
INFRASTRUKTURALNE:
•  Ochrona przed hałasem al. gen. Józefa Hallera – pro-

jekt analizy możliwych do zastosowania środków opra-
cowany przez urząd na wniosek zarządu osiedla, szcze-
góły na www.grabiszyngrabiszynek.pl (11.2019)

•  Remont podwórka ulic: Grabiszyńska, Fiołkowa,
Nasturcjowa, Ostrowskiego – Program Inicjatyw Rad 
Osiedli przyznane 1 mln (realizacja ze względu na uzy-
skanie niezbędnych pozwoleń przesunięta na rok 2020)

•  Bezpieczne dojście do Szkoły nr 82 ul. Blacharska
(realizacja 2018)

•  Chodnik ul. Inżynierska przy SP 109 (realizacja 2019)

BIULETYN RADY OSIEDLA
GRABISZYN-GRABISZYNEK

Szanowni Mieszkańcy!
Minął półmetek kadencji Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek. Dziękując Państwu za zaufanie, w imieniu

Zarządu Osiedla, pragnę złożyć Państwu sprawozdanie z naszych działań od czerwca 2017 roku.
Idea, która nam przyświeca – to odpowiedzialne reprezentowanie głosu mieszkańców, skuteczne pozyskiwanie 

funduszy na działania infrastrukturalne i społeczne, dbałość o zrównoważony, zielony rozwój osiedla, organizacja 
wartościowych zajęć i wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców.

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie w sprawy osiedla wyrażane zgłaszanymi wnioskami, rozmowami,
udziałem w konsultacjach – są one dla nas najważniejszą wskazówką.

Działajmy dalej wspólnie!

We Wrocławiu funkcjonuje obecnie 48 osiedli. Osie-
dle Grabiszyn-Grabiszynek reprezentuje 15 osobowa 
Rada Osiedla wybierana na 4-letnią kadencję. Orga-
nem wykonawczym jest Zarząd Osiedla. Rada Osie-
dla jako jednostka pomocnicza Gminy jest przede 
wszystkim ciałem opiniodawczym, może jednak 
mieć realny wpływ na jakość życia na osiedlu.

•  Ruch jednostronny wokół szkoły Atut (realizacja 2019) 
•  Remont i modernizacja siedziby rady osiedla przy

ul. Blacharskiej w celu udostępnienia lokalu na zajęcia 
dla mieszkańców (realizacja 2017/2018)

SPOŁECZNE:
•  Utworzyliśmy Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży 

(autorka projektu Anna Daleszyńska), w ramach które-
go odbywają się bezpłatne 

   – Rolki – nauka i doskonalenie jazdy 
   – Klub odkrywcy – zabawa i edukacja w parku 
   – Doświadczenia i eksperymenty

Anna Daleszyńska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Anna Daleszyńska

Rys. II Budżet Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek – rodzaje działań
Diety      Koszty administracyjne      Mikołajki i Wigilia      Wyposażenie Rady      Działania Społeczne

Rys. I Budżet Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek – sposoby fi nansowania
Środki statutowe (otrzymywane zawsze)      Środki pozyskane

Rozwój funduszy Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Rocznie na działalność osiedla przyznawana jest 
kwota wydatków, wynikającą z liczby mieszkań-
ców, w wysokości ok. 48.100,00 zł. Wszystkie środki
pozyskane dodatkowo na zadania społeczne wynika-
ją z inicjatywy zarządu, gotowości do pisania projek-
tów i ich realizacji.

Zrealizowane działania i podjęte inicjatywy:



   – Mała Akademia Sztuki (plastyka, ceramika)
   – Warsztaty teatralne, taneczne, komputerowe
   – Konwersacje – j. angielski
   –  Wydarzenia – warsztaty ceramiczne w Bolesławcu, 

spektakl Teatru Lalek w parku (2019), warsztaty świą-
teczne (2017–2019)

•  Zajęcia dla dorosłych: 
   – Joga
   – Rolki
•  Wycieczki autokarowe dla mieszkańców poza Wrocław 

(Kutna Hora)
•  Wydarzenia, które na stałe wpisały się w kalendarz 

osiedlowy:
   –  Dziecinada Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzie-

cięcych – park Grabiszyński
   –  Wigilia plenerowa, wspólne kolędowanie – ul. Mako-

wa / al. Pracy przy parafii 
   –  Mikołajki – organizacja tematycznych spektakli 

teatralnych
   –  Wieczornica – prelekcja filmowa, występy chórów 

osiedlowych w CH Zajezdnia
   – Festyn Grabiszyński – maj – boisko SP 109
   – Pikniki Grabiszyńskie – wrzesień – Park Grabiszyński

•  Klub Seniora „Na Blacharskiej”
   –  cykliczne warsztaty dla seniorów (np. trening pamięci, 

zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne) 
   – pilates
   – czwartkowe spotkania w siedzibie rady osiedla 
   – potańcówka w CH Zajezdnia (realizacja 2018)
   – wycieczki autokarowe (Drezno, Spreewald)
   – rejs statkiem po Odrze z przewodnikiem
   – wyjścia do teatru, opery 
   – grille 
   –  spotkania z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej, policji 
•  Paczki świąteczne – wspólnie z urzędem miasta wspie-

ramy najbardziej potrzebujących

BEZPIECZEŃSTWO:
•  Zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy (z funduszy prze-

znaczonych na diety dla radnych funkcyjnych) warszta-
ty z pierwszej pomocy dla 300 uczniów klas 4–8 Szkoły 
nr 82 i Szkoły nr 109 (realizacja 2018, 2019) 

•  Przejścia dla pieszych – ul. Blacharska (realizacja 2018), 
ul. Inżynierska (realizacja 2020)

ZIELONE OSIEDLE:
•  Park Grabiszyński – od roku 2017 wnioskowaliśmy 

o zmianę podejścia do pielęgnacji zieleni w parku, bra-
liśmy udział w działaniach nad wstrzymaniem wycin-
ki drzew, wnioskowaliśmy uchwałą o powołanie Rady 
ds. Parku Grabiszyńskiego, aktywnie uczestniczyliśmy 
we wszystkich spotkaniach konsultacyjnych dot. Par-
ku. Wnioskowaliśmy o powołanie Rady ds. Parku Gra-
biszyńskiego – przedstawicielem RO w Radzie Parku 
Grabiszyńskiego jest radna Maria Kostrzewa-Żołnierz

•  Więcej nasadzeń:
   –  zainicjowaliśmy i posadziliśmy wraz z mieszkańca-

mi i Zarządem Zieleni Miejskiej krzewy przy skwerze 
na ul. Blacharskiej, cebulki na al. Wędrowców 
(realizacja 2018), skwerze przy al. Pracy (realiza-
cja 2019). Do projektu zaprosiliśmy mieszkańców 
i uczniów rejonowych szkół.

   – krzewy na skwerze przy al. Pracy
   – drzewa na ul. Racławickiej

•  Współpraca z działkowcami – nawiązaliśmy współ-
pracę, by propagować otwarte ogrody działkowe dla 
mieszkańców (2019)

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OSIEDLA:
•  Złożyliśmy uwagi do „Nowego studium uwarunkowań 

i zagospodarowania przestrzennego” (2017, szczegóły 
na stronie rady osiedla) 

•  Braliśmy aktywny udział we wszystkich konsultacjach 
społecznych dot. osiedla m.in: 

   –  masterplanu czyli wytycznych dla Parku Grabiszyń-
skiego 

   – uspokojenia ruchu na południowym Grabiszynku

Mali rolkarze na placu CH Zajezdnia Pierwsza pomoc w szkołach

Sąsiedzkie nasadzenia przy Blacharskiej

Radni: Janina Pławnicka, Anna Daleszyńska, Maria Żołnierz,
Oskar Dolot, Czesław Bieś – wydarzenie „Wrocław nie marnuje”



   – promenady Krzyckiej
•  Organizowaliśmy wydarzenie „Wrocław nie marnuje” 

mające na celu propagowanie tej inicjatywy wśród 
mieszkańców

•  Organizowaliśmy konsultacje z doradztwa energetycz-
nego dla mieszkańców 

WSPARCIE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH
i KULTURALNYCH NA OSIEDLU:

•  Sfinansowaliśmy:
   –  stroje sportowe dla drużyn Szkoły nr 82 oraz Szkoły 

nr 109 (realizacja 2018–2019)
   –  stroje dla chórów szkolnych – Szkoła nr 82 oraz Szko-

ła nr 109 (realizacja 2018)
   –  pomoce naukowe dla Przedszkola nr 59, Przedszkola 

nr 96, Przedszkola nr 117 (realizacja 2018) 
   –  stroje dla chórów przy Domu Kultury „Bakara” oraz 

Vox Clemens 
   –  sprzęt plenerowy dla Szczepu Harcerskiego Nysa 

(realizacja 2019)
   –  Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego – film o parku 

(dofinansowanie)

TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ
i KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI:

•  Prowadzimy:
   –  www.facebook.com/RadaOsiedlaGrabiszynGrabiszynek
   – http://www.grabiszyngrabiszynek.pl
   –  5 tablic informacyjnych rady osiedla (ul. Blachar-

ska 12, ul. Grabiszyńska, ul. Odkrywców, al. Pracy, 
ul. Racławicka) 

•  Sprawozdania prac zarządu publikowane na stronie 
rady osiedla

•  Konsultujemy – organizowaliśmy konsultacje społeczne:
   –  Projektu podwórka ul. Fiołkowa, ul. Ostrowskiego 

(07–08.2018)
   – WBO – projektów osiedlowych (2018–2019)
   – Funduszu Osiedlowego (09–10.2019) 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:
•  W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych 

w ramach Funduszu Osiedlowego, przyznanego 
na lata 2020–21 w kwocie 903 tys. zł, zawnioskowa-
liśmy o remont chodników ul. Odkrywców, remont 
chodników przy ul. Różanej.

•  Al. gen. Józefa Hallera – skuteczna walka z hałasem 
– wnioskujemy o wdrożenie postanowień z opra-
cowania (szczegóły na stronie Rady Osiedla).

•  Zabiegamy o udostępnienie budynku na Centrum 
Aktywności Lokalnej na osiedlu 

•  Kontynuujemy działania społeczne – m.in. Centrum 
Aktywności Dzieci i Młodzieży, Klub Seniora, inne 
aktywności dla mieszkańców

•  Kontynuujemy działania infrastrukturalne – wnioski 
o remonty podwórek, chodników, uspokojenia 
ruchu na osiedlu

•  Aktywnie włączamy się w miejskie działania an-
tysmogowe – jeśli jesteście Państwo zaintereso-
wani konsultacjami z doradztwa energetycznego 
na osiedlu – prosimy o wysłanie do nas informacji 
na adres anna.daleszynska@osiedla.wroclaw.pl

Podsumowując realizację powyższych zadań pra-
gniemy serdecznie podziękować za okazane wsparcie 
i zaufanie Prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi 
oraz jednostkom miejskim, z którymi współpracujemy 
na co dzień. Szczególnie Wrocławskiemu Centrum 
Rozwoju Społecznemu, Zarządowi Zieleni Miejskiej 
i Zielonemu Wrocławiowi, których duże zaangażowanie 
ma wpływ na skuteczność naszych dotychczasowych 
działań. 

Z wyrazami szacunku

Anna Daleszyńska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Z Prezydentem Wrocławia: Maria Żołnierz – skarbnik,
Anna Daleszyńska – Przewodnicząca Zarządu,

Katarzyna Bańcerowska – SekretarzCeramiczne warszaty w siedzibie Rady Osiedla

Remont chodnika przy ul. Odkrywców Dziecinada przy Górce Skarbowców

Anna Daleszyńska



RADA OSIEDLA GRABISZYN-GRABISZYNEK
siedziba: ul. Blacharska 12/1, 53-206 Wrocław

e-mail: grabiszyn_grabiszynek@osiedla.wroclaw.pl
www.grabiszyngrabiszynek.pl 

fb: RadaOsiedlaGrabiszynGrabiszynek

Miejskie programy antysmogowe

W latach 2020–2024 na wymianę pieców przezna-
czono 330 mln zł.
•  KAWKA PLUS: 
Dofi nansowanie 100% nawet do 15 tys. zł • Rok 2020
– 15 tys. zł • Rok 2021 – 15 tys. zł • Rok 2022 – 12 tys. zł
• Rok 2023 – 10 tys. zł • Rok 2024 – 8 tys. zł.
Jest to program bez limitu ilości zgłoszeń.
•  TERMO KAWKA:
Dotacje do wymiany starych, nieszczelnych drewnia-
nych okien zewnętrznych dla mieszkańców, którzy
w przeszłości wymienili piece w ramach programu
Kawka i Kawka Plus oraz tych, którzy dopiero
zamierzają wymienić piec. 
Można będzie pozyskać fundusze nawet do 5 tys. zł
(nie więcej niż 1 tys. zł na wymianę jednego okna). 
•  ULGI I ZWOLNIENIA Z CZYNSZÓW DLA LIKWIDUJĄ-

CYCH PIEC W LOKALACH KOMUNALNYCH:
• Zwolnienie z czynszu na okres maksymalnie 2 lat
(do 31 grudnia 2022 r.) + 50% ulgi w czynszu do końca 
2025 r. 
•  LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY:
W ramach dopłaty do rachunków, po zmianie syste-
mu ogrzewania, można otrzymać nawet do 4 tys. zł
rocznie. Poszerzony został zakres osób mogących 
skorzystać z programu, o osoby zmieniające piec
na ogrzewanie elektryczne nieakumulacyjne. 
•  Doradztwo Energetyczne: punkt konsultacyjny przy

ul. Hubskiej 8–16. Doradcy będą również pracować 
bezpośrednio na osiedlach.

Rada Osiedla już w styczniu organizuje prelek-
cję, na którą serdecznie zapraszamy. Informacje
o terminie dostępne będą w internecie i na tablicach 
ogłoszeń.

Al. Hallera
– działania w celu ochrony przed hałasem 

drogowym i tramwajowym

W nawiązaniu do petycji mieszkańców zarząd osiedla 
zwrócił się w grudniu 2018 do Prezydenta Wrocławia oraz 
Wydziału Środowiska o pilne podjęcie działań oraz prze-
prowadzenie analizy skutecznych rozwiązań. Efektem 
przeprowadzonych rozmów jest ekspertyza wykonana 
przez akustyków. Jej treść dostępna na www.grabiszyn
grabiszynek.pl, tutaj wymieniamy podjęte kroki:

1.  Wyszlifowano torowisko, zaplanowano szlifowanie kół 
pojazdów szynowych

2.  Do obecnie konstruowanego  Wieloletniego Planu In-
westycyjnego Wrocławia na lata 2020–2030 zgłoszono:

    •  remont zniszczonego odcinka torowiska od ul. O. Beyzy-
ma do skrzyżowania z ul. Mielecką w 2021 r.

    •  remont torowiska ul. O. Beyzyma – ul. Grabiszyńska
    •  remont nawierzchni drogowej na odcinkach al. Pracy 

– ul. Grabiszyńska
3. Złożono do rozpatrzenia wnioski:
    •  ograniczenie prędkości pojazdów w porze nocy, 

do 40 km/h dla pojazdów ciężarowych
    •  pracę sygnalizacji świetlnej przez całą dobę celem 

spowolnienia ruchu pojazdów
4.  I etap nasadzeń wiosną 2020 r. – na odcinkach al. Hal-

lera gdzie nie występuje zieleń o charakterze zwar-
tym. Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że realizacja 
nasadzeń możliwa jest fragmentarycznie ze względu
na infrastrukturę podziemną. Niektóre miejsca ce-
chują się zbyt małą powierzchnią nie pozwalającą
na wprowadzenie wysokiej zieleni zgodnie z zachowa-
niem warunków technicznych dla dróg publicznych.

Rada ds. Parku Grabiszyńskiego

Dnia 7 listopada 2018 roku została powołana przez za-
rząd Zieleni Miejskiej Rada Parku. W jej skład wchodzą 
naukowcy, przedstawiciele fundacji oraz stowarzyszeń, 
Radę Osiedla reprezentuje Maria Kostrzewa-Żołnierz.
Rada pełni funkcję doradczą w sprawach dotyczących 
ochrony, zagospodarowania i utrzymywania parku. Opi-
niuje i ocenia plany rozwoju parku, istotne kwestie dla 
jego funkcjonowania, konsultuje zasadność wycinek,
inicjuje również działania w zakresie ochrony zieleni.
Koordynator Bożena Zajączkowska.

KLUB SENIORA
Zapraszamy na spotkania

Klubu Seniora „Na Blacharskiej”
w czwartki w godz. 14.00–16.00

w siedzibie Rady Osiedla. Dojazd autobusem 119.

Seniorzy na wycieczce do Kutnej Hory


