RADA OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI
Spotkanie w Ratuszu – 13.07.2017

RAPORT #1
„RADA OSIEDLA MUCHOBÓR WIELKI – Spotkanie w Ratuszu”

Na dzień 13 lipca 2017 r. Rada Osiedla Muchobór Wielki została zaproszona przez Prezydenta
Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza do Ratusza na robocze spotkanie. Takie spotkania zostały
zapoczątkowane po tegorocznych wyborach do Rad Osiedli i obejmą wszystkie nowo wybrane Rady.
Nasze Osiedle na tym spotkaniu reprezentowała delegacja w składzie: Tomasz Szkudlarski –
Przewodniczący Rady Osiedla, Lilia Kilian – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla, Tomasz Kucharski –
Przewodniczący Zarządu Osiedla, Bartłomiej Tylkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla, Ewa
Jażdżyk – Sekretarz Zarządu Osiedla, Iwona Cisło – Radna Osiedla, Koordynator Osiedlowego Centrum
Integracji. Pana Prezydenta reprezentowali: Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw
Społecznych, Elżbieta Urbanek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Anna Sroczyńska
- Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, Andrzej Nabzdyk – Radny Miasta. Nasze spotkanie przypadło na
czas gorących rozmów dotyczących sprzedaży Śląska Wrocław, i to spowodowało brak obecności
Prezydenta, który po krótkim przywitaniu obiecał, że odwiedzi nasze Osiedle na miejscu w późniejszym
terminie.
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Po krótkim przedstawieniu planów Gminy co do nowego Studium uwarunkowań, przeszliśmy do
omawiania spraw Osiedla wg. listy przygotowanej przez naszą Radę.
1.




Sprawy komunikacyjne (Bartłomiej Tylkowski)
Oś inkubacji (nowa propozycja przebiegu)
Tramwaj do ul. Roślinnej + dodatkowe autobusy do czasu docelowej realizacji tramwaju.
Park & Ride Wrocław Zachodni

2.




Sprawy Sportu i Rekreacji (Tomasz Kucharski)
Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa – kolejne etapy.
Kompleks sportowy przy ZSP nr 15 przy ul. Stanisławowskiej.
Muchobór Wielki Rekreacyjny – rozpoczęcie działań w kierunku zagospodarowania w/w
terenu.

3.




Sprawy edukacji i opieki nad dziećmi (Ewa Jażdżyk)
Żłobek
Miejsca w przedszkolach
Zagospodarowanie terenów przyszkolnych.

4. Sprawy Osiedlowej integracji i aktywności (Tomasz Kucharski)
 Muchoborskie wielopokoleniowe centrum Integracji (miejsce spotkań RO, NGO, Mieszkańców;
Pomieszczenia dla Mediateki, Klubu młodzieżowego, Klubu seniora, itp.)
 Wrocławski Budżet Obywatelski – dalszy rozwój Osiedla poprzez WBO.
 Integracja za pomocą festynów, turniejów sportowych i spotkań okolicznościowych.
5.




Sprawy społeczne (Iwona Cisło)
Konsultacje MOPS i Caritas
Skanalizowanie wszystkich mieszkań komunalnych
Stowarzyszenie WSPARCIE – współpraca z RO i Gminą.

Ad. Pkt. 1) W trakcie przedstawiania koncepcji nowego przebiegu trasy łączącej ul. Rakietową i ul.
Żwirki i Wigury, przedstawiciele Gminy poinformowali nas o opracowywanym nowym planie
zagospodarowania tamtego terenu, w obrębie którego obie trasy się znajdują. Pani Dyrektor Urbanek
stwierdziła, że na pewno w niedługim czasie brakujący fragment powstanie dzięki nakładom
finansowym lokalnych przedsiębiorców. W najbliższych planach finansowych miasta w/w inwestycja
nie figuruje. Aby przybliżyć się do powstania tej drogi, Rada Osiedla wystosuje pismo z prośbą o
dokładną wycenę brakującego fragmentu trasy i o tym poinformowaliśmy obecnych. Na nasze pytanie
czy są prowadzone rozmowy o współfinansowaniu w/w drogi z Burmistrzem Kątów Wrocławskich
Panem Kopciem, usłyszeliśmy odpowiedź negatywną. W kwestii Tramwaju do ul. Roślinnej zgłosiliśmy
swoje postulaty, które wcześniej znalazły swój wyraz w złożonym piśmie, mianowicie: wnosimy o
zaprojektowanie i wybudowanie rozjazdu tramwajowego na skrzyżowaniu Rogowska/Strzegomska
podczas realizacji inwestycji Tramwaj na Nowy Dwór; Poinformowaliśmy, że popieramy mieszkańców
Osiedla Nowy Dwór w kwestii zakończenia linii tramwajowej na skrzyżowaniu ulicy Rogowskiej z ul.
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Strzegomską; poprosiliśmy, aby do czasu docelowego wykończenia linii tramwajowej UM dołożył linię
autobusową, lub zwiększył częstotliwość autobusów 107 i 119, aby choć trochę poprawić wyjazd i
przyjazd z naszego Osiedla. Otrzymaliśmy sugestię aby w ślad za spotkaniem wyszło pismo z RO w tej
sprawie. Kolejną kwestią poruszoną przez nas było stworzenie w niedalekiej przyszłości przy stacji
kolejowej Wrocław Zachodni parkingu Park & Ride. Wiemy, że w najbliższych latach będzie tworzona
sieć takich parkingów, stąd sugestia aby rozładować ruch samochodowy na naszym Osiedlu oferując
alternatywne możliwości dojazdu do centrum miasta. Otrzymaliśmy informację, iż sprawami Park &
Ride we Wrocławiu zajmuje się Pan Zbigniew Komar. Dodatkowo usłyszeliśmy, że w najbliższym czasie
ma powstać przystanek autobusowy przy stacji Wrocław Zachodni.
Ad. Pkt. 2) Przedstawiliśmy bieżące i przyszłe sprawy związane z rozwojem infrastruktury sportowo
rekreacyjnej na naszym Osiedlu. Pierwszym i głównym tematem, było przedstawienie stanowiska Rady
Osiedla, które zostało podjęte w trakcie ostatniej sesji, a odbyło się to w kontekście trwających wtedy
konsultacji mających zdecydować o tym czy obrany kierunek profesjonalizacji boiska przy ul. Trawowej
powinien być kontynuowany. Poinformowaliśmy obecnych, iż RO niemal jednogłośnie podjęła uchwałę
popierającą poddaną pod konsultacje koncepcję rozwoju w/w obiektu, który roboczo od ponad 3 lat
nazywamy „Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa”. Poinformowaliśmy, iż pierwszy etap
przebudowy, rusza lada dzień, gdyż wykonawca już został wyłoniony i czeka na podpisanie umowy z
Zarządem Inwestycji Miejskich. Podkreśliliśmy, iż nie byłoby poprawy stanu tego obiektu do tej pory,
gdyby nie prężnie działający Klub Sportowy Sporting Wrocław, który na tym boisku powstał i od 4 lat
opiekuje się nim. Jako kolejny punkt zwróciliśmy uwagę, iż w wybudowanym kompleksie sportowym
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 15 przy ul. Stanisławowskiej, wymagane jest dobudowanie
boiska piłkarskiego, które jest w projekcie, a nie zostało w tym roku wykonane. Otrzymaliśmy
informację, że w 2018 roku firma Skanska dokończy inwestycję i wybuduje boisko ze sztuczną trawą.
Zwróciliśmy uwagę, również na to, iż w planie zagospodarowania oraz w przygotowywanym studium,
w południowej części osiedla znajduje się duży obszar, który jest określony mianem rekreacyjny.
Zasugerowaliśmy, aby Miasto w niedługim czasie rozpoczęło starania o przekształcenie w/w działek na
zgodne z ich przeznaczeniem.
Ad. Pkt. 3) W sprawach edukacyjno – opiekuńczych zwróciliśmy uwagę na palący problem braku
publicznego żłobka na naszym Osiedlu. Z uwagi na charakterystykę dominującej grupy mieszkańców
(głównie młode małżeństwa), zaproponowaliśmy rozważenie takiej inwestycji na Muchoborze
Wielkim. Poinformowaliśmy, iż również miejsc w przedszkolach brakuje i może się okazać, że w
niedługim czasie spora grupa naszych młodych mieszkańców, będzie zmuszona do dojeżdżania na inne
osiedla. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w kwestii żłobków i przedszkoli Gmina Wrocław zrobiła bardzo
dużo, aby stworzyć odpowiednie warunki dla mieszkańców Wrocławia (miejsca w żłobkach wzrosły z
800 do 4 200 na przestrzeni ostatnich 6 lat), jednakże nasze osiedle do tej pory nie znalazło uznania w
kontekście budowy żłobka. Poinformowaliśmy również o poparciu inicjatywy Pani Dyrektor
Dołęgowskiej w kwestii zagospodarowanie działek naprzeciw szkoły. Są to w tej chwili zaniedbane
tereny, które przez wiele lat były bez opieki. W ciągu ostatniego roku, ZSP nr 15 podjęło starania aby
ten stan zmienić i zadbało o porządek na w/w działkach. Docelowo, chcielibyśmy aby teren ten w
ramach WBO został przeznaczony na zielone miejsce spotkań.
Ad. Pkt. 4) W ramach nowego Studium uwarunkowań celowe jest wskazywanie miejsc tzw. „Centrów
lokalnych”. W pierwszym planie Muchoborskie Centrum lokalne usytuowane było u zbiegu ulic
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Tyrmanda i Mińskiej. RO zaproponowała aby docelowo Centrum lokalne znalazło się bliżej starszej
części osiedla, czyli między Muchoborskim Centrum Sportu Trawowa a trójkątnymi blokami przy ul.
Roślinnej. W ślad za tą propozycją, przedstawiliśmy naszą koncepcję Osiedlowego Centrum Integracji,
które w swoim zamyśle miałoby postawienie budynku w którym swoje miejsce znalazłyby: Rada
Osiedla, Klub młodzieżowy, Klub seniora, lokalne NGO, Mediateka, itp. Z pewnością takie miejsce i tak
usytuowane stałoby się centralnym punktem spotkań osiedlowych. Ze strony Miasta padły sugestie, iż
mogłyby służyć temu Dom kultury Formaty, lub Szkoła, jednak z naszych doświadczeń wiemy i to
wyraziliśmy na spotkaniu, że te propozycje były w ubiegłych latach testowane i nie przyniosły
zamierzonego skutku. Niezależne miejsce może spowodować, iż dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy
chętniej przyjdą w znane sobie i ciągle otwarte miejsce. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że każdy nowy
budynek to ogromny koszt, my jednak upierając się przy swoim pomyśle zadeklarowaliśmy, że nie
chcemy marnować kapitału ludzkiego, który jest na naszym osiedlu i wiemy, że jeśli znajdzie się na
naszym terenie Osiedlowe Centrum Integracji to staniemy się o wiele przyjaźniejszym osiedlem dla
mieszkańców. W kolejnym punkcie zadeklarowaliśmy, iż będziemy wspierać promocję Wrocławskiego
Budżetu Obywatelskiego w najbliższych latach, gdyż widzimy jak dzięki niemu możemy zmieniać swoje
otoczenie. Poinformowaliśmy również, że będziemy kontynuować zapoczątkowane w poprzednich
latach imprezy integracyjne, oraz turnieje sportowe, gdyż widzimy jak dużą frajdę one sprawiają
naszym mieszkańcom.
Ad. Pkt. 5) Poinformowaliśmy obecnych, iż od pewnego czasu bierzemy czynny udział w spotkaniach
organizowanych przez MOPS, w których biorą udział instytucje działające na osiedlu. Zaznaczyliśmy
potrzebę takich spotkań, jednocześnie informując, iż Rada Osiedla będzie chciała przejąć rolę Lidera
podczas tych spotkań, gdyż jako mieszkańcy Muchoboru Wielkiego, jesteśmy do takiej roli
predystynowani. Po raz kolejny zwróciliśmy uwagę na brak przyłączy kanalizacyjnych w kilku
komunalnych mieszkaniach. Wspólnie ustaliliśmy, że taka sytuacja jest niedopuszczalna w całkowicie
skanalizowanym osiedlu i w XXI wieku. Po zebraniu listy takich mieszkań podejmiemy działania, aby jak
najszybciej ten problem wyeliminować. Na koniec zadeklarowaliśmy pomoc Stowarzyszeniu Wparcie,
które powstało na naszym osiedlu i winno służyć naszym mieszkańcom.
Całe dwugodzinne spotkanie zakończyliśmy stwierdzeniem, iż sprawy Osiedla Muchobór Wielki są
również sprawami Miasta i powinniśmy wspólnie czynić starania, by podejmować trud ich realizacji.

Notatkę sporządził
Tomasz Kucharski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
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