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Ekspertyza Wrocławskiej Polityki Mobilności
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Finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w Działaniu”
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AKCJA MIASTO

Akcja Miasto to stowarzyszenie tworzone przez miesz-

kańców i dla mieszkańców Wrocławia. Jesteśmy ludź-

mi z wielu środowisk, z różnymi historiami, poglądami,  

zainteresowaniami. Połączył nas Wrocław i dlatego wła-

śnie działamy razem.
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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 doku-
ment o transporcie w mieście. Zobowiązuje ona urzędników i władze miasta 
do konkretnych działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Głównym celem WPM jest zmniejszenie odsetka podróży samochodem  
do 35%. Tymczasem przez 3 lata od uchwalenia WPM (2013 r.) we Wrocławiu 
zarejestrowanych jest o 14% więcej aut i na koniec 2016 r. było ich 639 na 1000 
mieszkańców.

Chcemy sprawdzić, w czym tkwi problem. Dlatego przez rok analizujemy WPM 
rozdział po rozdziale. Spotykamy się z urzędnikami, wnioskujemy o infor-
macje, zbieramy dane. Naszym celem jest obiektywna ocena zapisów WPM. 
Sprawdzimy, czy transport we Wrocławiu rzeczywiście jest zrównoważony. 
Ocenimy, w jakim stopniu cele WPM są realizowane.
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Wstęp
Od kilku miesięcy przeprowadzamy ekspertyzy do-

tyczące wybranych tematów Wrocławskiej Polityki 

Mobilności (WPM). Do wszystkich przeanalizowa-

nych przez nas zagadnień (m.in. ruchu rowerowego, 

pieszego transportu zbiorowego czy polityki parkin-

gowej) można odnieść wątek kształtowania zrówno-

ważonej mobilności. Bez rzetelnej informacji, eduka-

cji i promocji zmiany wprowadzane w każdym z tych 

obszarów mogą spotykać się z niezrozumieniem lub

nawet budzić sprzeciw mieszkańców. Podejmujemy 

się zatem analizy tego, jak urzędnicy realizują po-

stanowienia przypisane kształtowaniu WPM, jakie 

efekty przynoszą działania magistratu, które z nich 

wymagają intensyfikacji, a w których dziedzinach 

warto zaczerpnąć inspiracji z innych miast. Mamy 

nadzieję, że rezultaty naszej pracy i przedstawio-

ne wnioski staną się impulsem do dyskusji, a także 

przyczynią się do skuteczniejszego rozpowszech-

niania i realizowania idei zrównoważonej mobilno-

ści.

Wpływanie na zachowanie komunikacyjne
To stwierdzenie uznano za trzon kształtowania 

zrównoważonej mobilności. Wizja, do której dąży 

magistrat, przedstawiana jest w szczegółach jako: 

“sytuacja, w której motoryzacja indywidualna 
nie degraduje komunikacji zbiorowej i niezmo-
toryzowanej, a funkcjonowanie systemu trans-
portu pozwala utrzymać harmonię z otoczeniem 

– środowiskiem naturalnym i cywilizacyjnym,  
w tym kulturowym”.
Jak daleko nam do tej wizji pokazują liczby: ruch 

rowerowy rośnie nieznacznie, samochodów przy-

bywa — dla kontrastu — lawinowo, komunikacja 

miejska stoi w korkach albo przejawia swój kiepski 

stan (liczne wykolejenia tramwajów i inne awarie).

Ruch rowerowy, transport zbiorowy i ruch samochodowy w liczbach:

Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich/Swobodna1

1 https://www.wroclaw.pl/rower-badania-ruchu

Obie kluczowe kwestie związane ze stanem tech-

nicznym infrastruktury i pojazdów komunikacji zbio-

rowej i wpływające na jej sprawne funkcjonowanie 

nie spełniły wymagań określonych we wskaźnikach 

WPM.

Liczba zarejestrowanych pojazdów na 1000 miesz-
kańców Wrocławia3

Godz. 7.00–9.00 Godz.15.00–17.00

2014 r.
Godz. 7.00–9.00 Godz.15.00–17.00

2016 r. 2014 r. 2016 r.

1048 1230 1266 1388

Transport zbiorowy

co 3-4dni
wykolejenia tramwajów 

17,8 km/h
średnia prędkość 

 tramwajów 
(dane z 2016 r. 2)

wciąż przebudowywanym dla ich wygody. Równo-

cześnie “niechronionym użytkownikom ruchu” na-

kazuje się kierować zasadą ograniczonego zaufania, 

nawet w przypadku, gdy przysługuje im pierwszeń-

stwo, zdejmując tym samym odpowiedzialność za 

ostrożność z kierującego autem. 

Magistrat w WPM podjął się zarządzania prze-
mieszczeniami w mieście. Efekty zarządzania 

oceniamy jako niezadowalające — transport samo-

chodowy nie tylko ma priorytet, ale nadal degraduje 

pozostałe sposoby przemieszczania się we Wrocła-

wiu. W wielu sytuacjach mieszkańcy są skazani na 

auto (nowe osiedla budowane na obrzeżach), wy-

bierają je z wygody (niewystarczająca ilość kursów 

komunikacji miejskiej i dobrych połączeń pomiędzy 

różnymi częściami miasta) bądź niewiedzy, na temat 

tego, ile ten wybór kosztuje nas wszystkich (ekono-

micznie, ekologicznie czy zdrowotnie).

Uważamy, że rozpowszechnianie idei zrównowa-
żonej mobilności wymaga zdecydowanych dzia-
łań. Na każdym etapie ich wdrażania trzeba je 
wzmacniać kampaniami informacyjnymi i promo-
cyjnymi pozwalającymi zrozumieć konieczność 
tych zmian. W obliczu wyzwań transportowych, 
przed jakimi stoi nasze miasto, działania miękkie 
muszą być uzupełnieniem realizacji WPM, nie zaś 

jej zamiennikiem.

Budowa jak najszerszego poparcia społecznego dla 

zrównoważonej mobilności nie obejdzie się bez peł-

nego zrozumienia przez władze Wrocławia, że to te-

mat palący. Zamiast ulegać krytyce osób, które wie-

rzą, że rozbudowa dróg rozwiąże problemy naszego 

zakorkowanego miasta, należy podjąć odważne kro-

ki w kierunku harmonijnego modelu transportu.

Powyższe dane bezlitośnie obnażają fakt, że do 

zamierzonej harmonii nam daleko. Zmiany na 

rzecz większej równowagi dotyczącej mobilno-

ści w mieście są nieznaczne, a magistrat zdaje się 

nie rozumieć, że Wrocław nie może sobie pozwolić  

na dalszy wzrost liczby samochodów. Skutki nad-

miernego rozwoju motoryzacji i oddawania jej priory-

tetu mają szersze i poważne konsekwencje: niedoin-

westowany transport publiczny, małe poszanowanie 

zakazu parkowania na chodnikach utrudniające po-

ruszanie się pieszym, wypadki, w tym śmiertelne, 

przy których temat nadmiernej prędkości jest wciąż 

bagatelizowany. Tkwimy w punkcie, w którym  

w życie wcielane są fantazje kierowców o Wrocławiu 

23,3 km/h 
średnia prędkość 

 autobusów
(dane z 2016 r. 2)

2014 r. 2015 r. 2016 r.

575 601 632

  2. http://bip.um.wroc.pl/artykul/631/22375/wroclawska-polityka-mobilnosci
  3.   www.stat.gov.pl

Choć wzrost o ponad 100 cyklistów przejeżdża-

jących w ciągu 2 godzin w szczytach porannym 

i popołudniowym wydaje się znaczny, to w całościo-

wym zestawieniu daleko nam do zakładanych 15% 

udziału ruchu rowerowego we wszystkich podróżach  

w mieście do 2020 roku.
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Fot. 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Nowowiejskiej - taką frekwencję rowerową można uznać za sukces akcji Rowerowy Maj 
(fot. Kamil Rosa)

Informowanie - edukowanie - promocja
Lista akcji promujących we Wrocławiu szeroko ro-

zumianą zrównoważoną mobilność jest długa. Re-

alizowane są kampanie promujące ruch rowerowy 

(np. Kocham Wrocław, wybieram rower, European 

Cycling Challenge, Wrocławskie Święto Rowerzysty,

videoporadniki podpowiadające, jak korzystać 

z nowej infrastruktury), komunikację miejską (dzień 

otwarty MPK, happening Komunikacja miejska od-

dechem dla miasta, kampania MPK — Miasto Prze-

ciw Korkom), przestrzeń dla pieszych (wydarzenia 

w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważo-

nego Transportu, święto ulicy św. Antoniego, pik-

nik ESK na ul. Kazimierza Wielkiego na trawniku 

rozwiniętym na jezdni). Są projekty skierowane do 

najmłodszych (Rowerowy maj, prelekcje w ramach 

programu Rowerowa Szkoła), są i takie angażują-

ce dorosłych (konsultacje Planu Transportowego, 

zmian w obrębie wybranych przystanków oraz aktu-

alnie — Planu Mobilności Miejskiej dla Wrocławia). 

My jednak wciąż uważamy, że to nie wystarczy, jeśli 

chcemy mówić o Wrocławiu jak o mieście rozumie-

jącym istotę zrównoważonej mobilności i do niej 

dążącym. Mimo dużej liczby podejmowanych dzia-

łań, funkcjonują one obok siebie, a w ich planowa-

niu i realizacji brakuje całościowego podejścia do 

tematu. Ewaluacja kampanii i badanie ich wpływu 

na świadomość odbiorców są rzadkością. Powołu-

jąc się na przykład tegorocznej akcji Rowerowy Maj, 

w której uczestniczyło 47 placówek i ponad 12 tys. 

uczniów, akcentujemy konieczność analizy oddzia-

ływania kampanii na uczestników: dzieci, ich opie-

kunów i nauczycieli. Dzięki takim danym można nie 

tylko monitorować jej skuteczność, ale też na bieżą-

co wprowadzać potrzebne modyfikacje w całościo-

wym planie promocji.
Fot. 2 Szkoła Podstawowa Nr 32 przy ul. Kłodzkiej - wszystkie stojaki rowerowe pozajmowane (fot. Kamil Rosa)

Najważniejsze kroki, które powinny zostać wpro-
wadzone w życie w zakresie edukacji i promocji:

— Całościowy spójny plan kampanii promu-
jącej zrównoważoną mobilność. Liczba even-

tów i kampanii może nie mieć przełożenia na ich 

skuteczność. Bez zaplanowania profesjonalnej, 

wielowątkowej strategii informacyjnej, opartej o 

badania (choćby o właśnie trwające we Wrocła-

wiu Kompleksowe Badania Ruchu — KBR czy Wro-

cławską Diagnozę Społeczną 2017), bez wyznaczo-

nych mierzalnych celów i sposobów ich osiągania, 

wdrażanie postulatów WPM może być naznaczone

przypadkowością lub stanowić jedynie reakcję na 

kryzys bądź krytykę (przypadek wydzielenia toro-

wiska na ul. Traugutta).

—  Edukacja na rzecz budowania poparcia spo-
łecznego. Większe zrozumienie tematu zrów-

noważonej mobilności będzie możliwe dzięki 

świadomości, że zmiany są potrzebne wszystkim 

mieszkańcom Wrocławia i skorzystają na nich, w 

końcowym rozrachunku, również osoby porusza-

jące się autem. Należy unikać antagonizowania 

zwolenników różnych opcji, natomiast podkre-

ślać nową jakość życia w mieście.

—  Odwaga i konsekwencja w działaniach. Prze-

myślana strategia komunikacyjna powinna nie 

tylko rzetelnie informować o istocie zmian na 

rzecz zrównoważonego modelu transportu i ich 

wpływie na jakość życia we Wrocławiu, ale tak-

że pokazywać szkodliwe konsekwencje nierów-

nowagi, jakiej doświadczamy aktualnie. Przez 

odwagę rozumiemy również mierzenie się z nie-

zadowoleniem, krytyką, przygotowanie się do 

odpierania ich za pomocą merytorycznych argu-

mentów czyprzykładów z innych miast.
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Plany mobilności dla firm, organizacji  
i instytucji
W WPM w kilku punktach wymienione są plany mo-

bilności jako narzędzie “wskazujące optymalne 
sposoby dojazdu do pracy czy szkoły z korzyścią 
dla samego podróżującego oraz dla całego mia-
sta”. Urząd postawił sobie za cel zachęcanie różnych 

podmiotów we Wrocławiu do tworzenia takich pla-

nów, a nawet wsparcie dla nich. Niestety pomysł nie 

jest jeszcze realizowany, a liczba firm czy organiza-

cji, które opracowały i wdrożyły program alterna-

tywnych metod docierania do pracy nie jest bada-

na. We Wrocławiu są firmy, które zachęcają swoich 

pracowników np. do przyjazdu do pracy rowerem 

(zapewniając strzeżone parkingi dla jednośladów, 

informując o korzyściach z takiej formy ruchu w new-

sletterach wewnętrznych, a nawet płacąc premie za 

przejechane kilometry), komunikacją miejską (re-

fundując koszty biletu miesięcznego), czy docierania

pieszo. Wyróżnienie takich pracodawców byłoby 

wyrazem uznania dla prawdziwego współtworzenia 

zrównoważonej mobilności we Wrocławiu i zachęca-

ło kolejnych do włączenia się w takie działania. 

Popieramy pomysł wspierania podmiotów, którym 

zależy na odejściu od samochodu jako najczęściej 

wybieranego środka transportu w docieraniu do pra-

cy. Niezależnie od motywacji (wysokie koszty utrzy-

mania miejsc parkingowych, ich ograniczona licz-

ba przy biurowcach, czy świadomość niszczącego 

wpływu dominacji aut), warto takie przedsięwzięcia 

wzmacniać i promować. 

Przykładowe sposoby:
— Dawanie dobrego przykładu: wrocławski ma-

gistrat jako instytucja zatrudniająca około 2000 

osób (nie licząc kolejnych ok. 6000 pracowników 

spółek miejskich), powinien wprowadzić własny 

plan mobilności. Niestety mimo przeprowadzo-

nego audytu (2014 r.) i zaproponowania konkret-

nych rozwiązań, program do tej pory nie został 

wdrożony.

— Inspiracja z Gdyni4: kampania i konkurs ”Do 

pracy jadę rowerem”, 4 trwający od kwietnia do 

września 2018 roku (dotychczas 7 edycji). Poza 

nagrodami pieniężnymi, uczestnicy mają stałą 

motywację: za minimum 6 podróży w tygodniu 

do/z pracy rowerem, osoba otrzymuje zdrowe 

śniadanie.

— Inspiracja z Włoch5: 5 firm z miasta Brescia 

wypracowało i wdrożyło plan mobilności przy 

wsparciu (również finansowym) lokalnych władz. 

W każdej firmie wyznaczono managerów odpo-

wiedzialnych za koordynację działań (np. semina-

ria dla pracowników prezentujące istotę zmian, 

eventy zachęcające do jazdy rowerem i trans-

portem publicznym, oferta carpoolingu, szeroka 

kampania informacyjna).

Mobilność jako element miasta dobrego 
do życia
Kształtowanie zrównoważonej mobilności traktuje-

my jako nieodłączny element WPM. Obok wdrażania 

działań sprzyjających “zwiększaniu udziału po-
dróży pieszych, rowerowych i transportem zbio-

 4.  https://dopracyjaderowerem.mobilnagdynia.pl/
 5. http://www.eltis.org/sites/default/files/mm_examples_6.pdf

Ochrona 
     środowiska

rowym w stosunku do podróży samochodem” 
potrzebna jest edukacja pokazująca istotę tych 

zmian i ich pozytywne długofalowe efekty. 

To tylko kilka przykładów tego, co daje zrównoważo-

na mobilność w mieście. Korzyści indywidualnych ze 

świadomego ograniczenia korzystania z samochodu 

jest o wiele więcej (w tym zdrowotnych, finanso-

wych i czasowych). Podkreślamy zatem, że priorytet 

dla komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej 

musi być przedstawiany jako szansa dla wszyst-

kich mieszkańców na wygodniejszą codzienność 

we Wrocławiu.

 6. https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ruch-miasta-plan-mobilnosci-wroclawia
 7.  http://omw.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2016/04/Plan-mobilno%C5%9Bci-WOF.pdf
 8.  http://civitas.eu/measure/update-sustainable-urban-transport-plan

Większe bezpieczeństwo
— mniej wypadków drogowych

Człowiek w centrum. 
 W tym jego potrzeby związane 
  z funkcjonowaniem w mieście

Lepsza jakość  
     życia w mieście

Poprawa jakości  
     przestrzeni 
     publicznych

Zrównoważona mobilność to:
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—  Inspiracja ze Sztokholmu9: Urban Mobility 

Strategy 2030 — do tego czasu, w związku z roz-

rastaniem się miasta, założono, że ma ono zmie-

rzać w kierunku jeszcze większej dostępności dla 

pieszych (Walkable City). Ruch pieszy i rowerowy 

mają być priorytetem, zaś samochodowy stanowić 

najmniejszą część codziennych podróży (“miasto 

z samochodami, nie miasto dla samochodów”). 

Plan przedstawia konkretne działania dla “efek-

tywnego używania przestrzeni publicznej”. 

Z odpowiednim planem mobilności można spraw-

niej monitorować postępy działań i na bieżąco we-

ryfikować ich trafność. Wierzymy, że dokument przy-

gotowywany dla Wrocławia będzie zawierał m.in. 

takie elementy jak: mierzalne cele, ramy czasowe 

ich osiągnięcia i zasoby potrzebne do wdrożenia za-

łożeń. 

Rys.1 Grafika z prezentacji Urban Mobility Strategy,  
Sztokholm 2012

Podsumowanie
Nasze główne rekomendacje dotyczące wizji kształ-

towania oraz realizacji działań związanych ze zrów-

noważoną mobilnością we Wrocławiu można zebrać 

w 3 punktach:

1. Działania promujące ideę zrównoważonej 

mobilności opierają się na wynikach badań fo-

kusowych i innych, pozwalających na rzetelne 

przygotowanie kampanii promocyjnej, z wykorzy-

staniem przykładów i doświadczeń innych miast.

2. Kampania jest zaplanowanym, przemyślanym, 

wielowątkowym i spójnym programem, dążącym 

do zmiany odbioru społecznego istoty zrównowa-

żonej mobilności. 

3. Plan mobilności jest popularnym narzędziem 

wykorzystywanym przez firmy i instytucje we 

Wrocławiu. Podmioty go wdrażające mogą liczyć 

na wsparcie magistratu. Ten z kolei, dając dobry 

przykład, sukcesywnie wprowadza zmiany zasu-

gerowane w planie mobilności stworzonym dla 

niego. 

Uważamy, że powyższe cele to minimum, które jest 

potrzebne, aby mówić o przynoszącym realne efekty 

kształtowaniu zrównoważonej mobilności. Zabiega-

my o nie tym bardziej, że wiemy, że zrównoważony 

transport nie jest dla wrocławian tematem całko-

wicie obcym. Badania Metrobus z 2015 r. pokazały 

istniejące już poparcie dla konkretnych działań:

6. https://www.wroclaw.pl/rozmawia/ruch-miasta-plan-mobilnosci-wroclawia
7. http://omw.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2016/04/Plan-mobilno%C5%9Bci-WOF.pdf
8. http://civitas.eu/measure/update-sustainable-urban-transport-plan
9. https://international.stockholm.se/globalassets/ovriga-bilder-och-filer/urban-mobility-strategy.pdf

55,6% 

66,1%  

87,5 %  

respondentów uważa, że we Wrocławiu, szczególnie w centrum,  
należy ograniczyć ruch samochodowy 

respondentów popiera wprowadzenie pierwszeństwa w ruchu 
transportu zbiorowego, nawet kosztem ruchu samochodowego

respondentów wyraża poparcie dla rozbudowy infrastruktury 
rowerowej  

Ruch Miasta — Plan Zrównoważonej  
Mobilności Miejskiej dla Wrocławia
Od kwietnia magistrat pracuje nad narzędziem re-

alizacji zrównoważonego rozwoju mobilności, czyli 

planem wykonawczym WPM. Ma on powstać z udzia-

łem mieszkańców, którzy przez wypełnienie ankie-

ty czy udział w konsultacjach mogą dołożyć swoje 

opinie i pomysły na konkretne działania związane 

z poprawą jakości życia wrocławian w kontekście 

komunikacji. Z takich spotkań i badań ma powstać 

dokument, “który jest trochę strategią, a trochę 
planem inwestycyjnym6”. Wiążemy duże nadzieje 

z tym planem i mamy nadzieję, że pojawi się w nim 

więcej konkretów, umożliwiających zweryfikowanie 

ich wdrożenia. Cieszymy się, że do tworzenia planu 

zostali zaproszeni mieszkańcy. Przykłady z innych 

miast są dowodem na to, że model partycypacyjny 

w podejściu do tematu jest ważnym elementem bu-

dującym świadomość mieszkańców.     

Plany mobilności w innych miastach:
—  Inspiracja z Warszawy7: Plan Zrównoważonej 

Mobilności z 2016 r. — diagnoza, wizja i szczegóło-

we cele (m.in. zrównoważony rozwój przestrzenny, 

sprawny system transportu zbiorowego, ograni-

czanie wpływu transportu indywidualnego na śro-

dowisko).

— Inspiracja z Lublany8 : Sustainable Urban 

Transport Plan z 2012 r. —  wypracowywany przez 

niemal 3 lata z udziałem zagranicznych eksper-

tów, ale też mieszkańców i innych interesariuszy 

(konsultacje, warsztaty, wykłady). Założenia  do 

2020 r. uwzględniają sytuację zastaną, budżet, 

zasoby ludzkie, harmonogram prac i wskaźni-

ki do ewaluacji. Doświadczenia z wdrożeń SUTP  

w stolicy Słowenii są wykorzystywane w innych 

miastach w kraju.
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Z ogromną ciekawością wyczekujemy wyników 

tegorocznych Kompleksowych Badań Ruchu we 

Wrocławiu. Wierzymy, że wykażą one istniejące już 

poparcie dla zmian na rzecz większej równowagi 

w miejskich podróżach, a także podpowiedzą, jak to 

poparcie wzmocnić. 

Zrównoważona mobilność to czynnik, który znaczą-

co wpływa na jakość życia w mieście (bezpieczeń-

stwo na drogach, szybkość i wygodę w przemieszcza-

niu się do celów podróży, poziom zanieczyszczenia 

spalinami i hałasu), a tym samym na jego wizerunek. 

Skoro mieszkańcy to najwiarygodniejsze “wizytów-

ki” miasta, muszą oni czuć się dobrze we Wrocła-

AUTOR TEKSTU:
Aja Matuszczyk

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Agnieszka Bocheńska-Niemiec (Dobre Kreski)

Wrocław, czerwiec 2018 r.

wiu. Magistrat powinien nie tylko tworzyć warun-

ki sprzyjające wyborowi przyjaznego środowisku 

środka transportu, ale też kreować świadomość, że 

indywidualny wybór dotyczący tego, jak przemiesz-

czam się po mieście, ma konsekwencje dla wszyst-

kich mieszkańców. 

Zrównoważona mobilność to sprawa wspólna 
i w ten sam sposób — razem — możemy zadbać 
o przestrzeń Wrocławia przyjazną ludziom, po-
dejmując świadome i racjonalne wybory w co-
dziennych podróżach.

Fot. 3 Św. Spokój - event otwierający ulicę Św. Antoniego w jej bardziej przyjaznej dla ludzi odsłonie (fot. Ewa Żabska)
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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/


