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Szanowni Mieszkańcy,
Minęły cztery lata pracy Samorządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek wybranego w kadencji 2017-2021. Rada Osiedla zakończyła działalność w kwietniu br. Przez kolejne siedem miesięcy,
ze względu na przesunięty z powodu pandemii termin wyborów,
pracuje pięcioosobowy Zarząd Osiedla realizując wszystkie zaplanowane zadania.
W niniejszym biuletynie przedstawiamy Państwu najważniejsze
działania Samorządu Osiedla z okresu całej kadencji oraz opisujemy
zakres prac z ostatnich dwóch lat, od momentu wydania poprzedniego biuletynu informacyjnego.
Chcemy również podzielić się sukcesami, ponieważ w ostatnich
czterech latach udało nam się wspólnie z różnymi jednostkami
miejskimi i partnerami dokonać wielu zmian na osiedlu.
Aby móc realizować nasze autorskie projekty społeczne zapraszaliśmy do współpracy wszystkie osiedlowe placówki edukacyjne,
kluby seniora, organizacje pozarządowe.
Wsłuchując się w potrzeby staraliśmy się organizować zajęcia na
wysokim poziomie i wydarzenia, które w chwili obecnej na stałe
wpisały się w kalendarz osiedlowy.

•

 baliśmy o transparentność naszych działań, publikując inford
macje na FB, stronie www i tablicach osiedlowych. Konsultowaliśmy ważne tematy z mieszkańcami.
W imieniu wszystkich radnych Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek kadencji 2017 - 2021 serdecznie dziękuję Mieszkańcom za zaufanie, zaangażowanie, składane wnioski,
rozmowy i gesty sympatii okazywane podczas wielu spotkań.

Wreszcie w imieniu Zarządu Osiedla pragnę podziękować wszystkim, z którymi mieliśmy możliwość współpracy i wyrazić nadzieję
na dalsze działania na rzecz naszego Osiedla: Prezydentowi Jackowi
Sutrykowi, Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego, Zarządowi Zieleni Miejskiej, Zarządowi Zasobów Komunalnych, ZDiUM,
Straży Miejskiej, Policji, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
społecznościom Szkół Podstawowych nr 82 i nr 109 oraz Przedszkoli nr 59, nr 117, nr 96, Parafii św. Klemensa Dworzaka, DK
Bakara, Centrum Historii Zajezdnia, Harcerzom ze Szczepu Nysa,
społecznikom, aktywistom i organizacjom pozarządowym.
Anna Daleszyńska

Dzięki naszym staraniom:
•

 udżet Rady Osiedla wynosił ponad 120 tys. rocznie. Tak wysob
ka kwota była możliwa do uzyskania ze względu na dodatkowo
składane przez Zarząd Osiedla wnioski (podstawowa kwota
wydatków wynikająca z liczby mieszkańców to niespełna
43 tys.). W tym środki przysługujące radnym na diety były
przeznaczane na zajęcia dla dzieci.

•

 tworzyliśmy Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży z bogatą
u
ofertą bezpłatnych warsztatów

•

 yremontowaliśmy i nowocześnie wyposażyliśmy siedzibę
w
Rady Osiedla dla mieszkańców

•

s kutecznie występowaliśmy o ochronę i pielęgnację Parku Grabiszyńskiego, wnioskowaliśmy o konsultacje masterplanu oraz
o utworzenie rady ds. parku.

•

z abiegaliśmy o inwestycje infrastrukturalne, które są realizowane na osiedlu (np. podwórko Ostrowskiego 3 mln 200 złotych)

•

 rganizowaliśmy wydarzenia takie jak Międzynarodowy Festio
wal Teatrów Dziecięcych „Dziecinada”, Pikniki i Festyny Grabiszyńskie, wigilie plenerowe, mikołajki, warsztaty z pierwszej
pomocy dla szkół, wycieczki, warsztaty rolkarskie, nasadzenia.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
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INFRASTRUKTURALNE

Podwórko Ostrowskiego/Grabiszyńska/Fiołkowa/Nastrurcjowa – pierwszy wniosek inwestycyjny opracowany i złożony przez
Zarząd Osiedla na początku kadencji! Przyznana kwota realizacji to ponad 1 mln złotych (I etap), 2 mln 200 złotych (II etap,
o który wnioskowaliśmy w tym roku). Projekt podwórka został
skonsultowany z mieszkańcami na spotkaaniach, które zorganizowaliśmy wraz ze ZDIUM. Obecnie wykonano: jezdnie, chodniki, miejsca postojowe z kraty trawnikowej, nowe systemy
odwodnienia i zagospodarowania wód opadowych, nasadzenia,
przygotowanie instalacji pod oświetlenie; II etap realizacji przewidziany w latach 2021-2022: zieleń, górka saneczkowa, plac
zabaw, boisko wielofunkcyjne oraz ciągli pieszo-rowerowe.
 undusz Osiedlowy: remont chodników ul. Odkrywców –
F
projekt wyłoniony przez Samorząd Osiedla w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne. Etap I zostanie zrealizowany do kwoty przypadającej na osiedle w wysokości 903
406,21 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja etapu I zadania: 2022r. Ze względu na robinie akacjowe
Zarząd Osiedla wystąpił o konsultację i opiekę dentrologiczną
na każdym etapie inwestycji.

•

 a nasze wnioski: wyremontowano chodnik na ul. GrabiszyńN
skiej od Fiołkowej w kierunku cmentarza oraz chodnik wzdłuż
ogrodzenia SP 109 na Inżynierskiej.

•

 łody na Hallera – zrealizowano zabezpieczanie przed parkoK
waniem aut na terenie parku. Wystąpiliśmy o ochronę trawnika przy jezdni poprzez np. nasadzenia niskich krzewów.

•

Interwencyjne oczyszczania chodników z zarastającej trawy
(Inżynierska, Odkrywców).

•

 większenie ilości i relokacja koszy na odpady przy ul. GrabiZ
szyńskiej i Inżynierskiej.

•

 tacja rowerowa na Odkrywców – dodanie większej ilości stoS
jaków.

•

 odstawianie dodatkowych kontenerów na odpady wielkogaP
barytowe oraz na odpady zielone.

•

 abezpieczenie chodnika przed wjeżdżaniem aut przy przejZ
ściu dla pieszych na ul. Nasturcjowej.

•

 nioskowaliśmy z sukcesem o ławeczkę mieszkańca na TapiW
cerskiej.

•

Zmiana organizacji ruchu przy CH Borek (możliwość zawracania).

•

 ystąpiliśmy o ujęcie w planie budżetowym na kolejne lata:
W
budowy chodnika pomiędzy Rymarską a Racławicką, budowy
oświetlenia chodnika wzdłuż Racławickiej oraz o montaż
progów spowalniających na ul. Odkrywców.

•

 zekamy na realizację przejścia dla pieszych na Inżynierskiej
C
przy Różanej, projekt reorganizacji ruchu na Kreślarskiej,
zabezpieczenie obudowy klombów na al. Pracy, remont części
nawierzchni jezdni przy Lakierniczej, Beyzyma (konieczność
wykonania kapitalnego remontu zgłaszamy od lat). Czekając
na decyzję urzędu odnośnie wpisania tej inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zgłaszaliśmy pilną potrzebę
remontów bieżących. W efekcie naprawa cząstkowa rozpocznie
się już w tym roku.

•

Inne zgłoszenia interwencyjne: koszenie, uszkodzona infrastruktura, śmieci, hałas.

 bniżenie poziomu hałasu al.gen.J.Hallera – w odniesieniu
O
do postanowień analizy sytuacji przeprowadzonej w 2018 r.
przez UM na wniosek Zarządu Osiedla wykonano:

> szlifowanie torowiska tramwajowego,
> uruchomienie sygnalizacji świetlnej dzień i noc,
> nasadzenia - jesienią 2020 r. ok. 6 000 szt. krzewów, drzew itp.,
> o
 d ulicy Ojca Beyzyma utworzone zielone torowisko; w 2021 r.
kontynuacja zielonego torowiska i wymiana rozjazdów
w kierunku ul. Grabiszyńskiej.
•

 emont ulic Lakierniczej i Beyzyma (na trasie autobusu 119) –
R
złożyliśmy wniosek o wpisanie remontu do Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego oraz wniosek o pilną potrzebę remontów
bieżących. Naprawa Lakierniczej – wrzesień br., nawierzchnia
i progi zwalniające na Beyzyma – październik br.

•

 enowacja kostki granitowej wokół kasztanowców przy
R
al. Pracy – złożyliśmy wniosek o w lipcu 2020 r., sprawa
została skierowana do ZDIUM, liczymy na realizację.

•

 onsultacje społeczne zagospodarowania podwórka przy
K
Hallera 115-123.

•

Remont podwórka al. Hallera 97-103 – w ramach poparcia
prośby mieszkańców złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie miejskim na ten cel. Dokumentacja projektowa poprzedzona konsultacjami społecznymi - II połowa 2021
roku. Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2023
(500 tys. zł) i 2024 (300 tys. zł).
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SPOŁECZNE

•

 zień Dziecka - wydarzenie plenerowe w parku – przedstawieD
nie „Terapia śmiechem”  i warsztaty dla całych rodzin

•

 ykl teatrów plenerowych w ramach Fundusz Czasu Wolnego –
C
Bajkobus, Teatr Małe Mi plus warsztaty artystyczne

•

 ezpłatne zajęcia dla dzieci Centrum Aktywności Dzieci
B
i Młodzieży   (ceramika, jazda na rolkach, angielski, tajemnicza
paczka, spacery przyrodnicze)

•

Organizacja warsztatów wakacyjnych dla dzieci

•

Aktywnie na Grabiszynku: joga, nordic walking w Parku Grabiszyńskim

•

Wyprzedaż Osiedlowa na al. Wędrowców

•

J ednodniowy biwak przyrodniczy dla dzieci, wycieczki do Bolesławca oraz Szklarskiej Poręby, wycieczka dla seniorów „Skarby
Opolszczyzny”

•

Pikniki i Festyny Grabiszyńskie

•

Szczepciobus na osiedlu

•

Sprzątanie osiedla, zbiórka elektrośmieci, roślinny wymiennik

•

 oncerty na podwórkach osiedlowych – podczas pandemii zaK
prosiliśmy Strefę Kultury

•

 onkursy rysunkowe online: Najpiękniejsza Dekoracja ŚwiąK
teczna, Najpiękniejszy Grabiszyński Bałwan, Najpiękniejsza
Grabiszyńska Pisanka oraz zabawy rysunkowe: Moje Osiedle
Grabiszyn-Grabiszynek oczami najmłodszych; Narysuj,
co lubisz najbardziej

•

Paczki świąteczne dla potrzebujących

•

 erce na nakrętki dla hospicjum, lokalizacja przy SP82, partnera
S
projektu

•

 óżnorodne zajęcia dla mieszkańców wciąż są realizowane wg
R
planu

O4
•

KLUB SENIORA
„Na Blacharskiej”

Z powodu covid działalność Klubu Seniora przez długi okres była
ograniczona.
•

 ruchomiliśmy telefon dla seniorów i osób w potrzebie podczas
U
pandemii

•

 akupiliśmy gry planszowe oraz przekazaliśmy Seniorom bilety
Z
do Opery, Impartu oraz upominki rzeczowe

•

 znawiamy zajęcia dla seniorów od października br. W planie
W
wycieczki oraz zajęcia m.in. nauka j. angielskiego, nowych technologii, treningi pamięci, szczegóły na www osiedla.

•

 ark Grabiszyński: uczestnictwo w działaniach Rady Parku
P
(z ramienia rady- Maria Kostrzewa-Żołnierz): udział w konsultacjach projektów rewitalizacji poszczególnych sektorów parku,
konsultacje pielęgnacji, wycinek i nasadzeń

•

 asadzenia drzew i krzewów zakupione z funduszy Rady
N
Osiedla: ul. Inżynierska (lipy drobnolistne), al. Pracy (lipy drobnolistne), skwer przy Blacharskiej (hortensje, tawuły) oraz teren
SP82 współfinansowanie krzewów. Nasadzenia cebulek kwiatowych: na Blacharskiej przy SP 82, al. Pracy przy SP109,
w parku przy placu zabaw od Racławickiej

•

 ompleksowe zazielenienie terenu pętli tramwajowej przy
K
Hallera, na nasz wniosek, zostanie zrealizowane w 2022

•

Zgłosiliśmy uzupełnienie szpaleru krzewów/drzew przy Grabiszyńskiej przy Kwadracie, uzupełnienie robinii akacjowej na
Odkrywców

•

 lanujemy: sadzenie cebulek kwiatowych na osiedlowych
P
trawnikach tej jesieni przy Grabiszyńskiej oraz krzewów przy
wejściu do parku od ul. Ogrodowej

ZIELONE OSIEDLE

 ystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę MPZP części parku po daW
wnej Zieleni Miejskiej z terenu przeznaczonego pod zabudowę
usługowo-hotelową na tereny zielone oraz uznania Masterplanu dla Parku Grabiszyńskiego za dokument obowiązujący,
zachowujący wartości historyczne i przyrodnicze, porządkujący prace projektowe
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•

WSPARCIE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH ,
KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH NA OSIEDLU

 akupiliśmy: dozowniki bezdotykowe z zapasem płynu
Z
do SP 82 i 109, przedszkoli nr 59, 96, 117 – koszt 1690 zł;
6 lamp antybakteryjnych do przedszkoli nr 59, 96, 117
– koszt 5720 zł

•

 akupiliśmy sprzęt sportowy do SP 82 – koszt 900 zł;
Z
SP 109 – koszt 900 zł

•

 akupiliśmy książki do biblioteki SP 82 – koszt 700 zł; SP
Z
109 – koszt 700 zł

•

 finansowaliśmy zabawy mikołajkowe z poczęstunkiem
S
i drobnymi upominkami w przedszkolach nr 59, 96, 117
w roku 2020 – koszt 4700zł

•

 finansowaliśmy stroje dla harcerzy Szczepu Nysa S
koszt 970 zł

•

 finansowaliśmy warsztaty dla zespołu muzycznego
S
przy SP 82 - koszt 2800 zł, stroje i śpiewniki dla chóru
przy DK Bakara - koszt 6200 zł.

Teksty biuletyn: Katarzyna Bańcerowska, Anna Daleszyńska

tel. 690 835 999

TRANSPARENTNOŚĆ
DZIAŁAŃ
I KOMUNIKACJA
Z MIESZKAŃCAMI

O6

•

 rowadzimy: 5 tablic informacyjnych (Blacharska, Racławicka,
P
Odkrywców, Grabiszyńska i al. Pracy),
https://www.facebook.com/RadaOsiedlaGrabiszynGrabiszynek,
www.grabiszyngrabiszynek.pl

•

s prawozdania z działalności osiedla oraz zarządu są publikowane
na stronie www.

