
Fundusz Osiedlowy dla Osiedla Maślice 

- notatka podsumowująca konsultacje społeczne - 
 

 

Każde z 48 wrocławskich osiedli w ramach Funduszu Osiedlowego otrzymało określoną pulę 

środków z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych mieszczących 

się w przyznanej kwocie. Osiedle Maślice do dyspozycji na lata 2022-2023 ma  764 597, 34 zł. 

Według regulaminu Funduszu Osiedlowego można zgłosić inwestycji na 150% tej kwoty, 

czyli 1146896,01 zł. Zgłoszenie nie może odbyć się bez konsultacji społecznych, które na 

Maślicach trwały od 18 kwietnia do 8 maja 2022 r. Niniejsza notatka prezentuje ich wyniki.  

 

Pełny raport z konsultacji społecznych Funduszu Osiedlowego dla Osiedla Maślice 

dostępny jest (od 25 maja 2022 r.) na: 

• stronie WWW Osiedla Maślice (zakładka aktualności) - 

https://osiedle.wroc.pl/index.php/maslice. 

• profilach mediach społecznościowych Rady Osiedla Maślice 

  

Konsultacje społeczne składały się z 3 form: (A) formularz opinii, (B, B1) dwóch spotkań 

konsultacyjnych oraz (C, C1, C2) trzech punktóq konsultacyjnych. Podczas konsultacji 

zgłoszono 26 unikatowych pomysłów, które zostały przedstawione w poniższych 

zestawieniach. Należy zaznaczyć, że listy inwestycji utworzone podczas spotkań i punktu 

konsultacyjnego przez mieszkańców wskazują priorytetyzację, rangę danego przedsięwzięcia.    

 

 

(A) Propozycje zadań inwestycyjnych zgłoszone przez formularz opinii. 
 

l.p. według 

daty zgłoszenia 
propozycje zadań inwestycyjnych 

1 

Uporządkowanie połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy zrealizowanym 

już etapem Parku Maślickiego, a utwardzoną ścieżką odchodzącą od ul. 

Królewieckiej na wysokości Lidla i prowadzącą koło pumptracku aż do ul. 

Noteckiej. Obecnie istnieją dwie ścieżki (niezaznaczone na mapie Google’a) 

łączące te punkty – jedna stanowiąca przedłużenie ul. Noteckiej, a druga 

odchodząca od utwardzonej ścieżki za pumptrackiem. Z racji swojej 

dzikości wykorzystywane są one prawie wyłącznie przez osoby spacerujące 

z psami. Na przekształceniu ich w utwardzone i uporządkowane trakty 

podobne do ścieżki biegnącej koło pumptracku skorzystałyby osoby 

spacerujące (czy to z dziećmi, czy to z psami, czy samotnie), a także 

rowerzyści. Powstałaby ciut dłuższa trasa wśród zieleni, a takich tras nigdy 

dosyć na tak szybko rozrastającym się osiedlu jak nasze. W zależności od 

uwarunkowań finansowych w pierwszej kolejności sugerowałabym 

zagospodarowanie ścieżki będącej przedłużeniem ul. Noteckiej, następnie 

albo drugiej ze wspomnianych dzikich ścieżek, albo ścieżki odchodzącej od 

ul. Królewieckiej na wysokości Centrum Piękna Kasun. 

2 

Montaż słupków drewnianych, aby uniemożliwić parkowanie na terenach 

zielonych wzdłuż ulicy Mrągowskiej (odcinek od ul. Augustowskim do 

Ostródzkiej). Kierowcy parkują auta tuż pod młodymi drzewami. 

Utwardzają glebę, która chłonie przez to mniej wody czego następstwem 

jest usychanie drzew. 

3 
Odwrócenie nowych ławek przy stawie w Parku Rędzińskim tak, aby 

skierowane były w stronę wody. 



4 

 Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż torów kolejowych między stacjami Wrocław 

Pracze a Wrocław Stadion. Prace wykonywane etapami: kładki na 

Ługowinie, następnie wytyczona utwardzona droga przy torach byłyby 

idealną alternatywa dla ścieżki rowerowej przy zatłoczonej ul. 

Królewieckiej (trasa latem w pełnym słońcu, na rozgrzanym asfalcie). 

Dzieki tej inwestycji nastąpiłoby połączenie terenów zielonych wokół 

Stawu Królewieckiego i Parku Malickiego.   

5 

Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Białostockiej wraz z przedłużeniem ulicy 

Łukowskiej (jako dojazdowej do Białostockiej). Jest to jedyna ulica, która 

na tym osiedlu pozostała drogą szutrową, z licznymi dziurami, które nie są 

uzupełniane przez ZDiUM lub są uzupełniane zbyt rzadko. Przy mocnym 

wietrze ulica na zewnątrz wyglądała jak w trakcie burzy piaskowej. Po 

deszczu zamienia się w prawdziwe jeziora. 

6 

W ostatnim czasie dużo inwestowane jest w cześć Maślic znajdująca się 

przy ul. Maślickiej i Królewieckiej. Niestety pozostałe obszary Maślic 

(okolice Koziej) są nadal pomijane. Najpilniejszą inwestycją w tym rejonie 

są dodatkowe kosze na psie odchody wzdłuż kolektora oraz w okolicy 

polany u zbiegu Brodzkiej w kierunku ronda. Obecnie cały ten rejon jest 

obsługiwany przez 1 kosz!! Wydaje się, że to zniechęca cześć ludzi do 

sprzątania po swoim pupilu. Ponadto w rejonie tym przydałyby się ławki. 

7 

Teren przed CAL-em przyjazny przyrodzie i mieszkańcom, czyli 

zagospodarowanie przestrzeni zawartej pomiędzy rowem, ścieżką 

prowadzącą do CAL-u oraz ulicą Suwalską poprzez nasadzenia drzew, 

krzewów i kwiatów, pomiędzy które harmonijnie wkomponowana zostanie 

mała architektura, taka jak np. plenerowy stół do ping-ponga, stanowisko do 

gry w bule i wieloosobowy stół piknikowy z ławami (tylko nie z palet J ). 

Do tego z 2 kosze na śmieci i ewentualnie ławeczki dla śledzących 

rozgrywki. Ponieważ w sąsiedztwie znajdują się już przyszkolne miejsca do 

zabawy dla dzieci oraz infrastruktura sportowa, wskazane jest, aby przed 

CAL-em znalazły się raczej atrakcje dla starszych (jak wspomniane bule, 

ale i ping-pong jako gra dla wszystkich). Nasadzenia, poza wartością 

przyrodniczą, przyniosą cień i ochłodę w gorące dni, a osłonę przed wiatrem 

przy bardziej niespokojnej aurze. Dzięki realizacji tego pomysłu CAL 

niejako powiększy się i wyjdzie w plener, łącząc i skupiając wokół siebie 

mieszkańców okolicy. 

8 

Monitoring prewencyjny maślic 

 

- patrząc na kulturę osobista ludzi(a raczej jej braku) i różne inwestycje 

które zwą się przyszłością - 

nikt nie myśli o prawie cywila, które mogłoby uchwycić przyszłościowych 

"sprawców" różnych "rozrywek". 

dzięki monitoringowi łatwiej bedzie nam zlokalizować "ludzi" aby 

pociągnąć ich do odpowiedzialności za swoje czyny - kurcze - robimy 

oświetlenia i inne rzeczy na 3 ul z 1-ego FO - a czy ktoś zadał sobie pytanie 

do czego to posłuży jeśli nie ma kamery aby uchwycić nie 

przestrzegającego człowieka prawa ludzkiego gdy ktoś życie straci? 

przecież tacy ludzie najczęściej uciekają a złapanie ich wcale nie jest łatwe, 

wiemy jak działa policja i inne organy - nieudolnie. czemu nikt o tym nie 

pomyśli ? przecież życie ludzkie jest najwyższą wartością, nie plac zabaw, 

nie parking, nie sklep. 

 

Nie tak całkiem daleko od nas - kamery 137 i 135(pilczycka)spełniają swoje 



funkcje i są zaakceptowane przez UM patrząc na dokument z bipu na stan 

30.07.2020 wiec czemu by nie zrobić u nas tego? widzę wiele plusów 

takiego rozwiązania. 

Może warto porozmawiać na ten temat z CZK, przestudiować 3 ustawy pod 

kątem prawa z innymi i do przodu... 

oczywiscie nie twierdze ze to bedzie latwe, ale to że jest coś trudne, nie 

oznacza że niewykonalne. 
 

 

(B) Spotkanie konsultacyjne z dnia 20.04.2022 r. (dzieci i młodzież)  
 

Brak zgłoszeń. 

 

(B1) Spotkanie konsultacyjne z dnia 20.04.2022 r. (dorośli) 

 

Tematy zgłoszone podczas konsultacji: 

 

1. Progi zwalniające na ul. Warmińskiej. 

2. Psi wybieg w rejonie Stawu Królewieckiego. 

3. Oświetlenie traktu pieszo rowerowego ul. Suwalska 11 – Stodolna (2-3 latarnie). 

4. Oświetlenie ul. Rolnej – odcinek pomiędzy ul. Warmińską a AOW. 

5. Montaż słupków na skrzyżowaniach w ciągu ul. Warmińskiej (Fromborska, Nasienna, 

Lidzbarska, Rolna, Warmińska 10), których celem jest wyeliminowanie 

nieprawidłowego parkowania. 

6. Budowa łącznika przy ul. Lubelskiej – pomiędzy ul. Brodzką a budynkiem szkoły 

podstawowej. 

7. Budowa ścieżki rowerowej po drugiej stronie ul. Królewiackiej od AOW do ul. 

Maślickiej. 

8. Wyniesienie i wymalowanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Maślicka – 

Brodnicka – przejście przez ul. Maślicką. 

9. Budowa bunkra. 

 

(C) Punkt konsultacyjny z dnia 2 kwietnia 2022 r. (boisko przy AOW) 

 

Brak zgłoszeń. 

 

(C1) Punkt konsultacyjny z dnia 2 kwietnia 2022 r. (ul. Lubelska 97) 

 

Tematy zgłoszone podczas konsultacji: 

 

1. Lokalizacja ławeczki przy skwerze na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej i Siedleckiej. 

2. Wyłączenie z ruchu kołowego odcinka drogi łączącej Brodzką z Lubelską na wysokości 

szkoły. 

3. Lokalizacja koszy na śmieci wzdłuż kolektora/ul. Koziej - z myślą o zabezpieczeniu 

potrzeb właścicieli psów. Temat zostanie skonfrontowany z projektem ścieżki rowerowej 

wzdłuż kolektora. 

4. Nieprzyjemne zapachy w okolicach kolektora. 

 

(C2) Punkt konsultacyjny z dnia 2 kwietnia 2022 r. (al. Śliwowa 48) 

 

Tematy zgłoszone podczas konsultacji: 

 



1. Urządzenie stałych miejsc na ogniska (nie grille !) z wybetonowanym paleniskiem i może 

z zadaszeniem z siedziskami w miejscach oddalonych od budynków mieszkalnych. 

Zgłoszono następujące lokalizacje: 

- Park  Świetlików, przy jeziorku gdzie teraz są robione nielegalne ogniska, 

- na terenie przy górce z piaskiem na powódź między Parkiem Świetlików a ul. 

Ślęzoujście, 

- przy Stawie Królewieckim, 

- przy stawie koło ul. Maślickiej, 

- teren zielony przy skrzyżowaniu ul. Potokowa/Ślęzoujście w miejscu gdzie już są 

robione ogniska, 

- inne miejsca na osiedlu zgłoszone przez mieszkańców. 

Zgłaszający argumentowali, że nie ma takich miejsc na Osiedlu a najbliższe miejsca są w 

Leśnicy lub w stronę centrum miasta. Ponadto żywili nadzieje że urządzenie takich 

miejsc wyeliminuje dzikie, nielegalne ogniska. 

2. Wykonanie oświetlenia ścieżki od ul. Królewieckiej do ul. Warciańskiej. 

3. Wykonanie traktu pieszego z zieleńcami na ul. Bogatyńskiej od ul. Turoszowskiej do al. 

Śliwowej.  

 

Należy nadmienić, że przedstawione powyżej inwestycje będą wycenione (szacunkowy koszt) 

przez Zarząd Osiedla Maślice. Wycena stanowi bardzo ważną informacje, gdyż środki na 

Funduszu Osiedlowego są ograniczane. Szacunkowy koszt każdej inwestycji dostępny będzie 

podczas najbliższej sesji samorządu osiedla (pojawi się informacja w mediach 

społecznościowych oraz na stronie www Rady Osiedla), na której radni osiedlowi podejmą 

ostateczną decyzję o wyborze zadań inwestycyjnych i ich priorytetyzacji. 


