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1.  Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności

2.  Polityka parkingowa

3. Transport rowerowy

4.  Transport zbiorowy

5.  Ekonomia i finanse

6.  Planowanie przestrzenne

7.  Kształtowanie zrównoważonej mobilności

8.  Bezpieczeństwo przemieszczania się

9.  Dialog społeczny

10.  Transport samochodowy osobowy (indywidualny) 

11.  Ochrona środowiska

Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) to najważniejszy strategiczny dokument 

o transporcie w mieście. Zobowiązuje ona urzędników i władze miasta do konkret-

nych działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Głównym celem WPM jest zmniejszenie odsetka podróży samochodem do 35%. 

Tymczasem samochodów przybywa, na koniec 2015 r. było ich 601 na 1000 miesz-

kańców, czyli o 8% więcej niż w momencie uchwalania WPM.

Chcemy sprawdzić, w czym tkwi problem. Dlatego przez rok analizujemy WPM roz-

dział po rozdziale. Spotykamy się z urzędnikami, wnioskujemy o informacje, zbie-

ramy dane. Naszym celem jest obiektywna ocena zapisów WPM. Sprawdzimy, czy 

transport we Wrocławiu rzeczywiście jest zrównoważony. Ocenimy, w jakim stop-

niu cele WPM są realizowane.
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237 km dróg dla rowerów, 17 mln zł na rozwój ruchu jed-

nośladów (w 2017 r.), strategia planowania inwestycji 

szeroko konsultowana z eksperckimi organizacjami po-

zarządowymi — coraz więcej decyzji i podejmowanych 

działań sprzyja osobom wybierającym rower we Wrocła-

wiu. Niestety, wskaźniki z Polityki Rowerowej Wrocławia 

są dalece nieosiągnięte.

Co zatem można poprawić, by rower stał się bezpieczną 

i wygodną alternatywą komunikacyjną dla jeszcze więk-

szej liczby wrocławian? Odpowiedzi w dużej mierze kryją 

się za obecnymi trudnościami, których rozwiązanie ofi-

cer rowerowy uznaje za priorytetowe, a także za dobrymi 

praktykami, których oczekujemy w większej liczbie. Oby-

dwie poruszone powyżej kwestie analizujemy w eksperty-

zie i odnosimy się do stanu faktycznego z sierpnia 2017 r., 

a nie planowanego w Nowym Studium Wrocławia. 

Założenia Poli-
tyki Rowerowej  
Wrocławia:

Spójność tras i ich dobra jakość to jedne z najważniej-

szych czynników zachęcających do używania roweru jako 

środka transportu. Wpływają one znacząco na poczucie 

bezpieczeństwa podczas jazdy.

INFRASTRUKTURA 
ROWEROWA 
 – spójna 
 – o wysokim standardzie 
 – bez barier

Raport „Polacy na Rowerach”, CBOS, 2012

64%   
 Za największą trudność uważa brak 

infrastruktury  rowerowej

 Polaków nie czuje się bezpiecznie 

podczas jazdy

67%   
48%   Podkreśla zły stan dróg i ścieżek  

rowerowych

Do analizy realizacji zapisów z Wrocławskiej Polityki Mo-

bilności, dotyczących dbałości o infrastrukturę, wybrali-

śmy przede wszystkim trasy główne oraz te zapropono-

wane przez Urząd Miasta w „rowerowych mapach dojazdu 

do centrum Wrocławia”. Na 4 schematach zaznaczyliśmy 

istniejącą infrastrukturę oraz pospolite problemy z nią 

związane, zaś miejsca wyjątkowo kłopotliwe opisaliśmy 

szerzej. Analizę konsultowaliśmy z Wrocławską Inicjaty-

wą Rowerową, która w latach 2014–2016 prowadziła po-

dobne badania.

Co najmniej 15% udziału ruchu ro-
werowego w ogólnej liczbie podróży 
realizowanych w mieście
w roku 2020

Co najmniej 10% udziału ruchu 
rowerowego w liczbie podróży nie-
pieszych realizowanych w mieście  
w roku 2015

Szacowany udział ruchu rowerowe-
go w ogólnej liczbie podróży realizo-
wanych w mieście w roku 2017 
- 6%
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Wśród powszechnych barier zniechęcających do jazdy  

na rowerze (bądź zachęcających, co okazuje się w prakty-

ce, do łamania prawa), szczególnie akcentujemy:

Brak infrastruktury rowerowej przy ulicach  
o dużym natężeniu ruchu.

Dwa lub więcej pasów ruchu w jedną stronę i duża pręd-

kość samochodów odstraszają wielu rowerzystów i „spy-

chają” ich na chodnik.

Infrastruktura tylko po jednej stronie ulicy lub po-
prowadzona jej środkiem.

Takie rozwiązania ograniczają możliwość swobodnego 

poruszania się, szczególnie jeśli trasa kilkukrotnie zmie-

nia strony swojego przebiegu. 

Brakujące fragmenty infrastruktury w newralgicz-
nych miejscach.

Urywająca się nagle droga dla rowerów (DDR), wymusza-

jąca włączenie się do ruchu ulicznego, wprowadza niema-

łe zamieszanie, zarówno dla cyklistów, jak i kierowców.

Kiepski stan infrastruktury.

Zniszczona bądź niekomfortowa nawierzchnia (kostka 

Bauma, płyty chodnikowe), zanikające oznakowanie po-

ziome, brakujące przejazdy rowerowe — to tylko część 

wrocławskich realiów.

Braki w infrastrukturze przy gęsto zaludnionych 
i nowo powstałych osiedlach.

W przypadku, gdy problemy tego typu zbiegną się ze spo-

rą odległością od centrum lub niedogodnymi połączenia-

mi komunikacji miejskiej, mieszkańcy tych rejonów ska-

zywani są na poruszanie się autem.

PÓŁNOC

1. Trudna przeprawa przez mosty: Osobowicki i Trzeb-
nickie
Na pierwszym infrastruktury brak, a nawierzchnia jezdni 

jest w bardzo złym stanie. Na kolejnych wąskie i nierówne 

ciągi pieszo-rowerowe wymuszają znaczne ograniczenie 

prędkości.

2.   Al. Pomorska i Kochanowskiego bez infrastruktury 
Nawierzchnia przy Pomorskiej to w większości kostka 

brukowa połatana asfaltem. Przez Kochanowskiego bie-

gnie droga krajowa nr 98 — ruch tranzytowy na niej może 

przytłaczać.

infrastruktura rowerowa po obu stronach ulicy

infrastruktura po jednej stronie bądź biegnąca środkiem ulicy

brak infrastruktury rowerowej

zły stan infrastruktury rowerowej
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WSCHÓDPOŁUDNIE

1. Brakujące fragmenty infrastruktury i zniszczona 
nawierzchnia na ul. Hubskiej i Pułaskiego
Fragmenty tych ulic należy pokonywać jezdnią, której 

brukowana nawierzchnia pełna jest   dziur. Cykliści decy-

dujący się tu na chodnik, natrafiają na częste patrole Po-

licji, które takie wybory, niezgodne z prawem, bezwzględ-

nie karzą mandatami.
2. Brakujące fragmenty infrastruktury w okolicach ul. 
Świdnickiej
Kontynuacja najliczniej uczęszczanej trasy rowerowej 

(przy Powstańców Śląskich), tylko na niektórych od-

cinkach posiada udogodnienia dla rowerzystów,  

co znacznie obniża komfort jazdy. Dalej na północ 

— ul. Bożego Ciała i Widok — wciąż pozostają bez 

infrastruktury.

3. Białe plamy tras dojazdowych dla Gajowic 
i Grabiszynka
Mieszkańcy osiedli położonych przy ruchliwej ul. 

Grabiszyńskiej, na której brak infrastruktury rowe-

rowej doskwiera od dawna także pieszym, nie mają 

w promieniu kilkuset metrów żadnych bezpiecz-

nych alternatyw dojazdu do centrum jednośladem.

1. Brak infrastruktury na ul. Sienkiewicza, Drobnera, 
Traugutta
Na tych ruchliwych ulicach brak rozwiązań dla cyklistów 

doskwiera tym bardziej, że stanowią one najszybszą dro-

gę do centrum.

2. Kontrapas na ul. Kościuszki i zły stan nawierzchni 
jezdni
Od Pl. Kościuszki do ul. Pułaskiego cykliści mogą poruszać 

się tą ulicą pod prąd. Z powodu braku pasa rowerowego 

w kierunku zgodnym z obowiązującym ruchem 

i złego stanu nawierzchni, wielu z nich wykorzystuje 

kontrapas do jazdy w obu kierunkach.

3. Brak infrastruktury przy ruchliwej Opolskiej 
i Krakowskiej
Jedyne połączenie z centrum dla Księża, części Bro-

chowa i Tarnogaju (ok. 15–20 tys. mieszkańców) na 

długim odcinku nie doczekało się choćby jedno-

stronnej DDR.

infrastruktura rowerowa po obu stronach ulicy

infrastruktura po jednej stronie bądź biegnąca środkiem ulicy

brak infrastruktury rowerowej

zły stan infrastruktury rowerowej
infrastruktura rowerowa po obu stronach ulicy

infrastruktura po jednej stronie bądź biegnąca środkiem ulicy

brak infrastruktury rowerowej

zły stan infrastruktury rowerowej
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ZACHÓD

1. Brakujące fragmenty infrastruktury na Pl. Orląt 
Lwowskich
Plac sąsiaduje z dobrymi rozwiązaniami dla cyklistów. Ich 

bliskość tym mocniej podkreśla brak jakichkolwiek uła-

twień dla rowerzystów na tym odcinku, gdzie krzyżują się 

uczęszczane ulice miasta.

2.  Urywający się pas dla rowerów za Pl. Jana Pawła II 
(w stronę zachodnią)
Choć mowa o bardzo małym fragmencie, na 4-pasmowej 

ulicy wielu cyklistów traci pewność i ucieka na chodnik, 

na którym takich okazji wypatruje Policja.

3.   Fragmenty DDR tylko po jednej stronie przy 
ul. Legnickiej, Lotniczej
Nie jest możliwe przejechanie tych ulic trzymając 

się jednej strony. Wymuszona przeplatanka może 

irytować, a do tego nie czyni wszystkich relacji do-

stępnymi.

CENTRUM
Biorąc pod uwagę sytuację rowerów w ścisłym cen-

trum Wrocławia choćby 4 lata temu, można powiedzieć,  

że doczekaliśmy się rewolucji: pasy rowerowe na ulicach 

Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat i Grodzkiej oraz Placu 

Dominikańskim, kontraruch wprowadzony na większości 

ulic przylegających do Rynku. Choć brakuje małych frag-

mentów bezpiecznych tras, a poruszanie się po Rynku jest 

ograniczone czasowo, obszar ten oceniamy pozytywnie.

infrastruktura rowerowa po obu stronach ulicy

infrastruktura po jednej stronie bądź biegnąca środkiem ulicy

brak infrastruktury rowerowej

zły stan infrastruktury rowerowej
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REKREACYJNY 
SYSTEM TRAS  
ROWEROWYCH, 
w szczególności wzdłuż rzek

Trasy wzdłuż rzek:
1. W ostatnich latach powstało wiele kładek pod mosta-

mi (Pokoju, Szczytnickim, Jagiellońskimi, dwie pod War-

szawskimi). Dzięki temu trasy wzdłuż wałów są bardziej 

atrakcyjne, bo nie trzeba nadrabiać drogi, żeby pokonać 

trasę w poprzek.

2. Rozważane inwestycje: kładka pod mostem Zwierzy-

nieckim, kładka na ujściu Widawy, kładka łącząca ulice 

Trawową i Francuską. Ich realizacja zależy od określenia 

priorytetów lub znalezienia dodatkowych środków w bu-

dżecie, które byłyby przeznaczone wyłącznie na trasy re-

kreacyjne.

3. Nie wykorzystujemy jednak w pełni rekreacyj-

nego potencjału wałów. Na większości odcinków 

nawierzchnia jest szutrowa — to utrudnia komfor-

tową jazdę rowerem, wyklucza korzystanie z hu-

lajnóg czy rolek. Obecnie (sierpień 2017 r.) zapada 

decyzja, jaka nawierzchnia będzie wykorzystana na 

brzegu Oławy, po stronie Przedmieścia Oławskiego. 

Wstępne plany zakładają nawierzchnię szutrową — 

byłoby to marnowaniem potencjału tej trasy jako 

alternatywy dla ul. Traugutta.

Zielone korytarze pieszo-rowerowe:
1. Nowe Studium zakłada stworzenie zielonych korytarzy 

pieszo-rowerowych z dala od ulic. Według założeń mają 

one służyć zarówno rekreacji, jak i stanowić alternatywę 

dla mieszkańców, którzy wybierają rower jako środek 

transportu.

2. Trzy najważniejsze korytarze to: ciąg wzdłuż towarowej 

obwodnicy kolejowej (pierwszy odcinek — między Ślęż-

ną a Bardzką — powstaje w tym roku), ulice Spiska 

i Orawska (najtańszy z wymienionych) oraz Karłowi-

ce-Nadodrze, wzdłuż torów kolejowych. W uwagach 

do założeń budżetu miasta na rok 2018 Akcja Mia-

sto zawnioskowała o wpisanie zielonych korytarzy 

na listę projektów. Urzędnicy tę uwagę zaakcepto-

wali, co oznacza, że w 2018 roku powstaną kolejne 

fragmenty tych tras.

Pozostałe:
Miasto promuje rekreacyjne trasy rowerowe: trasa Twier-

dzy Wrocław, Szlak Odry, trasa EuroVelo 9. Są one ozna-

czone i szerzej opisane w broszurach z mapami wydany-

mi przez miasto.

dawna lokalizacja infrastruktury

obecna lokalizacja infrastruktury

dawna lokalizacja infrastruktury

obecna lokalizacja infrastruktury

proponowana droga rowerowa

tory kolejowe

WZDŁUŻ TOWAROWEJ OBWODNICY KOLEJOWEJ TRASA KARŁOWICE-NADODRZE
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PARKINGI ROWE-
ROWE, W TYM 
PRZESIADKOWE 
BIKE&RIDE i ich rozwój 

Wrocław zamknął rok 2016 z wynikiem 7196 miejsc posto-

jowych dla rowerów, z czego 764 — zadaszonych. Liczba 

ta rośnie systematycznie od 2013 roku.

Mniej systematycznie przybywa parkingów Bike&Ride 

(przyrost o zaledwie 5%). 

Istniejące parkingi przy węzłach przesiadkowych są wy-

konane prawidłowo: przy węźle Krzyki rowerzyści mają 

do dyspozycji dwie wiaty z dużą liczbą miejsc postojo-

wych, przy pętli Oporów zapewniono im asfaltową drogę 

dojazdową do samego parkingu.

Wciąż brakuje jednak zadaszonych parkingów przy tak 

ważnych węzłach komunikacyjnych jak np. FAT (w obrę-

bie całego skrzyżowania miasto nie zapewniło żadnego 

miejsca postojowego dla rowerów) czy Plac Jana Pawła 

II (niedobór stojaków, który razi w porównaniu z popraw-

ną, choć nie idealną, infrastrukturą rowerową). Realizację 

pod Dworcem PKP oceniamy jednoznacznie negatywnie 

— miejsc postojowych jest za mało, a niesprawne rowery 

zalegają tu tygodniami. Teren nie należy co prawda 

do miasta, ale powinno ono wymagać od inwestorów 

realizacji postanowień WPM. Jeśli chodzi o inwesty-

cje miejskie, realizowane są one zgodnie z wytyczny-

mi projektowymi z 2009 roku. Obecnie w użyciu są już 

tylko stojaki, które pozwalają na przypięcie zarówno 

ramy, jak i koła. Wzorcowym przykładem jest rewitali-

zacja bulwaru Kaczyńskich: liczne u-kształtne stojaki 

są rozmieszczone w rozsądnych odległościach na ca-

łej długości deptaka. Niektóre z ważniejszych atrakcji 

turystycznych Wrocławia są niestety niedoinwesto-

wane, jeśli chodzi o miejsca postojowe — sztandaro-

wym przykładem jest teren Hali Stulecia, na którym 

bezpieczne stojaki znajdują się jedynie przy Centrum 

Technologii Audiowizualnych (przy Pawilonie Czte-

rech Kopuł postawiono tylko „wyrwikółka” w niewy-

starczającej liczbie).

Bardzo pozytywnie oceniamy inwestycję z 2014 roku 

— zamykane boksy rowerowe w podwórku kamie-

nicy przy ul. Kurkowej. Dzięki relatywnie niskiemu 

kosztowi dzierżawy (60 zł rocznie), jest to idealne 

rozwiązanie dla mieszkańców budynków, w których 

brakuje rowerowni. Niestety, jest to jak do tej pory je-

dyna taka realizacja. 

Na stronie internetowej Urzędu Miasta można wypeł-

nić wniosek o stojaki w wybranej lokalizacji. Jak ocenia 

Artur Wesołowski z Sekcji ds. rozwoju ruchu rowerowe-

go, realizowanych jest 98-99% wniosków (jeśli nie ma 

miejsca we wskazanej lokalizacji, stojaki stawiane są  

w pobliżu), 1% wniosków dotyczy terenów prywatnych. 

Możliwość zawnioskowania o miejsca parkingowe jest 

udanym przykładem zachęcania mieszkańców do party-

cypacji w sprawach dla nich ważnych.

Fot. 1 Park&Ride na Oporowie, (fot. Lucyna Matyja) Fot. 2 Jedyny zadaszony parking rowerowy przy dworcu 

PKP, (fot. Lucyna Matyja)

Fot. 3 “Wyrwikółka” pod Pawilonem Czterech Kopuł, 

(fot. Lucyna Matyja)

Fot. 4 Zamykane boxy rowerowe przy. ul. Kurkowej,  

(fot. Lucyna Matyja)

2013 2014 2015 2016

Liczba miejsc postojowych 3238 4380 5848 6432

Liczba zadaszonych miejsc 
postojowych

724 724 734 764
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SYSTEM WYPOŻY-
CZALNI ROWERÓW 
i jego rozwój
Wrocławski Rower Miejski (WRM) pojawił się już w roku 

2011 i był drugim tego typu przedsięwzięciem w Polsce. 

Pomimo że nie znajduje się nawet w pierwszej piątce pol-

skich miast pod względem liczby stacji i rowerów, jego 

potencjał jest doceniany przez Magistrat, a plany na roz-

budowę imponujące.

Jesteśmy zdania, że powstanie systemu WRM i tempo, 

w jakim się rozwinął, przyczyniły się do wzrostu popular-

ności roweru jako środka transportu w codziennych po-

dróżach na krótkich dystansach. Stacje rozmieszczone 

są w strategicznych punktach miasta (choć na wschodzie 

i zachodzie jest ich zdecydowanie mniej), ich obsługa jest 

relatywnie prosta, a cena przejazdu – niewygórowana. 

Mieszkańcy zwracają jednak uwagę na problemy tech-

niczne i domagają się kolejnych stacji (między innymi 

walczą o nie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim — 

w 2016 roku wygrały trzy takie projekty z 10 stacjami, 

jednak ich realizacja została przesunięta na 2019 rok, 

kiedy zostaną postawione bez angażowania środków 

z WBO). Miasto planuje, z końcem obecnej umowy 

z operatorem WRM (w październiku 2018 r.) i nowym 

przetargiem,  rozpocząć rozbudowę systemu do 2 ty-

sięcy rowerów i 200 stacji (w tym 10 z nich w lokaliza-

cjach wywalczonych w WBO 2016), co uplasowałoby 

Wrocław zaraz za warszawskim Veturilo.

POWIĄZANIA RO-
WEROWE OŚROD-
KÓW AKADEMIC-
KICH Z CENTRUM 
MIASTA
Studenci chcący dojeżdżać na wybrane uczelnie i ich 

kampusy rowerami, nie mają większych powodów do na-

rzekania w kwestii infrastruktury rowerowej w ich pobli-

żu. Również rozmieszczenie stacji WRM sprzyja temu, by 

niedługie dystanse uczelnia-akademik czy uczelnia-cen-

trum pokonywać za darmo na dwóch kołach. Posiada-

czom własnych jednośladów niektóre ośrodki akademic-

kie zapewniły nawet bezpieczne stojaki. Czy te działania 

wystarczą, by mówić o realizowanym celu WPM?

Oficer rowerowy kontaktował się z Kanclerzami Uniwer-

sytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego i Po-

litechniki celem podjęcia szerszej współpracy: zidenty-

fikowania problemów i potrzeb, budowy bezpiecznych 

parkingów przy akademikach i promocji roweru jako 

środka transportu wśród studentów. Do tej pory 

ze spotkań nie wynikły żadne ustalenia. Naszym 

zdaniem kwestia kształtowania nawyków transpor-

towych blisko 120 tysięcy młodych ludzi jest na tyle 

istotna, że miasto powinno konsekwentnie torować 

drogi współpracy z uczelniami. Kompleksowy pro-

gram rozbudowy infrastruktury (np. kubaturowych 

zamykanych parkingów przy akademikach) z obszer-

nym wątkiem edukacyjnym i promocyjnym z zakre-

su WPM, uczyniłby Wrocław pionierem w podejściu  

do realizacji europejskich standardów zrównoważo-

nego rozwoju.

118975 studentów 
rozpoczęło we Wrocławiu rok akademicki (2016)

Co czwarty  
z nich jest mieszkańcem Wrocławia, pozostali 

to przyjezdni 

blisko 90 tys.  
nowych mieszkańców Wrocławia nie jest zachęca-

nych do korzystania ze zrównoważonego transportu

2013 2014 2015 2016

Liczba rowerów 200 200 740 760

Liczba stacji 35 33 74 76

Liczba przejazdów 191889 131701 857294 1008184
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PODSUMOWANIE

Na koniec zostawiliśmy jeszcze jeden pozytyw — Nowe 

Studium. Zaproponowane w nim plany dotyczące rozbu-

dowy tras rowerowych, zasługują na uznanie. My jednak 

wolimy poczekać, aż plany zyskają konkretny termin re-

alizacji  i zostaną wdrożone, a cykliści będą poprawnie 

z nich korzystać (dzięki edukacji i promocji jazdy rowe-

rem).

3 priorytetowe działania według oficera rowerowego to: 

1. Uzupełnienie brakujących fragmentów systemu tras rowerowych.
2. Organizacja miejsc parkingowych na osiedlach mieszkalnych.
3. Budowa szybkich tras rowerowych leżących poza układem drogowym — 
tzw. greenways.

Zgadzamy się w pełni z istotą tych spraw. Podkreślamy raz jeszcze obszar, 
którego potencjał nie może się zmarnować: współpracę z uczelniami.

Transport rowerowy - jest to, 
obok transportu zbiorowego, 
podstawa zrównoważonego 
transportu we Wrocławiu 

Wierzymy, że powyższy zapis z WPM będzie celem nad-

rzędnym wszelkich działań z tego obszaru. Pamiętajmy 

jednak, że istnieje jeszcze Polityka Rowerowa Wrocławia, 

która za cel stawia 15% podróży rowerem w 2020 roku. 

Dziś wiemy, że nie ma szans na jego osiągnięcie. Choć 

miasto podejmuje działania godne pochwał, wciąż jest 

ich za mało w obliczu nadrabiania zaległości. Czy 

zmiany mogą dziać się szybciej? Oczywiście. To decy-
zja polityczna o tym, jak duże środki miasto prze-
znacza na rozwój tras rowerowych. Te dzisiejsze, 
choć większe niż w przeszłości, nie pozwolą zre-
alizować tego celu.

„
CIĄGŁE I SPÓJNE 
TRASY ROWERO-
WE NA GRANICY 
MIASTA I GMIN 
SĄSIEDNICH
Nowe połączenia rowerowe  
o charakterze ponadlokalnym

1. Miasto realizuje projekt w ramach Zintegrowanych In-

westycji Terytorialnych z gminami Długołęka i Kobierzy-

ce na łączną kwotę 56 mln zł. W jego ramach powstają/

powstały trasy na ulicach Karkonoskiej, Grabiszyńskiej, 

Powstańców Śląskich, Kromera, czy kładki pod mostami 

Warszawskimi.

2. W połowie 2018 roku odbędzie się kolejny nabór wnio-

sków do ZIT. Według deklaracji oficera rowerowego, Wro-

cław weźmie w nim udział.

3. Urząd współpracuje z Instytutem Rozwoju Terytorial-

nego (jednostka samorządowa przy Marszałku Woje-

wództwa), np. przy opracowaniu mapy tras rowerowych 

dla województwa.
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AKCJA MIASTO
Akcja Miasto to stowarzyszenie tworzone przez mieszkańców i dla miesz-

kańców Wrocławia. Jesteśmy ludźmi z wielu różnych środowisk, z różnymi 

historiami, poglądami, zainteresowaniami. Połączył nas Wrocław i dlatego 

właśnie działamy razem.

Popierasz nasze inicjatywy? Wesprzyj nas i 

STAŃ  SIĘ CZĘŚCIĄ POZYTYWNYCH ZMIAN!
To dzięki wpłatom od osób takich jak Ty, możemy działać skutecznie. 

Pomóż nam realizować nasze wspólne cele! 

Numer konta

83 1140 2004 0000 3902 7553 6628

tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Stowarzyszenie Akcja Miasto
Kniaziewicza 12/4
50-454 Wrocław 
http://www.akcjamiasto.org/darowizna/
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