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BEZPŁAT	A ULOTKA STOWARZYSZE	IA MAŚLICE – LUTY 2009. 
 

Krótko o� 
 
O przedszkolu� 
 

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego 
oficjalnie rozpoczyna rekrutację na rok 
szkolny 2009/10 do nowego przedszkola, 
które powstanie w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 12 (chodzi o 
budowany nowy kompleks szkolny). 
Nowe Przedszkole w budowanym 
Zespole, mieścić się będzie na nowo 
powstającej na naszym osiedlu ulicy 
Suwalskiej 5. Zainteresowani rodzice 
powinni składać podania w obecnej 
siedzibie SP nr 26 do 10.04.2009 (ul. 
Maślicka 37), a od 14.04.2009 przy ul. 
Stabłowicka 147/149 (tymczasowa 
siedziba szkoły SP26) - informacje 
telefoniczne: 071 3541582. Więcej na 
www.maslice.org 
 

O autostradzie na Maślicach� 
 

10.02.2009 redakcja maslice.org 
uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym 
budowy odcinka nr 2 AOW-8, ze 
szczególnym uwzględnieniem przebiegu 
budowy w rejonie Maślic. Obecny na 
spotkaniu przedstawiciel GDDKiA 
poinformował, o konieczności 
rozpoczęcia budowy w kwietniu br. 
Termin ten wiąże się z koniecznością 
przejęcia terenu szkoły oraz pracami 
ziemnymi na odcinku pomiędzy ulicami 
Królewiecka – Maślicka. Mieszkańców 
Maślic czekają więc wszelkiego rodzaju 
utrudnienia, związane z tą budową: hałas 
czy utrudnienia w ruchu. Wykonawca 
musi np. nawieść tysiące metrów ziemi 
na powstający wiadukt autostrady. 
Ciekawostką jest, że pas autostrady 
będzie na naszym osiedlu na wysokości 
ok. 11-12 metrów 
 

O szkole podstawowej 26� 
 

Protest rodziców i uczniów SP26 dał 
wymierne efekty. Po rozmowach                        
z wiceprezydentem Obrębskim, ustalono 
przedłużenie nauki w dotychczasowym 
budynku do kwietnia 2009 r. - o czym 
informuje GW: Dzieci z podstawówki nr 
26 na Maślicach mogą zostać w swojej 
szkole do połowy kwietnia. To dobra 
wiadomość dla uczniów i rodziców. 
Groziła im pospieszna przeprowadzka do 
zniszczonego budynku na Praczach 
Odrzańskich. Informację tą potwierdza 
również oświadczenie Dyrektor Szkoły: 
„Informujemy, że według pisma 
przekazanego przez Wydział Edukacji 
ostateczny termin przeniesienia szkoły 
do siedziby na Praczach, to 10.04. 
Zajęcia na Praczach rozpoczną się 15.04 
i trwać będą do 19.06. Rozpoczęcie now 
ego roku szkolnego 2009/10 odbędzie 
się w nowej szkole przy uL. 
Królewieckiej”. Dyrektor SP 26. 

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Maślice! 
 
JuŜ drugi raz w tym roku oddajemy w Wasze ręce egzemplarz ulotki 
informacyjnej w formie papierowej. Ten rodzaj przekazu wszelkich 
osiedlowych niusów poza stroną internetową, spotkał się z Państwa 
strony z ogromnym zainteresowaniem. Zdarzało się nawet, Ŝe skromny 
nakład naszej mini gazetki rozchodził się wśród mieszkańców prawie 
„na pniu”. Z naszych obserwacji jak i z sygnałów docierających do 
Stowarzyszenia Maślice poprzez stronę internetową www.maslice.org 
oraz zgłaszanych przez mieszkańców na forum internetowym 
www.forum.maslice.org wynika, Ŝe nasze starania mają pozytywny 
wydźwięk wśród maślickiej społeczności. Serdecznie dziękujemy. 
Poparcie okazywane nam z Państwa strony zmobilizowało członków 
zespołu redakcyjnego do dalszych widocznych w obrębie osiedla 
działań, czego wynikiem jest niniejsza ulotka. Obecnie swoją uwagę 
skupiliśmy na zbliŜających się wyborach do Rad Osiedli. Czworo z nas 
zdecydowało się na zgłoszenie swoich kandydatur w wyborach. Cel 
nadrzędny, jaki przyświecał podjęciu tak waŜnej decyzji to, moŜliwość 
stworzenia bezpośredniego, sprawniejszego kanału przekazu 
informacji, pomiędzy organami naszego miasta a mieszkańcami Myślic. 
Aby nasze słowa nie były bez pokrycia Stowarzyszenie Maślice 
przygotowało wspólnie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych we Wrocławiu debatę przedwyborczą. Do dyskusji 
zaproszeni zostali kandydaci na radnych oraz wszyscy mieszkańcy. 
Więcej szczegółów podajemy w dalszej części ulotki. Serdecznie 
zapraszamy na spotkanie przedwyborcze, tych którzy chcą wiedzieć na 
kogo będą kandydować aby móc ocenić czy będą oni godnymi osobami 
by reprezentować Was Mieszkańców Osiedla Maślice na forum 
publicznym. 
 
Małgorzata DroŜdŜal 
Wraz z Zespołem Redakcyjnym Maślice.org 
Stowarzyszenie Maślice 
 
 
 

 
8 MARCA 2009 R. NIEDZIELA       
WYBORY DO RADY OSIEDLA 

MAŚLICE 2009-2013 
 

Lokal wyborczy ul. Rędzińska 
 (Dom Pomocy Społecznej) 

w godzinach od 8.00 do 20.oo 
 
8 marca 2009 r. odbędą się kolejne wybory do Rady Osiedla Maślice.                       

W bieŜącej ulotce przybliŜamy Państwu kandydatów do rady osiedla, 

przedstawimy krótkie ABC wyborcy oraz spis ulic okręgu wyborczego nr 2.  

Liczymy, Ŝe  mieszkańcy licznie wezmą udział w wyborach. 

 

Jeśli uwaŜasz, Ŝe są rzeczy, które trzeba  zmienić i chcesz mieć na to 

wpływ, nie podoba Ci się obecna sytuacja, itp. - idź, zagłosuj na 

właściwych ludzi. 
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ABC WYBORCY� 
 
Kiedy i gdzie głosować: 
Wybory do rad osiedli we Wrocławiu 
odbędą się w dniu 8 marca br. 
Głosowanie odbywać się będzie w 
lokalach wyborczych w godzinach od 
800 do 2000, siedziba: Dom Pomocy 
Społecznej ul. Rędzińska 
 
Kto ma prawa wyborcze: 
KaŜdy mieszkaniec Wrocławia, który 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 
18 lat, stale mieszka na obszarze 
działania rady (tzn. jest zameldowany 
na pobyt stały na obszarze działania 
rady albo został wpisany do rejestru 
wyborców, na obszarze działania rady, 
na podstawie decyzji Prezydenta 
Wrocławia) i nie został pozbawiony 
praw publicznych lub ubezwłasno-
wolniony prawomocnym orzeczeniem 
sądu, ani pozbawiony praw wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem 
Trybunału Stanu. 
 
Jak głosować: 
we właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania lokalu obwodowej 
komisji wyborczej, naleŜy okazać 
członkom obwodowej komisji 
wyborczej dowód osobisty lub inny 
dokument stwierdzający toŜsamość 
wyborcy,  
 
następnie członek obwodowej komisji 
wyborczej dokona wpisu danych 
wyborcy do listy wyborców i wyda 
kartę do głosowania, 
 
wyborca dokonana wyboru poprzez 
postawienie znaku „x” przy nazwisku 
kandydata na radnego, którego 
wybiera do rady osiedla. 
 
Co w przypadku, gdy wyborca nie 
ma przy sobie dokumentu 
potwierdzającego toŜsamość? 
Wyborca nie posiadający dokumentu 
uznanego przez komisję wyborczą za 
wystarczający do stwierdzenia jego 
toŜsamości moŜe powołać się na 
świadectwo dwóch wiarygodnych osób 
znanych komisji. Komisja po 
ustaleniu, czy wyborca jest ujęty w 
stałym rejestrze wyborców, moŜe 
podjąć decyzję o wpisaniu wyborcy do 
listy wyborców. 
 
WaŜne telefony w dniu 8 marca 
2009r. w godz. 8.00-20.00 
W dniu 8 marca 2009r. w godz. 8.00-
20.00 informacje na temat wymogów 
formalnych głosowania będą udzielane 
przez Członków Miejskiej Komisji 
Wyborczej tel. 071 777 75 00. 
 
Informacje o siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych będę udzielane 
przez Miejskie Biuro Wyborcze pod 
numerami tel. 071 777 7352, 071 777 
7147 
 
 
 

WAśNE! ZAPAMIĘTAJ!  OBWODY DO GŁOSOWANIA. 
 
Tworzy się na Maślicach Małych okręg wyborczy nr 2. Okręg wyznaczony jest 
przez ulice naszego osiedla. To równieŜ informacja dla biorących udział w 
głosowaniu: mieszkańcy tych ulic są uprawnieni do udziału i dokonaniu wyboru 
kandydujących radnych. Ulice naleŜące do okręgu wyborczego nr 2 (Maślice 
Małe) to :  
Aleja Śliwowa, Augustowska, Barczewska, Braniewska, Brodnicka, 
Dworska, Fromborska, Gosławicka, Hodowlana, Iławska, Królewiecka, 
Lidzbarska, Maślicka 1-100, Mrągowska, Nasienna, Ostródzka, 
Paniowicka, Pasieczna, Pasłęcka, Pilczycka 156/158-211, Reszelska, 
Rędzińska, Rolna, Sadownicza, Ślęzoujście, Tolkmicka, Turoszowska, 
Warmińska.  
 
Z tego okręgu wyborcy wybiorą 8 marca 2009r.  11 radnych, na zgłoszoną ilość 
kandydatów 14. Razem Rada Osiedla Maślice będzie liczyć 15 osób i decydować 
jako pomocnicza jednostka UM Wrocławia o sprawach osiedla. 4 mandaty 
radnych otrzymali kandydaci z obwodu nr 1 (Maślice Wielkie). Tam wyborów nie 
przeprowadza się, poniewaŜ liczba kandydatów, była równa liczbie mandatów 
(miejsc) w RO. 
 
Okręg wyborczy Nr 1 
1. Cichoń Robert, lat 34, mechanik samochodowy 
2. DroŜdzal Małgorzata Irena, lat 48, ekonomista, Stowarzyszenie Maślice 
3. Koczewicz Anna, lat 55, handlowiec 
4. Masiak Joanna, lat 27, księgowa, Stowarzyszenie Maślice 
Okręg wyborczy Nr 2 
1. Ćwiertnia Irena, lat 65, inŜ. rolnik 
2. Gomułkiewicz Mariusz, lat 45, animator, Stowarzyszenie Maślice 
3. Janyszek Jerzy, lat 59, piekarz 
4. Lange GraŜyna, lat 57, inŜ. elektryk 
5. Miara Przemysław Oktawian, lat 31, zarządca nieruchomości 
6. Mielniczek Katarzyna Elwira, lat 34, pielęgniarka 
7. Matecki Bogdan, lat 43, introligator, Stowarzyszenie Maślice 
8. Nowaczyk Zdzisław Wacław, lat 54, inŜ. elektryk 
9. Pielechaty Janusz, lat 46, mgr geolog 
10. Pietrzak Anna, lat 53, handlowiec 
11. Piotrowski Piotr, lat 39, Platforma Obywatelska 
12. Smulikowski Tadeusz, lat 64, inŜ. chemik 
13. Sobczak Michał, lat 31, analityk 
14. Woźniak BoŜena, lat 55, sprzedawca 
 
UWAGA. Dla osób niepełnosprawnych, chcących uczestniczyć w wyborach, 
moŜliwy jest bezpłatny transport do lokalu wyborczego (Dom Pomocy 
Społecznej ul. Rędzińska). Osoba posiadająca zaświadczenie o stopniu 
niepełnosprawności wraz z opiekunem moŜe skorzystać z transportu 
zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze 
Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr tel. 071 777 7337 w dniach 
poprzedzających głosowanie od 2 do 6 marca w godz. 10.00-15.00 oraz w 
dniu głosowania  tj. dnia 8 marca (niedziela) w godz. 10.00 – 17.00. 
Osobie niepełnosprawnej w głosowaniu, na jej prośbę, moŜe pomagać inna 
osoba z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i męŜów zaufania. 
 
 

MAŚLICKA DEBATA OBYWATELSKA – otwarte forum mieszkańców 
osiedla. Porozmawiajmy o Maślicach. Zadaj pytanie kandydatom na 
radnych osiedla. 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Maślice zapraszają na I MAŚLICKĄ DEBATĘ w dniu 5 MARCA 
2009 (czwartek) o godz. 17.oo, do sali w Szkole Podstawowej nr 26(parter) przy 
ul. Maślickiej . Na debatę serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
naszego osiedla oraz kandydatów na radnych. Debata będzie doskonałą okazją 
do zapoznania się z planami i pomysłami kandydatów oraz przedstawienia 
Waszych pytań i oczekiwań. Liczymy na duŜą frekwencję. Zachęcamy do 
aktywności w imię hasła: Weź Maślice w swoje ręce! 

 
KLUB SENIORA. 

 

Serdecznie zaprasza w każdy czwartek  o godzinie 16.oo wszystkie 
zainteresowane Panie i Panów. 
W klubie można miło spędzić czas oraz uczestniczyć w atrakcyjnym 
programie – m.in.: wycieczki, gimnastyka, basen. Przy Klubie Seniora działa  
Koło Emerytów i Rencistów, które prowadzi Pani Irena Ćwiertnia. 
Spotkania do kwietnia 2009 r. odbywają się w Szkole Podstawowej nr 26 
przy ul. Maślickiej. 
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Specjalnie dla Stowarzyszenia Maślice 
pisze Maciej Borowski - R O  H u b y  

 
KILKA UWAG O KAMPANII WYBORCZEJ DO RAD OSIEDLI 

 
UCIECZKA OD WOLNOŚCI? 
Brakuje chętnych na radnych osiedlowych… tak źle nie było nawet cztery lata temu podczas poprzednich wyborów do rady 
osiedli…w wielu radach były nawet problemy ze skompletowaniem składu osiedlowych komisji wyborczych. …w niektórych 
radach do wyborów w ogóle nie dojdzie (jeśli liczba kandydatów będzie mniejsza niŜ 75 proc. pełnego składu, wówczas te 
osoby staną się automatycznie radnymi). Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej powiedział, Ŝe nie rozumie co się stało, 
Ŝe obecne zainteresowanie wyborami jest tak nikłe. Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie. 
Po pierwsze, wpisujemy się w ogólnopolską tendencję, która lokuje nasz kraj pod względem aktywności społecznej na 
ostatnim miejscu w Europie. Powoli wykrusza się grono społeczników, którzy pracy społecznej nauczyli się w latach 60-tych  
i 70-tych. Nowi obywatele model aktywnych uczestników Ŝycia społecznego zamienili na model obserwatorów. Mamy ogromną 
rzeszę osób sprawnych intelektualnie i fizycznie, 
którzy wolą oglądać telewizję, a w niej np. reportaŜ o potrąceniach pieszych w mieście niŜ zebrać podpisy pod petycją  
w sprawie montaŜu świateł na pobliskiej drodze. 
Po drugie, tak mści się konsekwentnie prowadzona akcja ograniczania roli samorządów mieszkańców i przerzucania władzy na 
pozbawionych skutecznej kontroli urzędników. Wspaniale ilustruje to słynne juŜ zarządzenie Prezydenta likwidujące obowiązek 
informowania rad osiedli o wydawanych decyzjach budowlanych i warunkach zabudowy . Informację  
o wydawanych decyzjach radni mogą poczytać sobie na słupie pod urzędem miasta! 
Po trzecie, tak mści się konsekwentnie stosowana przez Prezydenta zasada, która urzędnikom gminnym pozwala wymagany 
przez prawo w wielu przypadkach proces prowadzenia konsultacji społecznych zamienić w konsultacje prowadzone z innymi 
urzędnikami w godzinach urzędowania urzędu. Przypomnę tu słynne juŜ konsultacje nad Studium kierunków i uwarunkowań 
rozwoju przestrzennego Wrocławia prowadzone przez dyrektora BRW w godzinach popołudniowych 
w czasie 1 godziny zegarowej – tyle czasu mieli przedstawiciele 47 rad na zadanie pytania i usłyszenie odpowiedzi pana 
dyrektora (odpowiedzi na uwagi pisemne nie dostaliśmy do tej pory). Podobnie jest z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa UM. A 
przypadki te i tak są wzorem wobec działalności departamentów odpowiedzialnych za mieszkalnictwo i inwestycje. Powalająca 
na kolana jest skuteczność straŜy miejskiej jeŜeli 
chodzi np. o cofnięcie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu. Efekt 1 cofnięte zezwolenie w zeszłym roku, na cały Wrocław. I tak dalej 
, i tak dalej….Nie naleŜymy do osób które tak łatwo się poddają. Wierzymy 
głęboko, Ŝe nadejdzie taki czas, Ŝe mieszkańcy odzyskają podmiotowość tak wspaniale akcentowaną przez Europejską Kartę 
Samorządu Terytorialnego. Bo to My tworzymy wspólnotę terytorialną nazywaną Gminą Wrocław, a nie urzędnicy, którzy są na 
naszej słuŜbie. Rady osiedli słuŜą właśnie temu, umoŜliwieniu skutecznej reprezentacji mieszkańców, wspierającej Radę 
Miejską. 
W tych wyborach decydujemy o naszych sprawach, na 
naszym podwórku! Weźmy w nich udział! 
 
Maciej Borowski 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

NA SPOTKANIE 

 

 
 5 marca 2009 - godz. 18:00 

MAŚLICKA DEBATA OBYWATELSKA 
o osie dlu - dla  mies zkańc ów 

 
Szkoła Podstawowa nr 26 

 
 

8 marca 2009 roku odbędą się wybory do wrocławskich Rad 

Osiedla. To od nas mieszkańców Maślic zaleŜy kto będzie zasiadał 

w Radzie i kto będzie dbał o nasze interesy. 
  

Zapytamy kandydatów na radnych jaki mają plan działania 

na najbliŜsze 4 lata. 
 

Poznaj swojego kandydata, moŜe to Twój sąsiad, znajomy z 

osiedla, człowiek znany z jakiejś konkretnej akcji. 
 

POWIEDZ O SPOTKANIU SWOJEMU SĄSIADOWI  
 


