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PUNKTY DYSTRYBUCJI  GAZETY LEŚNICKIEJ 

Leśnica, Marszowice, Mokre, Ratyń, Pustki, Żar: 1. Miejska Biblioteka Pu-

bliczna, filia nr 2, ul. Eluarda 51-55, 2. Centrum Zdrowia „Ogrodowa” ul. Eluar-

da 9, 3. WSRH „Hermes”, stoisko  AGD na Ip., ul. Średzka 32/34, 4. Hutownia 

„Agrobud”, ul. Średzka 49 , 5. Apteka „Pod św. Antoni”, ul. Średzka 33, 6. 

Centrum Kultury Zamek portiernia, pl. Świętojański 1 , 7. Kiosk prasowy, zbieg 

ul. Dolnobrzeska/Średzka, 8. Gabinet stomatologiczny, ul. Wolska 8-10, 9. 

Sklep spożywczy, ul. Ślepa 12 ,10. Plac targowy-kiosk prasowy, ul. Skoczylasa , 

11. Sklep spożywczy, ul. Trzmielowicka/Miodowa, 12. Sklep „Żabka”  ul. Pu-

stecka 3, 13. Sklep spożywczy, ul. Mokrzańska 44, 14. Sklep „Żabka” TBS, ul. 

Krępicka, 15. Osiedle Żar, sklep spożywczy, ul. Lutyńska 20, 16. Sklep spożyw-

czy ul. Dolnobrzeska 36 A, 17. Osiedle Mokre, ul. Chobieńska, 18. Osiedle Mar-

szowice – Malownicze, Fresch Market, ul. Hartmana; Stabłowice: 1. Sklep 

spożywczy „Anna” ul. Stabłowicka 57, 2. Sklep PSS Społem ul. Wełniana 31, 3. 

Market spożywczy „Dino” ul. Boguszowska 38, 4. Apteka Stabłowicka ul. Bogu-

szowska 61 A, 5. Skl. Spożywczy „Żabka” – ul. Obrachtowska 48, 6. Skl. Spo-

żywczy „Żabka” – ul. Arbuzowa 12; Złotniki: 1. F.H.U, ul. Kamiennogórska 88 

A, 2. Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, ul. Wielkopolska 16, 3. Delikatesy 

tradycyjne. com, ul. Wielkopolska 19, 4. Zakład produkcyjno - handlowo - 

usługowy, ul. Częstochowska 14, 5. Apteka Złotnicka, ul. Złotnicka 4G, 6. Sklep 

ogólnospożywczy, ul. Częstochowska 40/1A, 7. Market Perła, ul. Wielkopolska 

14, 8. Wulkanizacja ul. Rawicka 5, 9. Sklep ogólnospożywczy, ul. Przemyska 17, 

10. „Zdrowa Kobieta” ul. Kamiennogórska 10, 11. Kwiaciarnia „Magdalena” ul. 

Małopolska 36a/2, 12. Sklep ogrodniczy Kwiaton-3, ul. Kosmonautów 280/282. 

CENNIK REKLAM 

Redakcja nie przygotowuje projektów reklam.  

Pełna oferta dla reklamodawców na stronie 

www.zamek.wroclaw.pl w zakładce Gazeta Leśnicka 

Moduł I - 8 x 4 cm 

1 strona –45 zł netto 

4 strona - 35 zł netto 

2 i 3 strona - 25 zł netto 

Moduł II - 8 x 8 cm 

1 strona –90 zł netto 

4 strona - 70 zł netto 

2 i 3 strona - 50 zł netto 

L E Ś N I C A  ⸰  S T A B Ł O W I C E  ⸰  Ż E R N I K I  N O W E  ⸰  Z Ł O T N I K I  ⸰  M A R S Z O W I C E  ⸰  M O K R A  ⸰  R A T Y Ń  ⸰  Ż A R  

SZANOWNI PAŃSTWO! 

Oddając 21. października br. swoje głosy w wyborach samorządowych mamy możliwość dokonania wyboru na 

kolejną kadencję Prezydenta Wrocławia, przedstawiciela do Rady Miejskiej Wrocławia oraz do Sejmiku Woje-

wództwa Dolnośląskiego. To od nas zależy kto będzie rządził naszym miastem i regionem przez następne pięć 

lat. Rozejrzyjmy się i oceńmy dokonania obecnie rządzących, zadajmy sobie pytania czy i jak spełnili oni nasze 

oczekiwania, czy mieli czas, aby się z nami spotkać, wysłuchać naszych bolączek i pomóc? Przy wyborze na na-

stępną kadencję weźmy też pod uwagę czy zostały spełnione obietnice wyborcze sprzed czterech lat. Natomiast 

zapoznając się z obecnymi kandydatami, rzetelnie oceńmy ich programy, jeśli to możliwe to porozmawiajmy z 

nimi, niektórych z nich znamy, są naszymi znajomymi, sąsiadami. Pamiętajmy, że nasz głos jest to tylko jeden 

głos, a może aż jeden głos. Oddajmy go świadomie a nie przypadkowo, idźmy w niedzielę 21 października do urn 

wyborczych. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Leśnica 

Jan Andrzej Kułacz 

KULTURY ŚWIATA - PACIFIC CREST TRIAL  
25 PAŹDZIERNIKA - GODZINA 18:30. WSTĘP WOLNY 

W październiku przyjdźcie do Zamku na spotkanie z niezwykłą podróżniczką i dziennikarką Kamilą Kielar, któ-

ra opowie o trwającej 5 miesięcy, samotnej wyprawie przez szlak Pacific Crest Trail, biegnący pomiędzy Mek-

sykiem i Kanadą, przez góry, wzdłuż oceanu. Na dystansie 4300 km rozciąga się od pustyń, przez wysokie gó-

ry, wulkany po lasy deszczowe; wiedzie przez pustynię Kolorado, siedem parków narodowych, w tym m.in.: 

Jezioro Kraterowe, Yosemite, Kings Canyon i Mount Rainier i kilka pasm górskich, m.in. góry Sierra Nevada, 

Góry Kaskadowe. 

Kamila Kielar, z premedytacją wybierając najtrudniejszy rok w historii szlaku, na meksykańskiej granicy sta-

nęła samotnie, planując nie tylko wędrówkę całością szlaku, ale przede wszystkim zbierać materiały do swoich 

reportaży. I tak powstała zarówno historia osobistej, samotnej pięciomiesięcznej wędrówki górskiej, ale też 

historia roku 2017, roku lodu i ognia. A było co zbierać. Rekordowe opady śniegu od 30 lat oraz jeden z najpo-

tężniejszych sezonów pożarowych dały rzadko spotykaną mieszankę warunków. Mieszankę trudną, wymagają-

cą umiejętności technicznych oraz bardzo silnej woli, a czasami śmiertelną – w tym roku szlak odebrał życie 

kilkunastu osobom. Walka w szalejących górskich rzekach, szczyty pokonywane z użyciem górskiego sprzętu 

zimowego, masowe topnienie śniegu, burze śnieżne na pustyni, pożary w północnych stanach, które trzeba 

było omijać oraz skomplikowana przez to wszystko logistyka otwierają początek listy wyzwań. Wyjątkowo 

trudne warunki obnażyły wśród wielu wędrowców braki wiedzy, najgorsze ludzkie cechy, brak etyki oraz zmu-

siły ogromną ilość osób do porzucenia szlaku. 

Rok 2017 udowodnił również, że wymagające okoliczności przede wszystkim pokazują najpiękniejsze ludzkie 

zachowania. Na kanadyjskiej granicy Kamila również stanęła samotnie. Silniejsza niż kiedykolwiek, z setkami 

przygód wciąż stającymi przed oczami, z wieloma zdobytymi szczytami górskimi poza oficjalnym szlakiem 

i z przyjaźniami scementowanymi mocnymi przeżyciami, z kompletnie zdartymi butami oraz tysiącem opowie-

ści i zdjęć. 



 

14 października – Dzień Edukacji Narodowej 

Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej, Rada 

Osiedla Leśnica na ręce dyrektorów szkół, przedszkoli 

i żłobków oraz placówek wychowawczych w naszym 

Osiedlu, składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim 

nauczycielom i pracownikom oświaty oraz dzieciom  

i młodzieży. Życzymy Państwu dużo zdrowia i wytrwało-

ści w odpowiedzialnej pracy edukacyjno-wychowawczej, 

a uczniom uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce 

oraz wielu nowych doświadczeń w poszerzaniu swoich 

horyzontów. 

18 października - Święto Wojsk Łączności i Informaty-

ki 

Rada Osiedla Leśnica, w związku ze zbliżającym się Świę-

tem Wojsk Łączności i Informatyki, składa na ręce Do-

wódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia Pana płk 

Dariusza Dejneki, wszystkim żołnierzom i pracownikom 

jednostki, najlepsze życzenia. Życzymy Państwu przede 

wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu 

osobistym i zawodowym, sukcesów, awansów i odzna-

czeń, spełnienia marzeń oraz przysłowiowego żołnier-

skiego szczęścia. Życzenia nasze kierujemy również do 

byłych żołnierzy i pracowników tej zasłużonej dla nasze-

go regionu jednostki. 

Podziękowanie dla CK Zamek  

Rada Osiedla Leśnica serdecznie dziękuje Pani Dyrektor 

Elżbiecie Lenczyk oraz całemu zespołowi CK „Zamek” za 

wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie „Jarmarku 

Jadwiżańskiego”, ostatniej w tym roku w naszym osiedlu 

imprezy plenerowej. Dzięki organizatorom, w minioną 

niedzielę 30-go września, w średniowiecznej atmosferze 

mogliśmy podziwiać pokazy walk rycerskich, obozowi-

ska, stroje i uzbrojenie, historyczne pracownie rzemieśl-

nicze. Przy dźwiękach muzyki mogliśmy również zachwy-

cać się występami artystów i spróbować rozmaitych po-

traw i specjałów. Radni osiedla zbierali wnioski i uwagi 

mieszkańców, które zostaną rozpatrzone na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu i XVIII sesji RO, a następnie przyję-

te do realizacji.  

Spotkania przedwyborcze 2018 

W związku z zapytaniami mieszkańców osiedla dotyczą-

cymi możliwości zorganizowania spotkań w siedzibie 

Rady Osiedla z kandydatami w wyborach samorządowych 

2018 roku, informujemy, że zgodnie z art. 8 § 1 ust. 1 

Ustawy Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 poz.754, 

1000, 1349) zabrania się prowadzeni tego typu działań 

na terenie administracji rządowej i samorządowej. Jed-

nak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ww. kandydaci sko-

rzystali z takiej możliwości odpłatnie wynajmując więk-

sze pomieszczenia znajdujące się na terenie osiedla np. w 

szkołach czy CK Zamek, w celu spotkania z się z miesz-

kańcami i zapoznania ich ze swoim programem. 

Niedziela 21października br. - wybory samorządowe 

Szanowni Państwo, 21.10.2018 r. wybieramy Prezydenta 

Wrocławia, 37 radnych miejskich oraz  

8 radnych do sejmiku województwa dolnośląskiego. 

Przypominamy, że Osiedle Leśnica wchodzi w skład 6-

tego okręgu wyborczego, w którym będą rozmieszczone 

następujące obwodowe komisje wyborcze: Nr 228 - CK 

„Zamek” pl. Świętojański 1; Nr 229, 235, 236, 237 - Szko-

ła Podstawowa nr 95, ul. Starogajowa 66-68; Nr 230, 231 

- Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Krępicka 50; Nr 232 - 

Przedszkole nr 66 „Bajkolandia”, ul. Łączna 1-5; Nr 233, 

234 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Częstochow-

ska 42;  238- Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących, 

ul. Kamiennogórska 16, Nr 302 - Dolnośląski Szpital Spe-

cjalistyczny im. T. Marciniaka, ul. gen. Fieldorfa 2. Przy-

porządkowane do nich nazwy ulic będą umieszczone 

w treści obwieszczeń wyborczych. Pamiętajmy, wybiera-

my tylko po jednym kandydacie na każdej z trzech otrzy-

manych kart do głosowania. Aby nasze głosy były ważne 

stawiamy w kratce obok nazwiska co najmniej dwie 

przecinające się ze sobą linie  X w obrębie kratki. Posta-

wienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwi-

ska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie 

znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

Lokale wyborcze będą czynne od 07.00 do 21.00. Jeżeli 

w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na prezy-

denta miasta nie uzyska więcej niż 50% ważnie odda-

nych głosów, to 4 listopada 2018 r., również w godzi-

nach 7.00-21.00, zostanie przeprowadzone ponowne 

głosowanie (II tura), w którym sposób głosowania 

i warunki ważności głosu są analogiczne jak w dniu 

pierwszego głosowania. Apelujemy o zachowane po-

rządku oraz zasad obowiązywania ciszy wyborczej od 

piątku 19.10.18 r. od godz. 24.00 do niedzieli 21.10.18 r. 

do godz. 21.00. Szczegółowe dane poszczególnych komi-

tetów wyborczych oraz Państwowej Komisji Wyborczej 

znajdziemy również na stronie www.wrocław.pl, za-

kładka wybory samorządowe 20018. 

Konsultacje projektu Planu Mobilności dla Wrocła-

wia 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej rozpoczęło konsulta-

cje dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miej-

skiej dla Wrocławia. Dokument ten dotyczy rozwoju 

mobilności we Wrocławiu i w jego otoczeniu. Opraco-

wanie jest rozwinięciem Wrocławskiej Polityki Mobil-

ności i ma na celu określenie działań związanych 

z poprawą jakości życia wrocławian w kontekście ko-

munikacji. Dokumentem towarzyszącym Planowi jest 

Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko. Jest to 

wymagany przez prawo krajowe oraz unijne, dokument 

oceniający możliwy wpływ wdrożenia Planu na środo-

wisko naturalne. W przypadku polityki mobilności jest 

to szczególnie ważne, gdyż jednym z jej głównych celów 

jest uczynienie transportu przyjaznym także dla środo-

wiska naturalnego. Zachęcamy do składania uwag do 

Planu i Prognozy oraz udziału w spotkaniach konsulta-

cyjnych. 

Formularz z uwagami można przekazać elektronicznie 

na adres e-mail: bzm@um.wroc.pl lub formie pisemnej: 

na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Zrówno-

ważonej Mobilności, ul. Świdnicka 53, 50-032 Wrocław, 

bezpośrednio do Biura Zrównoważonej Mobilności lub 

ustnie do protokołu, w miejscu wyłożenia dokumentów 

- Biuro Zrównoważonej Mobilności, ul. Świdnicka 53, III 

piętro, pok. 315. Wnioski można zgłaszać do 5 listopada 

2018.  

Spotkania konsultacyjne: 11.10.2018, g. 17.00 - spotka-

nie z interesariuszami; 18 i 25.10.2018, g. 17.00 - po-

tkania z mieszkańcami: Urząd Miejski Wrocławia, pl. 

Nowy Targ 1-8, sala 215. Więcej informacji na stronie 

www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultujemy-projekt-

planu-mobilnosci-dla-wroclawia. 

WBO 2018 

1 października zakończyło się głosowanie na projekty 

Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Biuro ds. Par-

tycypacji  Społecznej planuje do połowy października 

zakończyć liczenie głosów i ogłosić wyniki. Dziękujemy 

wszystkim mieszkańcom głosującym na projekty z na-

szego Osiedla. 

Nowa Konstytucja Osiedli - raport 

29 września w Hotelu Tumskim, został zaprezentowany 

raport, który stanowić będzie podstawę dla propozycji 

nowego statutu rad osiedli. Przygotowany został przez 

zespół specjalistów z Fundacji na Rzecz Studiów Euro-

pejskich oraz Fundacji Dom Pokoju, we współpracy 

z Wrocławskim Forum Osiedlowym. Zachęcamy do za-

poznania się z badaniami ankietowymi i treścią raportu 

- dokumenty dostępne są na stronie www.wroclaw.pl/

rozmawia/zapoznaj-sie-z-raportem-nowa-konstytucja-

osiedli. 

Kontenery na odpady wielkogabarytowe w 2019 roku 

W związku z tworzeniem przez spółkę Ekosystem har-

monogramu rozstawiania kontenerów na odpady wiel-

kogabarytowe w 2019 roku, prosimy mieszkańców osie-

dla o zgłaszanie swoich propozycji (lokalizacji) do dnia 

18.10.18 r.  Powinno to być miejsce utwardzone, łatwo 

dostępne, na terenie gminnym w zarządzie ZDiUM. Zapra-

szamy do siedziby naszej Rady przy ul. Płońskiego 13/1, 

w poniedziałki i czwartki, w godz.17.00 – 19.00. Wnioski 

można też składać telefonicznie bądź mailowo: ra-

da@lesnica.org. 

Wykoszenia na Osiedlu 

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że rowy objęte utrzy-

maniem ZZM w ramach porozumienia z ZDiUM, koszone 

są wraz z pasem drogowym, w zależności od ulicy 5, 4 lub 

2 krotnie w ciągu roku. Częstotliwość koszenia na danej 

ulicy i rowu przy niej zlokalizowanego, jest do wglądu na 

stronie ZZM w zakładce przetargi/kompleksowa konser-

wacja zieleni przyulicznej.  

Przepełniony autobus 138 

Wydział Transportu odpowiedział na skargę dotyczącą 

ekstremalnie przepełnionego autobusu linii 138. WTR 

poinformował, że przeprowadzone badania wykazały 

średnie 60% i maksymalne 85% napełnienie pojazdów 

oraz przedstawił zdjęcia wnętrza pojazdu. Realizacja kur-

sów, zdaniem wydziału, jest odpowiednia do potrzeb pa-

sażerów, a problem zatłoczenia wynika z nieprawidłowe-

go wykorzystania przestrzeni pojazdu, szczególnie jego 

tylnej części.  

Stacja bazowa Orange przy Dolnobrzeskiej 

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o wszczęciu 

postępowania oraz zebraniu dowodów i materiałów do 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej 

telefonii komórkowej firmy Orange Polska S.A., zlokalizo-

wanej na działkach nr 89/3 i 88/4 AM 7 obręb Leśnica 

przy ul. Dolnobrzeskiej 44-44a we Wrocławiu. Wszystkie 

strony postępowania mają uprawnienia do czynnego 

udziału w postępowania w każdym jego stadium. Zawia-

domienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od 

udostępnienia go w BIP, co nastąpiło 27 września br.  

Stacja bazowa Orange przy Lutyńskiej 

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o wszczęciu 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław 

Średzka realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb 

Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Wszystkie strony 

postępowania mają uprawnienia do czynnego udziału 

w postępowania w każdym jego stadium. Zawiadomienie 

uważa się za doręczone po upływie 14 dni od udostępnie-

nia go w BIP, co nastąpiło 5 października br.  

Do połowy listopada br. czekamy na wnioski finanso-

we 

Zarząd Osiedla informuje, że do dnia 15.11.2018 r. można 

składać do siedziby RO wnioski o wsparcie działań, jakie 

co roku podejmowane są licznie na obszarze naszego 

Osiedla – festynów, zawodów, konkursów, akcji i innych, 

planowanych w przyszłym roku. Do końca listopada br. 

Zarząd Osiedla musi przygotować prowizorium budżeto-

we na 2018 r. i wnioski złożone w terminie późniejszym 

będą miały niewielką szansę na rozpatrzenie. Ponadto 

przypominamy, że w budżecie Rady Osiedla nie przewidu-

je się dofinansowania osób fizycznych i organizacji poza-

rządowych – współpraca RO z organizacjami pozarządo-

wymi nie może mieć formy finansowej. 

Porady prawne 19 listopada 

Informujemy, że bezpłatne porady prawne w październi-

ku nie odbędą się. Zapraszamy w listopadzie w trzeci po-

niedziałek tj. 19.11. br., do siedziby RO, w godzinach 

17.00 - 18.00. 

 

BIULETYN 
RADA OSIEDLA INFORMUJE: 

Biuletyn redagowany przez Radę Osiedla Leśnica 
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REKLAMA 

MEDIUJ I ZYSKUJ 
Na 18 października przypada Międzynarodowy 

Dzień Mediacji – jednej z form pozasądowego roz-

wiązywania sporów. Kiedy, jak i dlaczego warto 

mediować?  

Ugodowe rozwiązywanie rozmaitych sporów i kon-

fliktów – z udziałem bezstronnego i neutralnego, pro-

fesjonalnego pośrednika – to istota mediacji 

i uzasadnienie wzrastającego zainteresowania nią we 

współczesnych społeczeństwach i prawodawstwie. 

W  najprostszym ujęciu: mediacja to próba doprowa-

dzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie stro-

ny rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych 

negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora – 

osoby neutralnej wobec stron i ich konfliktu. Media-

tor jest osobą, która usprawnia komunikację między 

stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypraco-

waniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. 

Nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest roz-

strzyganie zaistniałego między stronami sporu.  

Trzeba ustąpić, można zyskać 

Mediacje są szczególnie przydatne w sferze stosun-

ków prywatnoprawnych, a w szczególności w spra-

wach cywilnych, rodzinnych (np. w przypadku rozwo-

KONKURS „KATALOG 

WSPOMNIEŃ” 

Konkurs na wspomnienie z okazji 70-lecia bibliote-

ki w Leśnicy 

Biblioteka w Leśnicy była jedną z pierwszych biblio-

tek w powojennym Wrocławiu. Na początku mieściła 

się w lokalu przy ul. Średzkiej, później przez wiele lat 

miała swoją siedzibę w Leśnickim Zamku, obecnie 

znajduje się w budynku przy ul. Eluarda 51-55. 

W tym roku przypada 70. rocznica jej założenia.   

Z tej okazji Filia MBP nr 2 w Leśnicy wraz z CK Zamek 

ogłaszają konkurs na wspomnienie związane 

z biblioteką – czy pamiętacie swoje pierwsze wypoży-

czone książki, mieliście ulubioną panią bibliotekarkę, 

a może wypożyczyliście w leśnickiej bibliotece książ-

kę, po przeczytaniu której nic już nie było takie same? 

Opowiedzcie nam o tym, forma wspomnienia dowolna 

– na piśmie – wierszem lub prozą, w formie zdjęcia, 

ilustracji, komiksu. 

Na wasze wspomnienia czekamy do 1 grudnia 2018 r., 

a konkurs rozstrzygniemy 16 grudnia 2018 r. 

Prace można przesyłam drogą e-mail: 

mbp02@biblioteka.wroc.pl lub przynosić osobiście do 

Biblioteki (ul. Eluarda 51-55) lub do CK Zamek (pl. 

Świętojański 1). 

Fragmenty najlepszych wspomnień opublikujemy 

w Gazecie Leśnickiej, a trzech wybranych autorów 

nagrodzimy! 

Miejska Biblioteka Publiczna  

Filia nr 2 w Leśnicy 

Adres: Pawła Eluarda 51-55, 54-076 Wrocław. 

Otwarta: poniedziałek - piątek 10:00–18:00 

dów) czy gospodarczych. Mediacje w sprawach cy-

wilnych reguluje przede wszystkim kodeks postępo-

wania cywilnego (k.p.c.). „Schemat mediacji” ma 

charakter uniwersalny i nie reguluje szczegółowo, w 

jaki sposób mediacja ma być prowadzona. Zawiera 

jedynie ogólne zasady. Taka koncepcja ma gwaran-

tować elastyczną i nieformalną naturę mediacji. O 

tym, jak ważne i korzystne mogą być mediacje, 

świadczy choćby decyzja o likwidacji posiedzenia 

pojednawczego w sprawach rozwodowych 

z jednoczesnym wskazaniem stronom jako właści-

wej drogi – postępowania mediacyjnego. Oprócz 

stosunków prywatnoprawnych coraz częstsze i po-

wszechniej znane jest stosowanie mediacji w postę-

powaniu karnym, tj. pomiędzy ofiarą a sprawcą 

przestępstwa. Przy zastosowaniu mediacji w prawie 

karnym pokrzywdzony aktywnie uczestniczy w pod-

jęciu decyzji o tym, w jaki sposób szkoda zostanie 

naprawiona. Z punktu widzenia przestępcy mediacja 

ma charakter reedukacyjny. Przestępca ma szansę 

uzmysłowić sobie skutki swojego czynu, a ofiara 

może przestać obawiać się zemsty ze strony spraw-

cy po odbyciu przez niego kary. Szczególną katego-

rią spraw o charakterze karnoprawnym, w którym 

mediacja znajduje zastosowanie, są sprawy nielet-

nich. Obiecującą dziedziną zastosowania mediacji 

jest sfera działalności administracji publicznej, 

dziedzina rozwiązywania sporów wynikających ze 

zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy oraz 

spory społeczne.  

Konflikt i co dalej? 

Najczęściej ludzie sami radzą sobie z rozwiązywa-

niem sporów, w niektórych jednak przypadkach sa-

modzielne rozwiązanie konfliktu okazuje się trudne 

lub wręcz niemożliwe. Niekiedy dzieje się tak ze 

względu na towarzyszące sporom ogromne emocje. 

Czasami narosłe nieporozumienia blokują wzajemną 

komunikację. W takich sytuacjach szuka się innych 

możliwości rozwiązania problemu. Jedną z tych 

możliwości jest zaproszenie przez skonfliktowane 

strony do współpracy mediatora. Są to wówczas me-

diacje prowadzone na płaszczyźnie prywatnej – me-

diacje umowne (kontraktowe). Może być również 

tak, że skonfliktowane strony znalazły się ze swym 

problemem już w sądzie. Sędzia podczas prowadzo-

nego postępowania sądowego, oceniając możliwość 

rozwiązania konfliktu osobiście przez strony, propo-

nuje stronom skierowanie sprawy do postępowania 

mediacyjnego. Dobrowolna zgoda stron na takie roz-

wiązanie powoduje skierowanie przez sąd sprawy 

do mediacji. Wówczas są to mediacje sądowe.  

Gdzie szukać mediatora? 

Wyboru mediatora dokonują strony konfliktu. Z tym 

że w mediacjach sądowych wyboru mediatora stro-

ny muszą dokonać z listy mediatorów stałych, która 

jest prowadzona przy każdym sądzie okręgowym 

przez prezesa sądu. Listy mediatorów są publikowa-

ne na stronach internetowych sądów i udostępniane 

zainteresowanym osobom w siedzibach sądów. 

W przypadku niemożności wyboru mediatora przez 

strony w mediacji sądowej – mediatora wybiera sę-

dzia prowadzący sprawę. W przypadku mediacji 

umownych strony dokonują wyboru według własne-

go uznania, np. z list stałych mediatorów albo z list 

mediatorów prowadzonych przy różnych ośrodkach 

mediacyjnych czy stowarzyszeniach skupiających 

mediatorów.  

Krok po kroku do zgody i… ugody 

Typowe etapy najczęściej występujące w mediacji 

to: otwarcie mediacji, dialog stron, określenie kwe-

stii do rozwiązania, generowanie propozycji rozwią-

zania sporu, ocena możliwości rozwiązania sporu, 

zawarcie ugody lub decyzja o jej braku. Podczas 

otwarcia mediator mówi stronom, jaka jest jego rola 

i rola stron, przedstawia główne zasady mediacji, jej 

przebieg oraz reguły zachowania się oraz koszty 

mediacji. Ważne jest przedstawienie i wyjaśnienie 

przez mediatora zasad mediacji. W praktyce media-

cje to cykl od np. trzech do pięciu półtoragodzinnych 

spotkań, choć nie jest nigdzie uregulowane, ile ich 

ma być i jak długo mają trwać. Sukcesem mediacji 

jest ugoda. Na każdy zapis ugody wszyscy uczestni-

cy muszą wyrazić zgodę. Mediator jest zobowiązany, 

by ugoda była zgodna z prawem i z zasadami współży-

cia społecznego oraz wykonalna. Jeśli to mediacje 

sądowe, protokół z mediacji wraz z zawartą ugodą 

zostaje skierowany przez mediatora do sądu, który 

zapisom nadaje moc postanowienia sądowego. Rów-

nież w mediacji umownej, jeśli jest taka potrzeba, 

strony mogą poprzez skierowanie do sądu wniosko-

wać o nadanie zapisom z ugody tytułu orzeczenia są-

dowego. Najbardziej czytelnym przykładem w tym 

miejscu jest ugoda zawarta pomiędzy stronami przed 

mediatorem, a dotycząca wszelkich spraw okołoro-

zwodowych, takich jak: ustalenie alimentów, ustale-

nie opieki nad dziećmi, ustalenie planu wychowaw-

czego, podział majątku. Ustalenie powyższych kwestii 

w ugodzie, nawet jeśli nie była to mediacja ze skiero-

wania sądu, tylko umowna (kontraktowa) – pozwala 

stronom na przedłożenie dokumentu w sądzie i wnio-

skowanie o zatwierdzenie i nadanie ugodzie w całości 

czy też konkretnym zapisom (np. o wysokości alimen-

tów) mocy orzeczenia sądowego. 

Rachunek zysków i strat 

W sprawach cywilnych koszty mediacji pokrywają 

w całości strony. W mediacji pozasądowej wysokość 

kosztów ustalają strony sporu wraz z mediatorem 

w umowie o mediację. W mediacji ze skierowania 

sądu koszty mediacji określone są w rozporządzeniu 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wyna-

grodzenia i podlegających zwrotowi wydatków me-

diatora w postępowaniu cywilnym. W sprawach kar-

nych i nieletnich koszty mediacji pokrywa skarb pań-

stwa.  

Od 15 do 19.10.2018 r. obchodzony będzie Tydzień 

Mediacji. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 

zostaną opublikowane odnośniki do informacji o wy-

darzeniach lokalnych opublikowanych na stronach 

sądów okręgowych. Przez cały czas odbywają się rów-

nież dyżury mediatorów stałych, np. przy Sądzie 

Okręgowym we Wrocławiu, gdzie w pokoju mediacji 

można zasięgnąć porad na temat możliwości zastoso-

wania mediacji. 

Tekst: Marzanna Masternak-Różańska, Mediator 

W związku z obchodzonym  

Międzynarodowym Dniem Mediacji 

zapraszam na bezpłatny dyżur Mediatora. 

Uzyskasz informację: czym jest mediacja, w jakich sprawach moż-

na ją stosować, gdzie szukać Mediatora. 

Kiedy: 19.10.2018 r., (piątek) godz. 16.00-17.00; Gdzie: w 

CK Zamek (parter). 

Marzanna Masternak-Różańska, tel. 48 534 933 436 
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GOSIA KULIG  

WYSZŁO FATALNIE  

Nie zawsze udawało mi się przebiec sprintem długość 

boiska bez zadyszki, nie zawsze dawałam radę zaser-

wować tak, żeby trafić w piłkę i nie zostać tym sa-

mym wyklętym przez resztę drużyny. Bywały mo-

menty kiedy miałam ochotę płakać, bo znowu nikt nie 

chciał być ze mną w parze przy robieniu dziwnych 

ćwiczeń gimnastycznych, a wuefistka oznajmiała 

gwizdkiem, że mogę spocząć na ławce przy matera-

cach. Zazwyczaj gdy wydaje się, że już gorzej być nie 

może, wtedy właśnie fala upokorzenia uderza z naj-

większą siłą. Jednoczęściowy strój (otrzymany w pre-

zencie od cioci z Francji) nie wytrzymuje moich nieu-

dolnych wygibasów i cała klasa zapoznaje się z ana-

tomią mego krocza. Trauma z podstawówki. A trzeba 

było, tak jak wszyscy inni przyjść w białej koszulce 

i czarnych spodenkach. Nie wyróżniać się. 

Tę scenkę wielokrotnie przerabiałam w swojej głowie 

i wywlekałam na papier: twarze innych dzieci wy-

krzywione w diabolicznym uśmiechu, słowa wuefist-

ki nakazującej iść do przebieralni, piekło popołudnia 

w sali gimnastycznej. Z czasem zaczęłam zauważać, 

że moje obserwacje i skojarzenia zawsze orbitują 

wokół takich sytuacji jak ta z lekcji WF-u. Zdarzeń 

żenujących, zawstydzających, trochę groteskowych 

lub po prostu niefortunnych. W jakiś nieodgadniony 

sposób moja pamięć i wyobraźnia wywleka tego typu 

obrazy i sytuacje, które koniec końców lądują na 

płótnie lub papierze będąc dowodem na to, że ciągle 

ćwiczę. Gimnastykuję rękę, głowę, pamięć. Ten WF 

trwa już dosyć długo i chyba nigdy się nie skończy. 

Nigdy jednak nie jestem zadowolona w pełni, może 

nie osiągnęłam jeszcze mocy, by te obrazy były per-

fekcyjne. Spoglądam na swoje bazgroły i myślę: wy-

szło fatalnie. No ale jak mogło inaczej, skoro to, co 

nieustannie rysuję to ilustracje moich koślawych my-

śli? 

Przestrzeń galerii Tymczasem… będę starała się wy-

korzystać w ten sposób, aby jej architektura odzwier-

ciedlała skupiska moich fantazji. Moją intencją jest 

stworzyć coś w rodzaju mapy własnego umysłu. Za-

cznę od sytuacji z pechowym strojem na wf, by po-

prowadzić wszystkich chętnych przez gąszcz natręt-

nych słów i obrazów, które czają się w mojej głowie. 

Tekst: Gosia Kulig—autorka wystawy 

INSTYTUCJE NIOSĄ-

CE POMOC OSOBOM 

W POTRZEBIE 
Schroniska i noclegownie 

1. Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”  

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Ko-

biet i Matek z Dziećmi, 51-210 Wrocław ul. Gen. Bo-

ra-Komorowskiego 31, tel. 71/ 736-06-82 

2. Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” - Dom 

Socjalny dla mężczyzn, 51-114 Wrocław ul. Obornic-

ka 58a, tel. 71/ 329-08-06 

3. Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi, 53-611 

Wrocław ul. Strzegomska 9, tel. 71/355-44-66 

4. Schronisko dla bezdomnych kobiet. Dom dla ko-

biet, 50-525  Wrocław ul. Gliniana 28/30, tel. 71/ 

367-14-15 

5. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, 50-514 

Wrocław ul. Bogedaina 5, tel. 71/ 336-70-07, bez-

płatna infolinia: 0 800 292 137, 

6. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (otwarta 

18.00-8.00), 50-084 Wrocław ul. Małachowskiego 

13, tel. 71/ 717-34-25 

7. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Szczo-

drem, ul. Trzebnicka 28, 55-095 Długołęka, tel. 71/ 

399-86-12 

8. Stowarzyszenie „Nadzieja”, 50-537 Wrocław ul. 

Pieszycka 32, tel. 71/392-59-12 

9. Stowarzyszenie „Plus Minus” -  „Dom Ciepła” dla 

osób żyjących z wirusem HIV i AIDS, 50-225 Wro-

cław ul. Reymonta 8, tel. 71/ 329-10-39 

10. Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”, 54-310 Wro-

cław ul. Domasławska 30, tel. 71/ 342-00-68  

11. Centrum Wsparcia „Dom dla Osób Bezdomnych”, 

53-505 Wrocław ul. Lelewela 23/2 tel. 71/341-28-97 

Jadłodajnie 

1. „Caritas” Centrum Socjalne Archidiecezji Wro-

cławskiej,, 50-234 Wrocław ul. Słowiańska 17, tel. 

71/ 372-19-86     

2. Jadłodajnia przy Klasztorze Franciszkanów, 51-349 

Wrocław Al. Kasprowicza 26, tel. 71/327-35-93 

3. Parafia Św. Elżbiety, 53-439 Wrocław ul. Grabi-

szyńska 103, tel. 71/783-37-91 

4. Fundacja Sancta Familia, 51-681 Wrocław ul. Mon-

te Cassino 64, tel. 71/348-32-30 

Odzież 

1. Polski Czerwony Krzyż, 50-368 Wrocław ul. Bujwi-

da 34, tel. 71/328-02-54 

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej, 50-208 Wro-

cław, ul. Dubois 11/13, tel. 71/ 328-70-73. Odzież wy-

dawana jest we wtorki w godz. 10.00-14.00, porady 

prawne w czwartek 10.00-14.00 

Łaźnia 

1. 50-328 Wrocław ul. Katedralna 7, tel. 71/ 327-13-

16, czynna - poniedziałek, środa, piątek 6.00-14.00 

2. 50-422 Wrocław ul. Małachowskiego 13, tel. 71/ 

717-34-25. Bezpłatna infolinia: 0-800-292-137 

Pomoc socjalna:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Osób 

Bezdomnych i Uchodźców, 53-643 Wrocław ul. Za-

chodnia 3, pok. 1-8, tel. (0-71) 78-23-584 

Punkt informacyjny dla cudzoziemców: 

Infolink Wrocław  Pl. Dominikański 6 pok. 13  

czynny poniedziałek-piątek 10.00-19.00 

Wyobraź sobie, świat w którym zanurzasz się 

w dźwiękach, zapachach i kształtach, bez pomocy 

wzroku. „Spacer w ciemności” to podróż, która zmie-

ni Twoje życie. 

Podczas spaceru odwiedzisz świat osób niewidomych 

i słabowidzących, dowiesz się jak postrzegają świat 

osoby poruszające się w nim bez zmysłu wzroku. 

Trudne? Bez obaw! Podczas zwiedzania zaopiekują 

się nami specjaliści – osoby niewidzące problemu… 

Wystawa jest pretekstem do rozpoczęcia dialogu śro-

dowisk artystycznych, kulturalnych i osób z niepełno-

sprawnością wzroku. Po odbyciu wspólnego spaceru 

zaprosimy Was na kawę i ciastko. Chcemy opracować 

przewodnik, jak możemy wspólnie tworzyć i zmie-

niać otaczająca nas rzeczywistość. Jak możemy lepiej 

komunikować się ze sobą i czerpać ze swoich do-

świadczeń. Wystawa chce zbliżyć do siebie perspek-

tywy osób widzących i osób z dysfunkcją wzroku.Pod 

opieką niewidomych przewodników dowiesz się jak 

fascynujący może być świat w ciemności, jest pretek-

stem do stworzenia przestrzeni dialogu i nawiązania 

współpracy pomiędzy osobami  ze świata kultury, 

edukacji i sztuki oraz osób z dysfunkcją wzroku. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie 

15 minut przed rozpoczęciem zwiedzania. Spacer 

trwa około 60 minut, zależy od wieku i liczebności 

grupy. Zaufaj nam!  Każdy z nas może się wiele od 

siebie nauczyć. Prosimy o zabranie wygodnego 

obuwia. 


