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Drogie Czytelniczki,  

Drodzy Czytelnicy!  
Witamy serdecznie w nowym roku i w nowej odsłonie. Tak jak 
zapowiadaliśmy przez social media Rady Osiedla Maślice 
dwumiesięcznik maślicki rośnie, tak jak całe Osiedle. Dzięki wsparciu 
lokalnych przedsiębiorstw mamy dla Państwa 8 stron informacji  
z Maślic i o Maślicach. Dodatkowo wiele artykułów nadsyłanych jest 
przez mieszkańców i mieszkanki. Z kilkoma podjęliśmy współpracę, 
aby pochwalili się swoim hobby i wiedzą. Bardzo się cieszymy  
z zaangażowania Maśliczanek i Maśliczan, za co z całego serca 
dziękujemy. Życzymy miłej lektury, a my #pracujemydalej. 
 
Redakcja 
  

Rada Osiedla Maślice 
#pracujemydalej  

 
Początek roku to dalszy ciąg działań w terenie oraz 
przygotowania do czekających na realizację 
zaplanowanych przedsięwzięć. Ważniejsze sprawy podjęte 
w styczniu oraz lutym: 
● Zespół ds. WBO na Maślicach opracował strategię oraz 
przy współpracy z aktywnymi mieszkańcami, liderami  
i innymi osiedlami złożył dwa wnioski do tegorocznej 
edycji. Projekt osiedlowy nr 256 Rowerowe Maślice – etap 
I: pumptruck i ścieżka rowerowa i ponadosiedlowy nr 132 
Zieleń to życie, ruch to zdrowie – nasadzenia, rekreacja  
i zielone zakątki w całym mieście. Więcej o WBO 2019  
w kolejnym numerze – zgłoszone projekty i stan realizacji 
tych wygranych.  

● Zespół Zrównoważonego Rozwoju Maślic (spotkania 
terenowe w każdą trzecią sobotę miesiąca) odbył dwa 
spotkania: (1) 19 stycznia w sprawie smogu (instrumenty  
i narzędzia jego zwalczania). Cały czas można składać 
wnioski do Fortum w celu zapytania o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej (www.fortum.pl/zapytanie-o-przylaczenie); 
(2) 16 lutego w kwestii polityki parkingowej na osiedlu 
komunalnym przy ul. Maślickiej oraz konsultacje odnośnie 
koncepcji zagospodarowania zieleńca przy ul. Porajowskiej 
i działań związanych z infrastrukturą, bezpieczeństwem  
i zielenią Al. Śliwowej. Uzyskane w drodze konsultacji 
rozwiązania zostaną skierowane przez RO w formie 
wniosków do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.  
● Spotkanie z młodzieżą SP26 w celu współpracy i angażu 
młodych mieszkańców w działania osiedlowe – będą 
wspólne działania dotyczące czystości i dbania  
o bioróżnorodność. 
● Wsparcie działań Filii nr 7 MBP, tj. Maślicki Dzień Kota.  
● Spotkanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, 
Romanem Kowalczykiem, w celu rozwoju przestrzeni 
edukacyjnej na Osiedlu. W tej sprawie współpracujemy  
z Radą Rodziców i Dyrekcją ZSP12 oraz z Departamentem 
Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.  
● 11 lutego w ramach dyżuru Rady Osiedla odbył się 
okrągły stół z przedstawicielami Urzędu Miasta i Radnym 
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Miejskim Pawłem Karpińskim w sprawie inauguracji 
projektu „Karty Zieleni” – będą wspólne działania dla 
zrównoważonego rozwoju Maślic. 
● Podjęcie współpracy ze Stadionem Wrocław w celu 
integracji i aktywizacji mieszkańców Maślic i osiedli 
sąsiednich. W sprawę bardzo mocno zaangażowana jest 
społeczność szkolna ZSP12. 
● Wykonanie 8 zgłoszeń dotyczących czystości Osiedla,  
w tym pilnowanie wraz z mieszkańcami jakości wody 
Ługowiny. 
● Do końca II kwartału czekamy na dokumentację 
modernizacji wału wzdłuż ul. Ślęzoujście. Dokumentacja 
remontu samej drogi została już wykonana i dostępna jest 
w siedzibie Rady Osiedla (ul. Suwalska 5) lub podczas 
spotkań terenowych Rady Osiedla. 
● W przypadku Al. Śliwowej w IV kwartale 2019 r. ma być 
zrealizowane oświetlenie i chodniki (fragment drogi 
asfaltowej). Ponadto wykonanie brakującej nawierzchni 
(wzdłuż Parku Rędzińskiego) będzie analizowane przy 
tworzeniu budżetu miasta na 2020 r. 
Ponadto wciąż czekamy na tworzoną koncepcję tramwaju 
wzdłuż ul. Maślickiej oraz dokumentację techniczną 
remontu ulicy Maślickiej. Dodatkowo 3 kwietnia br. 
planowana jest wizyta przedstawicieli/-ek Rady Osiedla  
u Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, podczas której 
poruszymy m. in. kwestie infrastruktury, edukacji, 

bezpieczeństwa, zieleni i planowanych inwestycji na 
Maślicach. 
Informujemy, że wszystkie bieżące działania Rady Osiedla 
udostępniane są na profilu Facebook 
(@rada.osiedla.maslice) oraz na Twitterze (@RO_Maslice). 
Zapraszamy serdecznie również do wizyt w siedzibie Rady 
Osiedla, przy ul. Suwalskiej 5, podczas dyżurów radnych  
i zgłaszania uwag, postulatów w sprawach osiedlowych. 

(SC) 
 

Historia Maślic (cz.1) 

Maślice (wcześniej jako Maslec) to podwrocławska osada 
znana już w 1193 roku, kiedy to papież Celestyn III 
wymienił ją wraz z innymi jako własność wrocławskiego 
opactwa augustianów NMP na Piasku. Później (do 1657 
roku) stanowiła własność klasztoru klarysek. 
Autor pierwszego syntetycznego opracowania nazw 
śląskich miejscowości, Heinrich Adamy jako najstarszą 
nazwę miejscowości wymienia Maslic podając jej znaczenie 
„Butterdorf”, czyli w języku polskim „Maślana wieś” lub 
„Wieś masła”. Nazwa wsi została później fonetycznie 

zgermanizowana na Masselwitz i utraciła swoje pierwotne 
znaczenie. 
Od 1301 roku istniał tu folwark rozmierzony na 10 łanów, 
zapewne tożsamy z terenem dzisiejszych Maślic Małych 
(„Łan”: dawna jednostka podziału pól wspólnoty  
w średniowiecznej Europie. Jednostka ta służyła pomiarom 
powierzchni i długości ziemi przeznaczonej pod zasiewy.  
1 łan to około 17,955 hektara). 
W sąsiedztwie (na terenie ob. Maślic Wielkich) była wieś, 
zwana w 1353 roku Massilwicz, dość duża – z 21 i ½ łanami 
oczynszowanymi oraz 2 i ½ łanami sołtysimi (tj. 
zwolnionymi od czynszu). Podział – utrwalony w nazwie do 
dziś – na dwie części: Maślice Małe i Wielkie pojawił się w 
źródłach pierwszy raz dopiero w 1630 roku. 
Jeszcze na planie z połowy XVIII wieku widać, że Maślice 
Małe były folwarkiem z dworem oraz kilkoma działkami 
związanych z nim zagrodników. Majątek można 
lokalizować tuż nad Ślęzą, a zatem powiązać go z dzisiejszą 
ulicą Dworską (tamże ob. Ośrodek dla Niesłyszących  
i Słabosłyszących).  
Dalej na północ znajdowała się wieś – krótka ulicówka – 
Maślice Wielkie, oddzielona od Odry wałem na wysokości 
ob. ul. Potokowej. 
Ostatecznie także na tym obszarze – między Maślicami 
Wielkimi i Małymi – powstało osiedle. To tzw. Nowe Domy 
(Neuhaus) – fryderycjańska wieś z 10 domami, 
symetrycznie rozłożonymi po obu stronach drogi  
(ob. ul. Potokowa). 
W dniu 22 listopada 1757 roku okolice Maślic były widownią 
zaciętych walk pomiędzy atakującymi Wrocław wojskami 
austriackimi i broniącymi miasto oddziałami pruskimi. 
W 1845 roku Maślice Małe posiadały pałac, folwark, 35 
domów i 244 mieszkańców. Natomiast Maślice Wielkie  

Rys: Maślice Małe i Wielkie w poł. XVIII w. według F.B. Wernera 
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w tym samym roku zamieszkiwało 247 mieszkańców, było 
tam 40 domów i 2 folwarki. Obydwie wioski włączono do 
Wrocławia w 1928 roku. W czasie II wojny światowej 
stacjonowały tu wojska niemieckie, a po 1945 roku wojska 
radzieckie.   

Opracowanie: Jacek Myszkowski 
 

Nasza szkoła nie ma granic! 

Hallo!Ciao!Hi!Cześć!- międzynarodowo w maślickiej 
podstawówce. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 26 realizują projekty  
z rówieśnikami z różnych stron Europy na 
międzynarodowej platformie eTwinning.  

W ramach projektu „Schulen in Europa” ósmoklasiści 
wykonują w j.niemieckim wspólne zadania z uczniami  
z Grecji, Niemiec, Turcji i Chorwacji, redagując 
międzynarodowy magazyn o tym samym tytule. Wspólnie 
uczyli się już o swoich tradycjach i zwyczajach 
bożonarodzeniowych, wypełnili ankietę o świętach, 
stworzyli galerię zimowych obrazów rodzimych artystów. 
Jednak najwięcej emocji wzbudziło grudniowe spotkanie 
online, podczas którego nasi uczniowie grali z uczniami  
z Grecji w guiz Kahoot, łącząc się przez skypa. Ukazały się 
już dwa wydania miesięcznika, następne są  
w przygotowaniu.  
Kolejną inicjatywą jest projekt „Die Schönheit der Welt”. 
Jego celem jest przybliżenie uczniom piękna otaczającego 
nas świata , jak również zastanowienie się nad jego bliższą 
i dalszą przyszłością. Szkoły z Polski, Włoch i Słowacji 
stworzyły wspólnie wirtualne książeczki „Piękne miejsca  
z różnych kontynentów”, z opisem miejsc, do których 
chcieliby dotrzeć. Partnerzy projektu obejrzeli też film 
dokumentarny o współczesnych zagrożeniach Ziemi,  
a następnie brali udział w dyskusji o przyszłości naszej 
planety. Projekt zakłada również naukę poza szkolną klasą 
stąd też wizyta naszych uczniów w zoo i udział  
w warsztatach o nielegalnym handlu chronionymi 
zwierzętami oraz zwiedzanie Centrum Edukacji 
Ekologicznej Hydropolis. W następnych miesiącach 
partnerzy projektu dowiedzą się jak dba się lokalnie  
o środowisko oraz nakręcą teledysk do piosenki „Meine 
Welt” (Mój świat) Petera Heppnera. 

 Od listopada uczniowie realizują również projekt „Let’s 
celebrate Unesco days together”, który zakłada 
przybliżenie uczestnikom kultury dialogu między rożnymi 
narodami. Młodzież z Portugalii, Włoch, Albani, Turcji, 
Niemiec ,Hiszpanii i Polski będzie się razem uczyć  
o tolerancji, pokoju oraz prawach człowieka.  
Po zakończeniu projektów eTwinning planowana jest 
wystawa w holu szkoły na ul. Suwalskiej. 
Szkoła Podstawowa nr 26 w marcu 2018 otrzymała tytuł 
„Szkoły eTwinning” jako jedna z czterech szkół na Dolnym 
Śląsku. 
 

Walczymy ze smogiem!  

„Korki na Maślicach to codzienność. Coraz mniej dróg, 
coraz więcej osiedli, coraz więcej mieszkańców.  
W rozmaitych grupach trwają dyskusje na temat tego, jak 
wpłynąć na tę sytuację i padają różne pomysły. W mojej 
głowie zrodził się taki pomysł: możemy zmniejszyć korki, 
planując wspólne przejazdy, jeśli przemieszczamy się  
w podobnych kierunkach” – mówi Łukasz Pietrucha, 
pomysłodawca inicjatywy. Na portalu Facebook, Łukasz 
założył grupę „Maślice – wspólne przejazdy”, która ma na 
celu kojarzenie ze sobą osób, które chcą pojechać wspólnie, 
aby nie „wozić powietrza”, czyli poruszać się razem jednym 
samochodem zamiast kilkoma. „Inicjatywa zrodziła się na 
bazie istniejących już rozwiązań do podróży 
międzymiastowych, z tą różnicą, że tutaj przede wszystkim 
ważna jest społeczna część przedsięwzięcia, zatem nie ma 
mowy o żadnych opłatach/rekompensacie za przejazd. 
Mam nadzieję dotrzeć do jak największej ilości osób - póki 
co nabieramy rozpędu: po miesiącu działania jest nas już 
prawie 300 osób w momencie pisania tej notki! Wszelka 
pomoc mile widziana - zapraszam do kontaktu za 
pośrednictwem Facebooka” – dodaje Łukasz. 
 

Biegaj z psem 

„Pozwólcie przedstawić sobie...”. Raito urodził się 7 lat 
temu w schronisku dla zwierząt we Wrocławiu. Nie zabawił 
tam jednak zbyt długo, gdyż już po ok. 6 tygodniach został 
przeze mnie adoptowany. Tzn. przeze mnie i moją żonę. 
Kiedy Raito skończył roczek, to z niepokojem zauważyłem, 
że mój obwód w pasie zaczyna doganiać wzrost. I tu zaczęła 
się nasza wspólna przygoda z bieganiem. Powolutku 
zwiększaliśmy dystanse pokonywane na porannych 
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treningach. Pierwsze 10 km to była prawdziwa euforia. 
Zaczęliśmy startować w zawodach i wspólnie mamy na 
koncie dystanse od 5 km do półmaratonu. Mi bez psa 
zdarzyło się pobiec nawet kilka maratonów, ale to bieganie 
z psem sprawia największą frajdę i mam wrażenie, że tę 
frajdę sprawia nam obu. Biegamy rekreacyjnie, nie spieszy 
się nam nigdzie. To mój sposób na utrzymanie dobrej 
kondycji i zdrowia. I jak na razie działa. W planach mamy 
wspólny półmaraton w tym roku. No i może jeszcze jakieś 
krótsze biegi, ale kto wie... 
Wszystkich chętnych do bliższego zapoznania się  
z naszymi „wyczynami” zapraszamy na Facebooka, gdzie 
można nas znaleźć pod nazwą „Biegam z psem”. Mamy 
nadzieję, że liczba „lajków” nam wzrośnie, tak samo, jak 
wzrośnie liczba biegających z psami nad Odrą i Bystrzycą. 
 

„Umrzeć - tego nie robi się kotu” 
Kot od wieków towarzyszy człowiekowi. Choć z natury to 
samotnik i indywidualista, zawsze jest w jego pobliżu. 
Szacuje się, że liczba kotów w Polsce to obecnie prawie  
4 miliony, z czego 95% to mieszańce różnych ras. Jako 
lekarz weterynarii spotykam tysiące kocich istnień. 
Widuję je w różnych sytuacjach od narodzin, przez 
chorobę, po ich śmierć. 
Jest coś niezwykłego w tych zwierzętach. Duma, 
niezależność, kocia elegancja i estyma sprawiają, że tak 
bardzo je kochamy. Niestety zdarzają się przypadki złego 
traktowania kotów. Urazy, a nawet postrzelenia, to moja 
weterynaryjna codzienność. Apeluję do Państwa  
o zwracanie uwagi na akty okrucieństwa wobec zwierząt. 
Mogą Państwo wspierać liczne fundacje zajmujące się 
pomocą kotom, szczególnie w ten zimowy czas, gdzie wiele 
dzikich kotów głoduje. Co ważne, zabiegi kastracji 
skutecznie niwelują problem niekontrolowanego rozrodu 
bezpańskich zwierząt. 
Pamiętajmy, że już w starożytnym Egipcie uznawano koty 
za boskie stworzenia, a ich piękno i więź z człowiekiem 
doceniła również noblistka Wisława Szymborska. Dbajmy 
więc o te wspaniałe zwierzęta, szczególnie na naszych 
pięknych Maślicach.        

  Maciej Szpak 
lekarz weterynarii - nakoziej.vet 

 

Co tam słychać w naszej szkole, zapiski z 

Rady Rodziców ! 

W okresie świątecznym dużo się działo! To czas, w którym 
częściej kierujemy swoje myśli i działania ku innym. 

Zarówno nasze dzieci, jak i rodzice oraz nauczyciele 
udowodnili, że w tym magicznym nastroju skupiają się nie 

tylko na myciu okien, pieczeniu pierników i pogoni za 
prezentami. Umieją i chętnie angażują się w akcje, które 
przyczyniają się do tego, że jest nam razem po prostu 
przyjemniej. Zaczęliśmy od Mikołajek, gdzie Rada 
Rodziców przygotowała pierniczki dla maluchów oraz 
vouchery dające moc jednego dnia wolnego od pytań, 
kartkówek i braków zadań domowych dla starszych 
uczniów. Potem był świąteczny kiermasz i duże 
zaangażowanie wszystkich rodziców piekących ciasta  
i ciasteczka, nauczycieli ogarniających cała szkolną 
logistykę i samych dzieci, które z entuzjazmem 
sprzedawały te wszystkie cudeńka. Kiermasz w całości był 
charytatywny, a dochód po połowie przeznaczony został na 
wsparcie wrocławskiego Schroniska dla Zwierząt oraz 
zakup niezbędnych lektur do naszych szkolnych bibliotek. 
Uzbieraliśmy prawie 8000 zł, co jest ogromnym sukcesem 
wszystkich osób biorących udział w tym przedsięwzięciu. 
Kiedy zaczęliśmy odpoczywać po tym wszystkim, to z dnia 
na dzień szkoła dostała informację z Warszawy, że może po 
raz pierwszy formalnie zorganizować wydarzenie w naszej 
szkole wieńczące finał WOŚP. I znów nauczyciele, rodzice, 

Rada Rodziców, szkolny wolontariat i dzieciaki 
udowodnili, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.  
W ciągu dwóch dni dopięli wszystko na ostatni guzik  
i mieliśmy w naszej placówce na ul. Suwalskiej finał na 
sportowo. Bale karnawałowe  także okazały się sukcesem!  

 

Wolontariat- czyli każdy ma coś, co może dać 

innym!  

Możemy być dumni z naszych dzieci - uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 26. Są wolontariuszami, czyli dają z siebie 
coś bezinteresownie. Według definicji, wolontariat to 
dobrowolne działania na rzecz innych, za które nie 
otrzymuje się wynagrodzenia materialnego.  
W rzeczywistości bowiem wolontariusz otrzymuje coś, co 
przekracza ów materialny aspekt - poczucie, że na miarę 
swoich możliwości może zmieniać czyjąś rzeczywistość na 
lepszą. I tego właśnie pragniemy nauczać w naszej szkole - 
że bohaterem można być każdego dnia. Właśnie z tego 
powodu od kilku lat działa Szkolny Klub Wolontariusza.  
Obecnie zrzesza on około 60 uczniów, którzy świadomie  
i dobrowolnie chcą nieść pomoc innym. Działania, którymi 
już teraz  mogą się pochwalić nasi wolontariusze, to pomoc 
dzieciom z klas integracyjnych w nauce i zwykłej zabawie. 
Do tej pory mogli wykazać się przy organizacji i pilnowaniu 
podczas imprez szkolnych czy Mikołajkach 
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organizowanych przez Radę Rodziców, a ostatnio wzięli 
aktywny udział w wydarzeniu sportowym podczas finału 
WOŚP organizowanym w naszej szkole. 
Niebawem czeka ich nowe wyzwanie-pomoc  
w Przedszkolu nr 8. Udział w szkolnym wolontariacie to 
nie tylko wspaniała przygoda i satysfakcja, ale przede 
wszystkim lekcja szacunku i tolerancji. Staramy się, aby 
nasi uczniowie wynieśli z tych działania doświadczenie na 
całe życie, a w przyszłości kierowali się wrażliwością  
i troską o drugiego człowieka.  Chcemy, by mieli poczucie, 
że oni sami mają moc sprawczą i serdecznie im kibicujemy 
w tych działaniach.  Jeśli ktoś ma ochotę włączyć się  
w działania szkolnego wolontariatu, to zapraszamy do 
zapisów u pani Gabrieli Mueller (opiekun grupy 
wolontariuszy). 
 

Praca metodą projektu edukacyjnego  

– „100 lat Niepodległej” 

Projekt edukacyjny 100 lat Niepodległej powstał w naszej 
szkole we współpracy z nauczycielami różnych 
specjalności. Wraz z upływem czasu, rozrastał się pod 
względem zasięgu i działań edukacyjnych. Chcieliśmy  
w sposób szczególny przeżyć z całą społecznością szkolną 
stulecie Niepodległości naszego kraju. W ramach projektu 
w SP nr 26 we Wrocławiu odbywały się cykliczne zajęcia dla 
uczniów na poziomie klas 1-5. Obejmowały one swoim 
zasięgiem różnorodne zajęcia edukacyjne. I tak 
rozpoczęliśmy od redagowania kartek dla Powstańców, 
następnie odbyły się w naszej szkole warsztaty plastyczne, 
podczas, których uczniowie pod kierunkiem nauczycieli  
i we współpracy z rodzicami wykonali rekwizyty 
wykorzystane na miejskiej uroczystości „Zaśpiewajmy dla 
Niepodległej” oraz  podczas „Radosnej Parady 
Niepodległości”. Ponadto odbyła się w naszej szkole „Gala 
Pieśni Patriotycznych„ i warsztaty historyczne - 100 lat 
Niepodległej. Nasi uczniowie wraz z nauczycielami wzięli 
udział w miejskim “Biegu dla Niepodległej”. W szkole 
powstał również łańcuch “Wielcy Polacy”, który stanowił 
dekorację naszego szkolnego holu. Finalnym etapem 
naszego projektu był udział społeczności szkolnej  
w „Radosnej Paradzie Niepodległości”. Jak co roku ulicami 
Wrocławia, już po raz siedemnasty, przeszła parada. 
Pochody wyruszyły z czterech punktów Wrocławia  
i połączyły się na Placu Wolności, na którym odbyły się 
oficjalne uroczystości. Nasza szkoła wyruszyła z pl. Jana 
Pawła II. Prezentowaliśmy się godnie, jak przystało na tę 
okoliczność. Uczniowie mieli biało-czerwone opaski  
z białym orłem, kotyliony oraz białe koszulki. Transparent 
naszej szkoły dumnie nieśli Rodzice. Podążaliśmy ulicami 
Wrocławia, radośnie obchodząc setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. I to jeszcze nie koniec naszych 
działań projektowych. W piątek 25 stycznia zaśpiewaliśmy 
razem dla Niepodległej wspólnie z pensjonariuszami Domu 
Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Zapewne projekt 100 lat 
Niepodległej zapadnie na długo w pamięci społeczności 
szkolnej. 

Joanna Petri  
nauczyciel SP nr 26 we Wrocławiu 

 

Klub Seniora 

Klub Seniora Maślice rozpoczął aktywnie zadania na 2019 
rok. W styczniu i lutym oprócz gimnastyki dla seniorek, 
która odbywa się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki  
i czwartki), byliśmy w kinie na filmie „Zabawa zabawa”. 
Podczas karnawału seniorzy bawili się w klubie ANIMA  
i w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych PIAST na 
Pilczycach. Zabawa była bardzo udana. Wspólnie  
z uczniami z ZSP12  seniorzy uczcili Dzień Babci i Dziadka. 
Współpraca z biblioteką zaowocowała spotkaniem „Na 
indiańskiej ścieżce” z poetką Katarzyną Georgiou. Luty 
zakończymy spotkaniem imieninowym przy pączku  
i kawie. 
 

Przychodnia Maślice  

Przychodnia Maślice przy ul. Augustowskiej 86a przyjęła 
swoich pierwszych pacjentów 1 lipca 2017 roku. 
Świadczymy usługi z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej. Naszymi pacjentami opiekuje się 
profesjonalny zespół specjalistów medycyny rodzinnej, 
pediatrów, położna i pielęgniarki. 
Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych jest 
czynny od wtorku do piątku w godz. 8:00-9:00.  
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość pobrania 
materiału w soboty. Mamy punkt szczepień i gabinet 
zabiegowy. Można u nas wykonać m.in: EKG, szybkie 
badanie CRP z kropli krwi oraz test StrepA, które skracają 
drogę do postawienia trafnej diagnozy i rozpoczęcia 
odpowiedniego leczenia. Jako jedni z nielicznych 
posiadamy AED, czyli automatyczny defibrylator 
zewnętrzny, jest on pomocny w przypadku nagłej potrzeby 
udzielenia pomocy, gdy u kogoś dojdzie do zatrzymania 
krążenia. 
Położna prowadzi edukację przedporodową, wykonuje 
domowe wizyty patronażowe u noworodków i położnic. 
Prowadzi edukację z zakresu doradztwa laktacyjnego  
i pielęgnacji noworodka. Otaczamy opieką dzieci, 
dorosłych i seniorów.  
Zapraszamy do składania deklaracji do Przychodni Maślice 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00  
Tel.: 71 354 13 06 lub 798 392 499 
 

Okiem Krasnala Maślarza… 

Mieszkam na Maślicach od niespełna roku. Sporo osób koło 
mnie spaceruje idąc do szkoły, biblioteki, świetlicy 
osiedlowej czy na spacer. Wszyscy dyskutują, opowiadają, 
niektórzy dowcipkują, a ja słucham. O problemach 
osiedlowych, życiowych, 
marzeniach czy oczekiwaniach. 
Wielu z przechodniów jest 
uśmiechniętych i nastawionych 
optymistycznie. Niestety są też 
smutasy narzekające, podobnie 
jak Smerf Maruda, na wszystko. 
Z przykrością stwierdzam, że 
duża część mieszkańców 
wyrzuca śmieci na tereny 
zielone, kopie co się da, nie 
sprząta po swoim psie, parkuje 
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na chodnikach i terenach zielonych, jakby one do tego 
służyły. Niezrozumiałe jest to, że wszyscy chcą mieć czyste, 
piękne i bezpieczne osiedle, ale zapominają, że to zależy od 
codziennych postaw każdego mieszkańca i każdej 
mieszkanki, także od tych najmłodszych. Razem z kolegą 
elfem, Wszędobylakiem Pracusiem, spacerujemy po 
okolicy. Rozmawiamy  
i obserwujemy jak tętni i zmienia się życie na Maślicach. 
Dziś opowiem z wielką radością  
o zieleni, bo tutaj wiele dobrego się dzieje.  
W styczniu Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Radą Osiedla 

zorganizowali wymianę 
choinek. Kilka zostało 
zabranych na Pracze 
Odrzańskie przez Pana 
Wojtka. Wszędobylak Pracuś 
był sprawdzić czy zostały 
zasadzone. Dwa drzewka 
pracowite chłopaki z Rady 
Osiedla zasadzili przed 
szkołą. Pilnuję, by się 
przyjęły i dały troszkę cienia 
latem, a zimą radość ze 
świątecznego strojenia. 

Niedawno pojawiły się też budki lęgowe. Dobrzy ludzie z 
organizacji pozarządowych zawiesili kilka sztuk na 
drzewach. Wśród ptaków jest głośno w tym temacie. Na 
Maślicach budowanych jest wiele mieszkań i dobrze, że 
powstają również te dla ptaków. Dziękuję w ich imieniu 
Stowarzyszeniom: Śląskiemu Towarzystwu 
Ornitologicznemu i Naszym Maślicom. Czekamy na więcej! 
Będą też łąki kwietne dla robaczków  
i owadów, których w ekosystemach jest coraz mniej. Jedna 
pojawi się przy ul. Mrągowskiej, a pozostałe zaplanowane 
są w Parku Maślickim koło ul. Królewieckiej. Bardzo 
dobrze działa też wielu mieszkańców w kwestii WBO. Za 
każdym razem niezmordowana grupa, która stale się 
powiększa, walczy o zieleń i piękne Osiedle. Warto im 
pomóc i wesprzeć takie akcje. Ja niestety nie posiadam 
PESEL-u i głosować nie mogę, ale promować będę z całych 
krasnoludkowych sił! Uśmiechajmy się do siebie mówiąc 
„dzień dobry” i kochajmy zieleń, przyrodę, Osiedle, 
Wrocław… 
 
 

Łamigłówka numeru 

W tym wydaniu łamigłówki, nie tylko z okazji Walentynek, 
proponujemy wiersz K. I. Gałczyńskiego:  
 
Oto jest noc tańczących snów 
i wschodzi nów na niebo znów 
jak sekret, który do połowy 
 
mówiłem tobie w inny czas, 
gdy nów podobny drżał i gasł 
tuż ponad cieniem twojej głowy. 
 
I dziś, jak wtedy, palcem weń 
wskazując, rzekłaś: "Drogi, zmień 
ten księżyc, niech się w pełnię spełnia." 
 
I nagle - burza srebra, i 
zbratane usta aż do krwi 
przecięła zwierciadlana pełnia. 
 
Cała trudność polega na ustaleniu, co wspólnego ma z tym 
utworem nasz ulubiony osiedlowy mieszkaniec - castor 
fiber? 
Pytanie właściwe brzmi: o jakie zjawisko pytamy?  I kiedy 
należy się go spodziewać? 
Na odpowiedzi czekamy do 30 marca br. w Filii nr 7 MBP 
oraz w siedzibie Rady Osiedla Maślice podczas godzin 
otwarcia tych dwóch instytucji. Obie mieszczą się przy  
ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu. 
Regulamin konkursu jest dostępny na tablicach 
informacyjnych i  stronie internetowej Rady Osiedla 
Maślice (http://maslice.osiedle.wroc.pl) oraz w niniejszym 
numerze Halo! Tu Maślice.  
Nagrodę niespodziankę dla zwycięzcy/zwyciężczyni 
Maślickiej Łamigłówki ufundował supermarket 
budowlano-dekoracyjny Bricomarché.

  

Regulamin „Maślickiej łamigłówki” 
1. „Maślicka łamigłówka” zwana dalej Konkursem, to zadanie do rozwiązania polegające na kombinacji liter, sylab, liczb, sytuacji. 2.Organizatorem 
Konkursu jest redakcja dwumiesięcznika maślickiego „Halo! Tu Maślice”. 3.Termin nadsyłania zgłoszeń z rozwiązaniem podany będzie w każdym nowym 
numerze w rubryce „Maślicka Łamigłówka”. 4.Hasło będące rozwiązaniem Konkursu należy napisać na dowolnej kartce pocztowej i dostarczyć do urny 
w Bibliotece Filia nr 7 (ul. Suwalska 5) lub RO Maślice (ul. Suwalska 5). 5.Rozwiązania można dostarczać tylko w godzinach otwarcia dwóch instytucji 
wymienionych w punkcie 4 niniejszego regulaminu. 6.Na kartce pocztowej poza hasłem – rozwiązaniem musi znaleźć się imię i nazwisko oraz numer 
telefonu osoby biorącej udział w Konkursie w celu kontaktu w razie wygranej. 7.Każdy/a z uczestników/czek Konkursu może złożyć do urny dowolną 
liczbę jego rozwiązań. 8.Udział w Konkursie może wziąć każdy kto posiada aktywny numer telefonu i jest w stanie odebrać nagrodę osobiście po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 9.W losowaniu wezmą udział tylko i wyłącznie poprawne odpowiedzi (rozwiązania Konkursu), napisane 
wyraźnie na dowolnej kartce pocztowej wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu. 10.W Konkursie nie mogą brać udziału redakcja „Halo! Tu 
Maślice” oraz ich najbliższa rodzina. 11.Losowanie zwycięzcy/zwyciężczyni Konkursu odbywać się będzie w supermarkecie budowlano–dekoracyjnym 
Bricomarche przy ul. Królewieckiej 72, 54- 117 Wrocław. 12.Termin losowania wyznacza organizator Konkursu, będzie on ogłoszony najpóźniej 3 dni przed 
czynnością losowania w social mediach Rady Osiedla Maślice – post oraz wydarzenie. 13.Osoba, która wygra Konkurs musi odebrać nagrodę w terminie 
do 7 dni po losowaniu. 14.W razie braku odebrania nagrody przechodzi ona na kolejny organizowany Konkurs. 15.Nagrodą w Konkursie jest tzw. 
niespodzianka, którą może być nagroda rzeczowa lub voucher. 16.Nagroda przysługuje tylko zwycięzcy losowania – jednej osobie. 17.Po losowaniu 
wszystkie karty zostaną zniszczone komisyjnie. 18.Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail organizatora Konkursu: 
redakcja.tumaslice@gmail.com.   
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Redakcja zaprasza 
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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. Paweł 
Karkocha (601 703 582) oraz st. sierż. Jacek Brzeziński (601 703 075).

 

 

Dziękujemy za wsparcie  

  

HIT-ek 
Aleksander Guderski 

 

  
 

 

  

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. 


