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                 Wrocław, 1.04.2019 

 

VII Kadencja 2017 – 2021 

Protokół nr 29 z XXIX Sesji Nadzwyczajnej 

Rady Osiedla Maślice 

z posiedzenia w dniu 1.04.2019 radnych Osiedla Maślice 

1. Otwarcie sesji przez Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Maślice – 

 Michała Stelmasińskiego 

Ilość radnych – 15 , 

Obecnych na sesji – 13 (nieobecne usprawiedliwione: Renata Cierniak, 

Barbara Duliniec (lista obecności w załączeniu). 

2. Odczytanie porządku posiedzenia Sesji nr XXVIII 

Porządek obrad został przyjęty poprzez: 

 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,   0 głosów „wstrzymuję się”  

3. Przystąpiono do głosowania  uchwały w sprawie: 

a. Uchwała nr XXIX /116/19 diety za kwiecień 2019 

 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,   1 głosów „wstrzymuję się”  

b. Uchwała nr XXIX/117/19 w sprawie opiniowania wniosku o wydanie  

zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym „U 

progu natury” i  drogerii „Rossmann” 

12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,   1 głosów „wstrzymuję się”  
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Wrocław, 1.04.2018 

 

4. Sprawy bieżące 

4a. XVII Rodzinny Festyn Maślic 2019 – stan przygotowań – Tadeusz 

Smulikowski. Termin: 19 Maja, plakat Maja Olszowy, druk w drukarni – 

ustalić. Punkt medyczny – Maślicka Przychodnia. Jedzenie - Lokofood, 

Tostruck, Regio Food, Delikatesy Konkret - muszą mieć po 5 stolików i 

krzeseł oraz przedłużacze. Piwo i grill – Delikatesy Konkret. Kontenery z 

ekosystemu – plastik, zmieszane, szkło - Sławomir Czerwiński, Sponsoring- 

ciuchcia i plakat – Administracja Maślice, Apollo - nagrody, CTE, PCE- 

dmuchańce. 

4b. Bieg podczas Festynu – Bieg dla dorosłych organizuje firma zewnętrzna, 

dystans 4800-5000km, zaczynamy o godz. 18.00 na esplanadzie, koniec 

będzie ustalany. Rozgrzewkę dla zawodników poprowadzi mistrz świata w 

biegach. Potrzebujemy 20 wolontariuszy. Powadzić będą zapisy na bieg 

przez Internet (koszt udziału w biegu 15 zł i w dniu biegu 25 zł - koszt medalu 

oraz numeru). 

Bieg dziecięcy organizuje ROM – Tomek Kuna, Jakub Szrajber. W godz. 15-

17 na esplanadzie. Kategorie wiekowe 700m: 3-7lat, 1km: 8-11 lat, 2km: 11-

16lat. Dla każdej kategorii po 3 medale i dyplomy. 

4c. Ustalenie kalendarza najbliższych wydarzeń plenerowych organizowanych 

przez i przy współpracy Rady Osiedla – rezerwacja terminów, promocja –

ustalone i sprawy w toku. 

4d. Fundusz Czasu Wolnego – ostateczne ustalenie wydarzeń – Tomasz Patoła.  

4e. Sprzątanie rzeki Ługowiny oraz nabrzeży rzeki Odry (współpraca z Fundacją 

On Wather) - ustalenie terminów- 1 termin ustalony na 6 kwietnia. więcej 

będziemy ustalać według potrzeby. Worki i rękawice oraz kontenery - S. 

Czerwiński. 

 

 

 



siedziba:

 ul. Suwalska 5

54-104 Wrocław

telefon: 71 733 68 26

adres korespondencyjny:

ul. Brodnicka 20

54-108 Wrocław

e-mail: maslice@osiedla.wroclaw.pl

www.maslice.osiedla.wroclaw.pl

fb/rada.osiedla.maslice

dyżury: 1. poniedziałek m-ca | godz.17.00-18.00

w kolejne poniedziałki m-ca | godz. 18.00-19.00 

Osiedle

Maślice 

Jednostka Pomocnicza

Miasta Wrocławia

 
 

 

 

 

Wrocław, 1.04.2019 

 

 

4f.   Aktualizacja tablic Rady Osiedla oraz rozważenie montażu tablicy przy ul. 

Lubelskiej. Nowa tablica kosztuje 1500 zł – mamy zgodę sekretarza na 

zakup tablicy.  

4g. Montaż tablicy informacyjnej przez CTE dotyczącej linii kolejowej do byłej 

jednostki wojskowej – Sławomir Czerwiński - sprawa w toku, tablica na 

kamieniu – wstęga, wystąpienie  chóru  osiedlowego.  

4h. Zakończenie akcji „Odzyskiwanie chodników” – Powtórne upomnienie ludzi       

o przycięcie krzaków nachodzących na chodnik, jeśli nie będzie poprawy to 

sprawę kierujemy do ZZM. 

4i. Akcja „Dziura” – wykonanie przeglądu ulic i chodników oraz wykonanie   

jednego zgłoszenia do napraw bieżących. Każdy z nas przegląda ulice, 

robiąc zdjęcia przesyłamy dane do Grażyny Lange, która wystosuje zbiorcze 

pismo. Akcja trwa 2 tygodnie do 14 kwietnia. 

4j.   Ocena opinii ws. remontu ul. Ślęzoujście. 

4k. Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju – podsumowanie spotkania – 

Sławomir Czerwiński. Osoby zainteresowane się nie stawiły. 

4l.  Podsumowanie spotkania w ramach porozumienia Wrocław - Zachód we 

Wrocławskich Inwestycjach  – Grażyna Lange. Bardzo duży i piękny projekt 

wieloletni z uwzględnieniami komunikacyjnymi, zielonymi, drogowymi i 

edukacyjnymi oraz wypoczynkowymi. Droga do szpitala na ul. Fieldorfa - 

nowy Szpital Onkologiczny. Fotoradary dla miasta ITD. 

4ł. Spotkanie u Prezydenta Wrocławia – potwierdzenie składu delegacji oraz 

tematów. 3 kwietnia godz. 12.00. Delegacja: Grażyna Lange, Joanna 

Stasiak, Przemek Miara, Sławomir Czerwiński, Rober Kunysz. Tematy 

omawiane zostały każdemu wysłane mailem. 
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5. Terminy: 

 

a.  3 kwietnia 2019 r. – Bezpieczna Kobieta w Mieście – kurs samoobrony w 

SP26 przy ul. Lubelskiej 

b. 6 kwietnia 2019 r. – Maślicka Planszówkomania  

c. 6-7 kwietnia 2019 r. – Rolkowanie na Stadionie 

6. Wolne wnioski 

Karty Zieleni – ul. Mrągowska dosadzenie krzaków. Park Rędziński 
rewitalizacja, ścieżka dla płazów, ornitologiczna, tablice informacyjne jakie 
gatunki płazów, ptaków, krzewów, drzew można spotkać w parku. –Termin 
zostanie nam podany. Perspektywa to WPI. 

Konsultacje Społeczne odnoszą się do osiedli – czego brakuje. Uzgodnienia 
osiedli kompletnych.  

AOW – zawiązał się Komitet Protestacyjny Lipa Piotrowska, Jarosz i inni z 
całego rejonu. NIK w Łodzi się przyjrzał i stwierdził niezgodności w 
pomiarach – mają ograniczyć prędkość na odcinkach zamieszkałych. 

 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Osiedla Maślice. 

  13 głosów „za”, głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” 

 

          Protokołowała – Ewa Wojewoda   (Sekretarz Rady Osiedla Maślice) 

 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Maślice 

 

        Renata Cierniak 

 

 

 

 


