
Protokół z 9/21 posiedzenia (zdalnego) 
 Zarządu Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek 

z dnia  1 wrzesnia2021r. 
 

Na posiedzeniu odniesiono się do porządku obrad: 
Ad. I      
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Zarządu Osiedla- Anna Daleszyńska.  W posiedzeniu wzięli 
udział  wszyscy członkowie Zarządu:  Bańcerowska Katarzyna,Bieś Czesław, Daleszyńska Anna,  
Kosztrzewa-Żołnierz Maria,  Pławnicka Janina 

 

Ad. II 
Przyjęto jednogłośnie porządek obrad. 
 
Ad. III 
Anna Daleszyńska przedstawiła wniosek pro-run dotyczący opinii Biegu Trzech wzgórz mającego 
odbyć się w dn.10.10.2021 
 
Uchwałą 22/21  zaopiniowano pozytywnie Bieg Trzech Wzgórz. 
Głosowano jednogłośnie. 
 
Ad.IV 
Anna Daleszyńska przedstawiła podsumowanie działań społecznych organizowanych przez Zarząd 
Osiedla za  okres 05-09.2021 
- Dzień Dziecka  - wydarzenie plenerowe – przedstawienie  i warsztaty dla całych rodzin 
- organizacja zajęć dla dzieci Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży ( ceramika, rolki, angielski) 
- organizacja  warsztatów wakacyjnych dla dzieci 
- zadanie społeczne Aktywnie na Grabiszynku ( joga, Nordic Walking) 
- realizacja Funduszu Czasu Wolnego – 3 x wydarzenie teatralne w parku Grabiszyńskim 
- wyprzedaż Osiedlowa – al. Wędrowców 
- biwak przyrodniczy 
- wycieczki  dla seniorów oraz dzieci 
- Piknik Grabiszyński 
- Szczepciobus przy Tarasach Grabiszyńskich i w trakcie Pikniku Grabiszyńskiego 
- sprzątanie Osiedla 
- roślinny wymiennik 
- zabawy plastyczne dla dzieci na fb 
- KS – w opracowaniu warsztaty 
-  biuletyn 
Na koniec podziękowała wszystkim zaangażowanym w działania. 
 
Ad.V   
 
Anna Daleszyńska przedstawiła status realizacji poszczególnych tematów: 
 
- zgłoszony przez osiedle do realizacji i finansowania w ramach Funduszu Osiedlowego wniosek 
inwestycyjny z liczbą rangową 1 pn. "Remont chodników ul. Odkrywców", zweryfikowany 
pozytywnie, jako etap I będzie realizowany do kwoty alokacji przypadającej na osiedle w wysokości 
zł. 903 406,21. Jednostka miejską realizującą to zadanie jest ZDIUM.  
Aktualnie znajduje się na etapie przygotowania projektu do realizacji tj. przeprowadzono 
postępowanie o zamówienie publiczne na sporządzenie dokumentacji , wyłoniono wykonawcę. 
Najniższa oferta to 86 715,00 zł. Określono termin na jej wykonanie na 8 m-cy od dnia podpisania 
umowy - zatem należy się spodziewać dokumentacji w m-cu marcu 2022 r. Realizacja w roku 2022. 



 
- pozytywnie zatwierdzony wniosek przewodniczącej zarządu o realizację II etapu remontu 
podwórka Ostrowskiego, Grabiszyńska 
 
- wniosek o remont o. Beyzyma/Lakiernicza na trasie autobusu 119 – otrzymane info od kierownika 
ZDiUM: „wystawione jest zlecenie na naprawy nawierzchni ulicy Lakierniczej. Nie ukrywam, że - 
mimo, iż są to remonty bieżące - będzie to dość znaczny powierzchniowo zakres, a tym samym 
istotny finansowo w naszym budżecie na utrzymanie nawierzchni.  
Termin w zleceniu jest do 19 września, a postaramy się o możliwie wcześniejsze wykonanie.  
Na zabezpieczenie uszkodzeń nawierzchni i progów w ulicy Ojca Beyzyma wejdziemy w drugiej 
kolejności, już raczej w październiku, choć nie mogę wykluczyć, że jeszcze we wrześniu. Ponieważ ta 
nawierzchnia jest bardzo odkształcona praktycznie na całej powierzchni, nie mamy możliwości 
wykonania jej docelowej naprawy w formie przebrukowania - w tym stanie potrzebny jest już 
remont kapitalny całości, a w rzeczywistości wykonanie nowej drogi o konstrukcji dostosowanej do 
współczesnych obciążeń (m.in. do ruchu autobusowego)”. 
- wniosek o renowację kostki wokół drzew al. Pracy – skierowany do ZDIUM, sprawa jest w toku. 
Odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły Katarzyna Bańcerowska i Maria Kostrzewa- Żołnierz 
oraz przedstawicie ZDiUM i ZZM 
- pętla Hallera – nasadzenia są planowane na przyszły rok 
- nasadzenia – z FCW  - propozycja – sięgacz do parku od Ogrodowej (różyczki – do ustalenia z ZZM) 
 
Ad. VI 
Uchwałą 23/21 przyjęto protokół 9/21 
Głosowano jednogłośnie. 
 
Ad. V 
Nie było. 
 

Uchwałą 18/21  zaopiniowano pozytywnie dofinansowanie publikacji „Park Grabiszyński” 
Głosowano „za”- 4 osoby, „wstrzymał się”- 1 osoba, „przeciw”- 0 
 
Ad. VI 
Kolejne spotkanie zostanie wyznaczone wg potrzeb. 
 
Ad. VII 
Przewodnicząca Zarządu- Anna Daleszyńska zamknęła obrady.  

 

   
                     Prowadziła: 
         Anna Daleszyńska 
         Przewodnicząca Zarządu         
                     Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek   
 

 

                    
Protokowała: 
Katarzyna Bancerowska 

Sekretarz Osiedla 

 
 


