znajduje. 

5. Niejasny zamysł „łąki urządzonej i łąki różnych gatunków traw” oraz „łąki kwietnej”. W praktyce 

dzięki działaniu sukcesji ekologicznej nie będą się one różnić od otaczających je muraw. 

Rekomendacja: zmniejszenie rozmiarów powierzchni „łąk” i zagospodarowanie jej częściowo jako 

rabatę bylinową o charakterze łąkowym, częściowo jako murawę. 

6. Nieprzemyślane posadowienie ławek (przy ścieżce głównej, z widokiem na mur) i koszy na śmieci (w 

osi widokowej, liczne na niewielkim terenie). 

Rekomendacja: ustawienie ławek pod ścianą schronu, z widokiem na zieleń. Ustawienie koszy przy 

wejściach głównych na teren objęty projektem. 

 

Uwagi formalne 

 

1. Autorkami wstępnej koncepcji są Małgorzata Piszczek i Vlada Shestak, nie Marian Piszczek. 

2. Schron leży na osiedlu Krzyki (historyczna wieś Krietern), nie Borek. 

3. Nazwa ulicy Skarbowców wiąże się z pracownikami urzędu skarbowego, powiązanie jej z 

poszukiwaczami skarbów to oryginalna interpretacja. 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA NR III/19/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Na podstawie §6 pkt 5. lit. c. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 

2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 

2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co 

następuje: 

§ 1.  

Pozytywnie opiniuje się wniosek WZD-Z.7340.1171.2021.ANA o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów:  

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- powyżej 18% zawartości alkoholu, 

w punkcie sprzedaży: Sklep Spożywczy „Groszek” Wrocław, Ul. Ożynowa 36 - zmiana przedsiębiorcy.  

 

§ 2. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

Krzyki-Partynice 

Mateusz Nowakowski 

 



 

UCHWAŁA NR III/20/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Na podstawie §6 pkt 5. lit. c. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 

2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 

2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co 

następuje: 

§ 1.  

Pozytywnie opiniuje się wniosek WZD-Z.7340.1214 .2021.ANA o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów:  

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- powyżej 18% zawartości alkoholu, 

w punkcie sprzedaży: Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Aldi” Wrocław, Ul. Zwycięska 5 - nowy punkt 

§ 2. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

Krzyki-Partynice 

Mateusz Nowakowski 

 



 

UCHWAŁA NR III/21/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie zagospodarowania terenu w pasie drogowym przy zbiegu ulicy  

Przyjaźni i Braterskiej 

 

Na podstawie §6 pkt 4. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 2003 

r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 2018 r. 

poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

Wnioskuje się o zagospodarowanie terenu zieleni w pasie drogowym przy zbiegu ulicy Przyjaźni i Braterskiej 

rozumiane poprzez: uprzątnięcie porzuconego stelaża namiotu, wysianie trawy i nasadzenie krzewów i drzew 

oraz zabezpieczenie terenu drewnianymi palikami. 

§ 2. 

Uchwała jest wynikiem licznych zgłoszeń mieszkańców do Rady Osiedla Krzyki-Partynice co do potrzeby 

działania, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały motywowanych nielegalnym parkowaniem i rozjeżdżaniem 

terenu.  

§ 3. 

Zdjęcia terenu dołączane do zgłoszeń mieszkańców stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6. 

Uchwała kierowana jest do Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia. 



 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

Krzyki-Partynice 

Mateusz Nowakowski 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr III/21/2021 

Rady Osiedla Krzyki-Partynice 

z dnia 25 listopada 2021 r.  

 

 



 

  

 

 

 

UCHWAŁA 

nr III/22/21 

Rady Osiedla Krzyki-Partynice 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wystosowania apelu do władz Wrocławia 

 

Na podstawie § 6 pkt 1 i 3 lit. a Statutu Osiedla Krzyki-Partynice stanowiącego załącznik do uchwały 

Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII/409/03 z dnia 16 października 2003r. w sprawie nadania Statutu 

Osiedla Krzyki-Partynice Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Występuje się z apelem do władz Wrocławia o powrót do rozmów z władzami województwa 

dolnośląskiego w sprawie stworzenia wspólnej oferty biletowej dla systemu kolei aglomeracyjnej. 

 

 

§2 

Apel, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 



 

 

§3 

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Osiedla. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr III/22/2021 

Rady Osiedla Krzyki-Partynice 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

APEL 

 

W imieniu mieszkańców naszego Osiedla zwracamy się apelem do władz Wrocławia o powrót do 

rozmów z władzami województwa dolnośląskiego w sprawie stworzenia wspólnej oferty biletowej dla 

systemu kolei aglomeracyjnej. 

Przyjęta jednogłośnie przez sejmik województwa obywatelska uchwała o kolei aglomeracyjnej stanowi 

doskonały punkt wyjścia, aby ponownie otworzyć temat przywrócenia honorowania miejskiej 

UrbanCard w pojazdach marszałkowskich przewoźników kolejowych na trasach w obrębie miasta i 

jego „obwarzanka”. System ten, do niedawna obowiązujący, był nie tylko intuicyjny dla podróżnych, 

ale także znacznie upraszczał sytuację podróżnych, będąc jednocześnie ofertą niezwykle atrakcyjną 

cenowo. Przez lata obowiązywania zakorzenił się w świadomości mieszkańców. Dla wielu osób 

skoordynowanie biletu komunikacji miejskiej i swoistej kolei dojazdowej było swego rodzaju powodem 

do dumy i świadectwem „europejskości” Wrocławia. 

Dostrzegamy działania podejmowane przez Miasto po wygaśnięciu dotychczasowego porozumienia, 

jednak statystyki sprzedażowe biletu „Nasz Wrocław Kolej” nie dorównują osiąganym wcześniej 

liczbom podróżnych. Efekty tego dostrzegamy na ulicach naszych Osiedli, gdyż najczęściej wybieraną 

alternatywą jest indywidualna komunikacja samochodowa. Mowa tu nie tylko o mieszkańcach 

ościennych gmin, którzy do tej pory mogli skorzystać z połączeń kolejowych, ale także podróżnych 

wybierających trasy wewnątrz miasta, jak np. z/do Brochowa, Leśnicy czy Psiego Pola 

Wrocław w 2020 roku został uznany za jedno z 40 najbardziej zakorkowanych miast świata. W 

zatorach marnujemy mnóstwo czasu, który kreatywnie moglibyśmy spożytkować zawodowo, rodzinnie 

czy społecznie. Często przekraczane są normy zanieczyszczeń powietrza – oddychanie tak 

zanieczyszczonym powietrzem znacznie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuc, astmę lub inne 

choroby układu oddechowego. Korki generują również hałas i utrudniają funkcjonowanie wszystkim 

mieszkańcom. Na kolei warto również stawiać, mając na uwadze kryzys klimatyczny, którego jesteśmy 

świadkami. 



 

Mając na uwadze powyższe argumenty raz jeszcze apelujemy o powrót do rozmów i wypracowanie 

(przywrócenie) rozwiązań korzystnych dla podróżnych. Najważniejsze jest tu bowiem dobro naszych 

mieszkańców! 

 

 

 

 


