
 

 

 

 

 

 

Maśliczanki i Maśliczanie ! 
Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer dwumiesięcznika dotyczącego Osiedla. 
Wydawany jest on dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców  
i przedsiębiorczyń przez sztab redakcyjny skupiony przy Radzie Osiedla Maślice. 
Przy pomocy tego medium chcemy informować Państwa  
o sprawach lokalnych. Maślice rozwijają się i jeszcze przez długi czas będą 
miejscem wielu inwestycji zmieniających osiedle pod względem przestrzennym  
i społecznym. 
W pierwszym numerze przedstawiamy Państwu podstawowe informacje  
o Osiedlu, lokalnych grupach, które, tworzone przez mieszkańców i mieszkanki, działają na rzecz Maślic,  
a także podsumowanie działań Rady Osiedla. Ostatnia strona zawsze poświęcona będzie lokalnym 
przedsiębiorcom, a sama gazeta już od drugiego numeru zyska kolejne 4 strony.   
Liczymy, że “Halo! Tu Maślice” przypadnie Państwu do gustu. 
 
Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużo radości w nadchodzącym Nowym Roku! 
Redakcja  
 

Rada Osiedla Maślice – #pracaupodstaw

Rady Osiedli to jednostki pomocnicze miasta 
Wrocławia powołane do życia 20 marca 1991 r. 
(uchwała RM nr XX/110/91). Nie posiadają 
osobowości prawnej, stanowiąc strukturę 
społeczno-terytorialną, która przejmuje na 
swoim terytorium realizację zadań publicznych, 
ułatwiając gminie ich wykonywanie. Należą do 
nich m.in.: wspieranie i inspirowanie działań  
o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy 
warunków życia mieszkańców; działanie na rzecz 
samorządności lokalnej; współpraca z organami 
miasta, innymi osiedlami oraz instytucjami, 
grupami formalnymi i nieformalnymi; 
wnioskowanie i opiniowanie w sprawach 
inwestycyjnych, przestrzennych, 
środowiskowych oraz społecznych.  

 
Do dziś kwestie te były realizowane przez   
81 Maśliczanek i Maśliczan, którzy pracowali  
i pracują w strukturach samorządu osiedlowego 
na rzecz społeczności Osiedla Maślice. Obecnie 15 

radnych osiedlowych VII kadencji (2017–2021) 
działa na wielu polach, od planowania 
przestrzennego po integrację i aktywizację 
mieszkańców. Do najważniejszych działań 
obecnej RO, a tym samym do sukcesów Maślic, 
należą następujące kwestie: 
 fragment ul. Porajowskiej ma pozostać 

ogólnodostępnym terenem zielonym, 
 przeznaczenie terenu gminnego pomiędzy  

ul. Potokową i Maślicką na ogólnodostępny 
parking, 

 remont chodnika na ul. Warmińskiej, budowa 
chodnika na odcinku ul. Ostródzka–Brodnicka  
i wzdłuż ul. Maślickiej przy kościele pw. MB 
Fatimskiej, 

 wygranie wspólnie z mieszkańcami czujnika 
smogu (ul. Suwalska 5 w ZSP 12), 

 postawienie 20 ogólnodostępnych koszy  
na śmieci przy chodnikach, 

 zwiększenie liczby miejsc podstawienia 
kontenerów na odpady wielkogabarytowe, 

 wygranie wspólnie z mieszkańcami w WBO 2018 
dwóch projektów: plac zabaw (Maślice Wielkie)  
i boisko wielofunkcyjne (Maślice Małe przy 
AOW), 

 współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami oraz 
inwestorami/deweloperami – wsparcie 
wydarzeń plenerowych i działań RO  
w zakresie rozwoju Osiedla Maślice. 
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Ponadto w przygotowaniu są: koncepcja 
tramwaju, dokumentacja techniczna remontu  
ul. Maślickiej i ul. Ślęzoujście, przetarg na budowę 
parku przy  ul. Królewieckiej (WBO 2016). W 2019 
roku powstaną dwie stacje roweru miejskiego na 
Maślicach ( narożniki Królewiecka i Mrągowska, 
Maślicka i Kozia) oraz dokumentacja techniczna 
Centrum Aktywności Lokalnej (które stanie na 
terenach za Przedszkolem nr 8). Działania RO 
obecnej kadencji to efekt 171 oficjalnie złożonych 

pism, niezliczona liczba wiadomości e-mail  
i rozmów telefonicznych przedstawicieli/-ek RO 
oraz blisko 100 spotkań w terenie z mieszkańcami 
oraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego. 
Pilnujemy spraw i pracujemy dalej dla osiedla. 

(SC) 
Kontakt:   maslice@osiedle.wroc.pl 
Facebook: @rada.osiedla.maślice 
Twitter: @RO_Maslice 
 

 

Co się dzieje na osiedlu
Chór Maślic CON AMORE 

Od 2014 roku pod batutą Pauliny Zwarycz oraz 
wsparciu Jakuba Zwarycza (aranżacje, 
opracowania repertuaru) działa maślicki chór 
osiedlowy. Powstał on z inicjatywy Ewy 
Glińskiej i Mai Lose. Każdego roku bierze 
udział w Przeglądzie Chórów Osiedlowych, 
cyklicznie występuje w kościele parafialnym, 
Klubie Seniora oraz na Rodzinnym Festynie 
Maślickim.  

 
Z roku na rok repertuar chóru staje się 
bogatszy, a bycie jego częścią to nie tylko 
występy, ale także wspólne próby, 
muzykowanie w miłym towarzystwie, czy 
chowanie się po kątach, gdy nie ma garderoby 
na zmianę stroju. Śpiewanie w chórze to 
więcej niż rozrywka. Śpiew pomaga na 
smutek, nieśmiałość, sprawiając, że czujesz 
się lepiej! Chór zaprasza mieszkanki  
i mieszkańców Maślic do wspólnego 
śpiewania.  Próby odbywają się w każdą środę 
o godz. 19:00 w Filii nr 7 MBP przy  
ul. Suwalskiej 5 (kontakt 668 703 876).  

(GL) 
 

Biblioteka, czyli multifunkcjonalne 

maślickie centrum kulturalne 

Filia nr 7 MBP to jedna z filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Z tego 
względu, że mieści się przy ZSP 12 przy  
ul. Suwalskiej 5 jest błędnie kojarzona  
z biblioteka szkolną. Oprócz tradycyjnych 
książek posiada w swoich zbiorach także 
audiobooki oraz multimedia dla dzieci. 
Stanowi małe maślickie centrum kulturalne,  
a także osiedlowe miejsce spotkań. 

Działa w niej Klub Rodzica, zatem duża część 
oferty skierowana jest dla dzieci oraz ich 
rodziców/opiekunów, m.in. “Maluchowo”, 
czyli zabawy sensoryczne dla dzieci w wieku 
0-2 lat animowane przez Aleksandrę Mosór 
czy “Total fitness” - gimnastyka dla mam, 
którą prowadzi Małgorzata Smektała-Siek. 
Dodatkowo w ramach Klubu Rodzica działa 
również “Amatorski teatr dla rodziców” 
prowadzony przez Ewelinę Niewiadowską - 
aktorkę teatralną i animatorkę kulturalną. 
Obecnie grupa teatralna przygotowuje 
komediowy spektakl, którego premiera 
zapowiedziana jest na wiosnę 2019 r. 
Co roku Filia nr 7 gości także jako “Biblioteka 
Plenerowa” na Rodzinnym Festynie 
Maślickim organizowanym przez Radę 
Osiedla Maślice, a w czerwcu - już od 8 lat - 
ma miejsce największa atrakcja dla dzieci, 
czyli “Noc w bibliotece”. Ponadto działa w niej 
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych oraz  
w każdą środę o godz. 19.00 odbywają się 
próby osiedlowego chóru “Con Amore”. 

 
Filia nr 7 ściśle współpracuje z lokalnymi 
organizacjami i grupami. Otwarta jest 
również na pomysły mieszkanek  
i mieszkańców, czego przykładem jest 
współpraca z grupą 3K podczas realizacji 
projektu “Akcja Plansza, czyli jak 
Superbohaterowie ratują Maślice!”  
w ramach Mikrograntów. Produktem, który 
pozostał po projekcie jest osiedlowa gra 
planszowa “Misja Maślice”, w którą można 
zagrać odwiedzając bibliotekę. 

(RC) 
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Kolektyw Pomysłów 

Kolektyw Pomysłów to nieformalna grupa 
założona w 2015 r. przez Magdę, Renatę  
i Tomasza. Jej skład jest zmienny - każda 
osoba, która ma pomysł na działanie 
sąsiedzkie może do niej dołączyć. Od kilku lat 
zrealizowaliśmy różnorodne projekty, 
mające na celu integrację sąsiedzką, m.in. 
tworzenie plenerowych mebli z palet, 
konkurs filmowy “Nakręceni Maślicami” 
połączony z kinem plenerowym w ramach 
Mikrograntów, zajęcia z robotami dla dzieci. 
To Kolektyw zorganizował pierwszą edycję 
Pożegnania Lata, które teraz jest stałym 
punktem w kalendarzu wydarzeń 
osiedlowych.  
Regularnie startujemy w programach 
grantowych, szczególnie tych 
organizowanych przez wrocławską Strefę 
Kultury, by zdobyć środki na kolejne 
działania. 
W 2016 w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury we Wrocławiu wygraliśmy grant na 
zbudowanie maszyn, które prezentowały 
zainteresowania literackie mieszkańców 
naszego osiedla. Współpracujemy z Radą 
Osiedla, Filią 7 MBP i innymi lokalnymi 
partnerami.  Jesteśmy otwarci na nowe 
pomysły i osoby, wszyscy są mile widziani. 
Facebook: @ kolektywpomyslow 

(TP) 
 

Stowarzyszenie Nasze Maślice 

Stowarzyszenie „Nasze Maślice” jest 
organizacją o charakterze społecznym. 
Zrzesza ono mieszkańców Maślic, którzy chcą 
działać na rzecz osiedla poprzez realizację 
takich celów jak rozwijanie świadomości 
obywatelskiej i lokalnej, działalność 
edukacyjną i kulturalną, dążenie do 
zwiększenia transparentności  
i monitorowanie działalności władz 
publicznych, wspieranie rozwoju 
komunikacji i transportu publicznego oraz 
dążenie do poprawy stanu infrastruktury, 
dbanie o zieleń i miejsca spotkań dla różnych 
pokoleń, przestrzeganie zasad 
zrównoważonego rozwoju i ładu 
przestrzennego przez władze Wrocławia, 
budowanie demokracji uczestniczącej, a także 
kreowanie rozwiązań pozytywnie 
wpływających na jakość życia obywateli.  
Facebook: @nasze.maslice 

(JoSt) 
 

Rada Rodziców przy SP nr 26 

Rada Rodziców to formalny organ powołany 
do bezpośredniego wsparcia placówki 
szkolnej w zakresie jej funkcjonowania. 
Działalność w Radzie jest dobrowolna i non 

profit, a angażujący się rodzice chcą mieć 
realny wpływ na to, co dzieje się w szkole, do 
której uczęszczają ich dzieci. Starają się 
ukierunkować działania zwiększające 
komfort, bezpieczeństwo i atrakcyjność 
placówki. Angażują swój czas po to, by  
w miarę możliwości wesprzeć działania 
szkolne. Należą do nich m.in.: 
 montaż poidełek, 
 poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do 

szkoły, 
 montaż automatu z napojami i drobnymi 

przekąskami (szkoła przy ul. Lubelskiej), 
 współpraca z Dyrekcją o poszerzenie 

możliwości korzystania z dostępu do 
elektronicznych wersji podręczników, 

 zakup koszulek reprezentacyjnych dla 
uczniów, 

 włączanie deweloperów inwestujących na 
Maślicach w aktywność szkolną – będą 
stojaki na rowery przy ul. Lubelskiej, 

 wspieranie najbardziej potrzebujących 
dzieci ze szkoły oraz wszelkie  inicjatywy 
samorządu uczniowskiego i społeczności 
szkolnej tj.: mikołajki, kiermasze, zbiórki 
charytatywne, szkolny bal karnawałowy, 
wyjazdy dzieci na konkursy oraz zakupy np. 
siedziska, piłki na salę gimnastyczną. 

Drużyna RR to rodzice, którzy na co dzień 
angażują się w różne inicjatywy szkolne  
i aktywnie współpracują z nauczycielami. To 
dzięki nim możliwa jest realizacja wielu 
projektów. Przed nami sporo wyzwań  
i planów, w których możesz nam pomóc. 
Zapraszamy do kontaktu przez sekretariat 
szkolny oraz portal Facebook: 
@Rada-Rodziców-SP26-2124139824516760 

(JoSm) 
 

Klub Seniora 

Klub Seniora przy Radzie Osiedla Maślice 
istnieje już ponad 10 lat, a jego historia 
udokumentowana jest w wielu tomach 
barwnych kronik. Długoletnią liderką Klubu 
była Irena Ćwiertnia, która w bieżącym roku 
przekazała stery w dobre ręce Teresy Bisek. 
Spotykamy się w każdą w środę o godz. 18.00 
w świetlicy osiedlowej na wspólną herbatę, 
kawę, ciasteczka i pogaduszki. Są też 
spotkania uroczyste: imieninowe, świąteczne 
(np. wspólna wigilia) i okolicznościowe 
(topienie Marzanny czy pożegnanie lata  
z grillem nad stawem przy ulicy 
Królewieckiej). Współpracujemy z Filią nr 7 
MBP i uczestniczymy w imprezach tam 
organizowanych m.in. spotkaniach 
autorskich i różnych prelekcjach. 
Organizujemy wspólne wyjścia do kina, 
przeważnie na seanse dedykowane seniorom 
w DCF, na koncerty (ostatnio "Nie tylko 
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Strauss Gala" w Capitolu) i wieczorki 
taneczne (np. Andrzejki w klubie Anima). 
Dbamy też o kondycję fizyczną. Dzięki 
umiejętnościom i zaangażowaniu Hani 
Frączyk dwa razy w tygodniu przez godzinę 
pilnie ćwiczymy. 
Oczywiście jeździmy też na wycieczki - 
przeważnie jedno- lub dwudniowe. W lutym 
spędziliśmy 2 dni w Wiśle. Był śnieg, zabawa 
ostatkowa i kulig zakończony ogniskiem.  
W maju zwiedziliśmy piękne stare miasto  
w Czechach - Ołomuniec. 
Niestety mamy też bolączki - przede 
wszystkim borykamy się z tym, że nie mamy 

odpowiedniego miejsca na naszą działalność, 
gdyż jest nam po prostu bardzo ciasno 
(świetlica osiedlowa od poniedziałku do 
piątku do godz. 17.00 pełni rolę świetlicy 
szkolnej – przypis red.) i musimy poświęcać 
dużo czasu na przygotowywanie spotkań. 
Mamy nadzieję, że doczekamy i powstanie 
obiecywane Centrum Aktywności Lokalnej, 
do którego zostanie przeniesiony nasz Klub. 
Zapraszamy serdecznie do kontaktu na 
środowych spotkaniach. 

(JaSt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczne Osiedle – podstawowe informacje 
 

Straż Miejska (tel. 986) – Strażnik Osiedla Maślice Zbigniew 
Jerzycki (600 908 533) W sprawie kopciuchów prośba  
o kontakt z oddział ochrony środowiska tel. 713 100 646. 
Kontakt drogą elektroniczną: straz@strazmiejska.wroclaw.pl 
(nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty 
elektronicznej) lub przez www.strazmiejska.wroclaw.pl 
(zakładka kontakt). 
Policja (tel. 112) – Dzielnicowi Osiedla Maślice mł. asp. 
Mariusz Palczewski (600 209 958) oraz st. sierż. Jacek 
Brzeziński (601 703 075). Zachęcamy do korzystania  
z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie anonimowo 

możemy raz dziennie oddać zgłoszenie, które będzie 
sprawdzone przez funkcjonariuszy. 
Nr 112 - W grudniu rozpocznie się przejmowanie numeru 
alarmowego 997 od dolnośląskich komend przez Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego. Oznacza to, że dzwoniąc pod 
ten numer, nie dodzwonimy się do najbliższej komendy, 
ale bezpośrednio do CPR. Plan przejęcia numeru 997 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na 
Dolnym Śląsku rozpocznie się 3 grudnia. Jako pierwsza numer 
przekaże Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. 

 

Dziękujemy za wsparcie:  

  

HIT-ek 
Aleksander 

Guderski 

APTEKA 

MILLENIUM 

    

  

Delikatesy 

KONKRET 

Kwiaciarnia 

BLACK 

BACCARA 

 
Przygotowuje zespół:  Renata Cierniak, Sławomir Czerwiński, Maja Olszowy, Tomasz Patoła, Joanna Smulikowska, Michał Sobczak.  
Przy wsparciu Rady Osiedla Maślice.                                   Kontakt: redakcja.tumaslice@gmail.com 
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo do ich skracania oraz edycji. Autor, przekazując materiał do publikacji, udziela Redakcji 
"Halo! Tu Maślice” niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich w zakresie niezbędnym do opublikowania przekazanego materiału  
w wersji drukowanej i elektronicznej. 

    

Drodzy Mieszkańcy Maślic! 
 
Pewnie wielu z Was zna naszą Piekarnię Rzemieślniczą #chleb przy ulicy Suwalskiej. Tym, którzy już nas odwiedzają 
mówimy duże DZIĘKUJEMY, a tym którym nie udało się do nas jeszcze trafić mówimy  DZIEŃ DOBRY. W naszej małej, 
ale prężnej piekarni, codziennie wypiekamy odżywcze pieczywa dla osób o różnych upodobaniach i wymaganiach 
żywieniowych.  Można u nas znaleźć  pieczywo: pszenne, żytnie, razowe, o niskim IG, bezglutenowe, wegańskie, 
bezcukrowe czy bez laktozy.   W ofercie mamy chleby, bułki, ciasta, ciasteczka oraz ciepłe i zimne przekąski i napoje.  
Wszystko można wziąć na wynos lub skonsumować na miejscu.  

Nasze naczelne wartości to:  
Satysfakcja klientów, Naturalne składniki, Tradycyjne receptury, Bezkompromisowa jakość, Pasja i zaangażowanie 

 

Na zbliżające się ŚWIĘTA  przygotowaliśmy specjalną ofertę. Zachęcamy do składania zamówień, w szczególności na 
chleby. Szczegółowa oferta i warunki zamówień dostępne w piekarni.  Tylko tak możemy zagwarantować 
zainteresowanym, że ulubione wypieki znajdą się na świątecznych stołach.  

Zamówienia można składać do 18 grudnia 2018. 
ul. Suwalska 12A/1, 54-104 Wrocław, tel. 731  360 360 

 


