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#PrezentyzWrocławia

Szanowni Państwo,

rok temu o tej porze wro-
cławski Rynek wypełniał 
tłum ludzi, a światła i mu-
zyka przypominały nam 
o zbliżających się świę-
tach. Tymczasem Jar-
marku nie ma i nie wiemy, 
kiedy będziemy się mogli 
na nim spotkać. Nie tylko 
zresztą my – większość 
europejskich krajów zre-
zygnowała ze względów 
bezpieczeństwa z tej for-
my wspólnotowego prze-
dłużania świątecznej at-
mosfery. Nie rezygnujemy 
za to ze świateł, które roz-
błysną w Rynku i jego okoli-
cach. Nie rezygnujemy też 
z choinki, która 6 grudnia, 
w dniu św. Mikołaja, rozbły-
śnie w swoim tradycyjnym 
miejscu przed Ratuszem. 
Mimo tego wszystkiego, 
wiem, wszyscy wiemy, że 
będą to dziwne święta…

Wrocław przygotowuje się tak-
że do nowego roku i to w wielu 
wymiarach. Sylwestra, o czym 
Państwo na pewno wiecie, na 
wrocławskim Rynku nie będzie. 
Przeniesiemy się do sieci, a pre-
cyzyjniej do jednego z mieszkań 
– jakiego, przekonają się Pań-
stwo 31 grudnia. Projekt nazwa-
liśmy „Sylwestrem życia”, bo to 
właśnie w trosce o życie i zdro-
wie nas i naszych najbliższych 
chcemy unikać dużych spotkań. 
Zachęcamy zatem do pozostania 
w domach, a zarazem bycia ra-
zem, choć w symboliczny sposób.

Przygotowujemy się także do 
nowego roku budżetowego. Nie 
jest dla Państwa tajemnicą, że 
budżet Wrocławia zostanie po-
ważnie nadszarpnięty przez te-
goroczne wydarzenia. Zamknięte 
sklepy czy lokale gastronomicz-
ne błyskawicznie przekładają się 
na spadek wpływów z podatków. 
Przyszły rok będzie więc pod tym 
względem trudny, będzie wy-
magał jeszcze większej rozwagi 
w wydawaniu każdej złotów-
ki z  publicznych pieniędzy oraz  

większej odpowiedzialności z na-
szej strony. Państwo zapewne już 
płacicie podatki we Wrocławiu, 
ale jeśli znacie kogokolwiek, kto 
z jakichś powodów tego nie robi – 
namówcie go proszę, aby w przy-
szłym roku deklarację podatkową 
złożył już w naszym mieście. To 
prosta czynność, nie generującą 
dodatkowych kosztów – podatki 
płacimy wszak tak czy inaczej – 
a dzięki temu, że płacicie je Pań-
stwo we Wrocławiu, nasze miasto 
ma możliwość dalszego rozwoju. 

Mam zarazem nadzieję, że Rad-
ni Rady Miejskiej równie odpo-
wiedzialnie podejdą do przyjęcia 
tegorocznego budżetu, rozumie-
jąc wszystkie jego ograniczenia. 
Nie wymyśliliśmy sobie Covidu. 
Chciałbym – myślę, że to ma-
rzenie każdej osoby pełniącej 
funkcję publiczną – wykonywać 
swój mandat w czasie spokojnym, 
szczęśliwym i dostatnim, ale dwa 
lata temu ślubowałem opiekować 
się powierzonym mi przez Pań-
stwa Wrocławiem w każdej sytu-

acji. Ta, z którą mierzymy się teraz 
przypomina nam jeszcze silniej, 
że Wrocław jest wspólną sprawą 
i tylko jako wspólnota będzie-
my w stanie szybko i skutecznie 
uporać się ze skutkami pandemii, 
która, mam nadzieję, w przy-
szłym roku odejdzie do historii.

Od Prezydenta

Jacek Sutryk
prezydent Wrocławia
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Źródła: UMW, GUS

Więcej informacji na

www.wroclaw.pl/2030

#StrategiaWrocław2030: Jakość Powietrza

Wskaźnik ze Strategii Wrocław 2030

liczba lokali ogrzewanych 
źródłem ciepła na paliwo 
stałe. PONAD POŁOWA 
z nich to lokale komunalne

przeznaczy Wrocław na 
likwidację pieców 
pozaklasowych w miejskim 
zasobie komunalnym do 2024 r.

najwyższa temperatura 
powietrza we 

Wrocławiu w latach 
1971-2018

najniższa temperatura 
powietrza we 

Wrocławiu w latach 
1971-2018

Aż 62% pochodzi 
z budynków

-30OC +37,9OC

W 2019 roku stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 we Wrocławiu wyniosło 19 μg/m3. Wrocławskie 
powietrze zaczęło spełniać unijne normy narażenia na pył PM2,5 (wartość wskaźnika poniżej 20 μg/m3)

20 035330 mln zł
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

W mieście montowane są już iluminacje, a na św. Mikołaja zostaną zapalone lampki na wrocławskiej choince. Choć przygotowania do Bożego 
Narodzenia trwają w mieście pełną parą, to już wiadomo, że okres świąteczny będzie nieco inny niż w minionych latach.

Tegoroczne Boże Narodzenie we 
Wrocławiu nie będzie wygląda-
ło tak, jak wcześniej zakładano. 
Dekoracje świąteczne pojawią się 
tylko w Rynku i na placu Solnym. 

Będą też dużo skromniejsze niż 
w poprzednich latach. Ale rów-
nież kwota wydana na ten cel 
jest prawie czterokrotnie niższa 
niż w ostatnich dwóch sezonach. 
Wszystko przez pandemię, zwią-

zane z nią obostrzenia i zmniej-
szone wpływy do budżetu mia-
sta. Wiele miejscowości w Polsce 
całkowicie zrezygnowało w tym 
roku ze świątecznego ozdabiania 

swoich placów, ulic i skwerów, 
ale władze Wrocławia postano-
wiły jednak udekorować miasto. 
Dzięki temu nie zostanie prze-
rwana tradycja, która istnieje od 
1996 roku.

Zobacz 
świąteczne 
dekoracje

–  Nie chcemy od-
bierać świąteczne-
go nastroju wro-
cławianom. Niech 
mieniące się ozdoby 
będą dla wszystkich 
sposobem na poprawę 
humoru i namiastką bo-
żonarodzeniowej atmos-
fery – tłumaczy Ewa Mazur 
z Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta Wrocławia. – Szcze-
gólnie, że tegoroczne święta 
Bożego Narodzenia i sylwe-
stra spędzimy zupełnie ina-
czej niż do tej pory. Świąteczne 
dekoracje pojawią się na starów-
ce – w okolicach Rynku i pl. Sol-
nego. Wszystkie dekoracje będą 
ledowe, czyli energooszczędne. 
Ich montaż potrwa do 5 grudnia 
– dodaje. 

Rynek, Nowy Targ, Nowe 
Żerniki

Tradycyjnie centralnym i naj-
ważniejszym elementem miej-
skiej dekoracji świątecznej będzie 
choinka na Rynku. W tym roku 
zobaczymy ją w nowej odsło-
nie. Choć podobnie, jak w ostat-
nich latach, będzie to sztuczne 
drzewko, to tym razem swoim 
kształtem jeszcze bardziej bę-
dzie przypominało to naturalne. 
Nie wierzycie? Powinniście więc 
to zobaczyć. Wrocław będzie miał 
jeszcze dwie choinki: na Nowym 
Targu i na osiedlu Nowe Żerni-
ki. Przyozdobione ma zostać też 
naturalne drzewko rosnące przy 
ul. Dobrzyńskiej. Nie będzie na-
tomiast choinek przy fontannie 

S z e r -
mierz, na pla-
cach Grunwaldzkim, 
Katedralnym i na ryneczku Psie-
go Pola.

– Od 13 lat zamiast kupować, 
wypożyczamy dekoracje od fir-
my zajmującej się montażem 
iluminacji świątecznych Odeon 
w Gliwicach. Dzięki temu mamy 
zapewniony nie tylko dostęp 
do najnowszych technologii, 
ale także bezkosztowe zmiany 
w świątecznych aranżacjach – 
przekonuje Ewa Mazur.

Mikołajkowe atrakcje

Święty Mikołaj pojawi się w kil-
ku miejscach Wrocławia. Wiemy, 
że będzie można go spotkać na 
lodowisku na Stadionie Wrocław. 
W niedzielę 6 grudnia w godz. 
13.00–19.00 po wykupieniu biletu 

będzie można pojeździć  
w rytm świątecznych hi-

tów. Początkującym po-
mogą w pierwszych ślizgach 

instruktorzy, a Mikołaj rozda 
drobne upominki. Na mikoaj-

kowy spektakl online zaprasza 
wszystkich Teatr Lalek. Hydro-

polis na Facebooku pokaże jak 
zrobić ekoozdoby i upiec pierniki.  

Nie ma Jarmarku, jest 
nowy kubek

Przez obostrzenia pan-
demiczne: limity 

dotyczące zgro-
madzeń, zakaz or-
ganizacji imprez 
masowych, zale-

cane zachowanie 
dystansu społecz-

nego, sprzedaż posił-
ków tylko na wynos, nie 

będzie w tym roku jarmarku 
ani sylwestrowej zabawy w Ryn-
ku. Jednak będzie można zaopa-
trzyć się we wrocławski kubek 
bożonarodzeniowy. Tegoroczny 
kubek-bucik z limitowanej edycji 
2020 można kupić w internecie w 
oficjalnym sklepie: www.sklep.
jarmarkbozonarodzeniowy.com 
lub www.jarmarkbozonarodze-
niowy.

Nie wyobrażasz sobie świąt bez 
wyjątkowych prezentów? Zo-
bacz podarunki, które zostały 
wykonane we Wrocławiu. Ich 
zakup nie tylko sprawi wiele 
radości obdarowanej osobie, ale 
także pozwoli wesprzeć lokal-
nych twórców i przedsiębiorców 
w trudnym okresie pandemii.

FO
T.

 M
A

R
EK

 K
SI

ĘŻ
A

R
EK

FO
T.

 W
W

W
.J

A
R

M
A

R
K

B
O

ZO
N

A
R

O
D

ZE
N

IO
W

Y.
C

O
M

Aktualności

Choinka na wrocławskim Rynku rozbłyśnie po raz 25

Mimo pandemii poczujemy świąteczny klimat – w Rynku powstaje właśnie choinka

Czytaj więcej na s. 7-9
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Na ścianie kamienicy przy ul. Legnickiej 64 odsłonięto mural w ramach Wrocławskiej 
Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tym samym Wrocław rozpoczął te-
goroczną edycję, która potrwa od 25 listopada do 10 grudnia.

Hasło na muralu brzmi „Two-
ja obojętność krzywdzi innych. 
Dostrzeż przemoc. Zareaguj!”. 
Namalował go Wojciech Kołacz-
-Otecki. Malowidło ma 9 me-
trów szerokości i 20 wysokości.

– Mural nawiązuje do tematu 
z jednej strony hasłem, z drugiej 
formą i tym, co przedstawia. 
Jest to obraz figuratywny, który 
zachęca do interpretacji. Celowo 
stworzyliśmy go w miejscu, któ-
re jest dobrze widoczne i wielu 
mieszkańców będzie mogło za-
poznać się z jego przekazem. Już 
podczas wykonywania muralu 
podchodzili do mnie wrocła-
wianie i pytali, co on przedsta-
wia i z jakiej okazji powstaje – 
poinformował autor.

Wrocław od lat prowa-
dzi Wrocławską Kampanię 
Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie, w skład której 
wchodzą różne działania. Mia-
sto przeznacza na nie rocznie ok.  
3 mln złotych. Są to programy 

wsparcia dla ofiar, obejmujące 
pomoc prawną, pedagogiczną, 
terapeutyczną, psychiatryczną, 
Wrocławski Telefon Zaufania, 
poradnictwo rodzinne, szkole-
nia z zakresu przeciwdziałania 
przemocy dla uczniów, pracow-
ników socjalnych, policjantów, 
kuratorów sądowych, psycholo-
gów i pedagogów.

– Odsłaniamy mural w symbo-
licznym dniu i rozpoczynamy 
najbardziej widoczne działa-
nia w ramach naszej kampanii.  

25 listopada to Międzynaro-
dowy Dzień Przeciw Przemocy 
Wobec Kobiet, który upamiętnia 
zamordowanie w 1960 r. sióstr 
Mirabal – działaczek na rzecz 
praw człowieka w Republice Do-
minikany – podkreśliła Joanna 
Nyczak, przedstawicielka Wro-
cławskiej Rady Kobiet.

Wrocławska „Biała 
Wstążka”

Kampania „Biała wstążka” to 
największa na świecie kampania 

przeciwko przemocy wobec ko-
biet zainicjowana i organizowa-
na przez mężczyzn. Idea wywo-
dzi się z Kanady. Jej wrocławska 
odsłona po raz pierwszy odbyła 

się w 2015 r., od 2019 r. pod Hono-
rowym Patronatem Prezydenta 
Wrocławia. Tegoroczna kampa-
nia – ze względu na pandemię – 
przenosi się do Internetu.

Dostrzeż przemoc. Zareaguj!  
Mural zainaugurował ważną kampanię

Nowości na wrocławskich Partynicach

Aktualności COVID

Na Torze Wyścigów Konnych budowane są dwa zadaszone pomieszczenia dla koni wyścigowych. Na nowy sezon zaplanowano także wyko-
nanie oświetlenia parku linearnego i ścieżki, powstanie też tematyczny plac zabaw dla dzieci.  

W nowych obiektach znajdą 
się 24 boksy dla zwierząt oraz 
pomieszczenia administra-
cyjno-socjalne, w tym: pasz-
arnia, siodlarnia, pokój tre-
nera i sanitariaty. Wszystkie 
będą oświetlone i wyposażone 
w  otwory wentylacyjne za-
pewniające odpowiednią cyr-
kulację powietrza. Budowa za-
kończy się jeszcze w  tym roku.

Pełna automatyzacja

– Budowane stajnie wyposa-
żone zostaną także w automa-
tyczne poidła dla koni z syste-
mem zabezpieczającym przed 
zamarzaniem oraz plastikowe 
karmidła z możliwością na-
kładania paszy z korytarza bez 
konieczności otwierania bok-
su – mówi Piotr Makarewicz, 
specjalista ds. marketingu 
Wrocławskiego Toru Wyści-
gów Konnych. – Nowe stajnie 
stanowić będą poszerzenie 
już istniejącej bazy treningo-
wej. Dzięki nim możliwe bę-
dzie całkowite odseparowanie 
strefy rekreacji od strefy wy-
ścigowej – dodaje. Koszt całej 

inwestycji to 1,8 mln złotych. 
Realizuje ją firma Gillmet Sp. 
z o.o.

Nowe nie tylko stajnie

To jednak nie koniec nowości 
na Wrocławskim Torze Wy-

ścigów Konnych. Na początku 
2021 r. na Partynicach za 750 
tys. złotych powstanie „Koni-
kowo”. Tematyczny plac za-
baw dla dzieci, który będzie 
nie tylko miejscem zabaw, ale 
także miejscem, gdzie naj-
młodsi będą mieli możliwość 

zdobywania wiedzy na temat 
koni i jeździectwa. W przy-
szłym roku, za ok. 2 mln zło-
tych, wykonane zostanie także 
oświetlenie parku linearnego 
oraz ścieżki edukacyjnej. Na 
nowo zagospodarowane zosta-
ną też okolice stawu na terenie 

WTWK – Partynice. Co kosz-
tować będzie kolejne 750 tys. 
złotych.

Wszystkie projekty zostaną 
zrealizowane w ramach Wro-
cławskiego Budżetu Obywatel-
skiego.

#PrezentyzWrocławia
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Powstające stajnie będą wyposażone w nowoczesne systemy pojenia i karmienia koni

www.kampaniaprzemoc.pl

Mural ma także charakter informacyjny – podano na nim nu-
merogólnopolskiej Niebieskiej Linii 800 120 002
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Partycypacja/NGO

Czas pandemii sprawił, że coraz więcej osób potrzebuje wsparcia materialnego. Aby pomóc tym najbardziej potrzebu-
jącym wystarczy wziąć udział w jednej z wielu akcji pomocowych organizowanych we Wrocławiu.

Ze względu na epidemię, w tym 
roku nie odbędzie się Wigilia  
w dawnej zajezdni Dąbie, organi-
zowana dla osób potrzebujących 
i samotnych. Uczesticzyło w niej 
co roku nawet 700 osób. Stowa-
rzyszenie TRATWA przygotowuje 
natomiast paczki żywnościo-
we. Każdy kto chciałby pomóc, 
może zrobić to za pośrednictwem 
portalu zrzutka.pl (zrzutka pod 
nazwą: „1000 Paczek Świątecz-
nych dla potrzebujących wrocła-
wian”).

List do Mikołaja

Na profilu „Widzialna Ręka – 
Wrocław” na Facebooku, pu-
blikowane są listy do Mikołaja. 
Niektóre od dorosłych, a inne 
od dzieci. Darczyńcy, którzy 
chcą pomóc mogą kontaktować 
się z organizatorkami akcji te-

lefonicznie (791 043 643). Przy 
ul. Szwedzkiej 7 we Wrocławiu 
przyjmowane są obecnie głównie 
artykuły spożywcze, chemia go-
spodarcza, ubrania oraz zabawki. 

Nasza Paka

To akcja organizowana przez 
wrocławski Caritas z myślą  
o dzieciach z rodzin, gdzie bywa 
bardzo ubogo na święta. W ra-
mach tego przedsięwzięcia zo-
staną przygotowane paczki dla 
około 200 dzieci. Każdy, kto chce 
pomóc, może kupić nowe zabaw-
ki i dostarczyć je do siedziby Ca-
ritasu na ul. Katedralną 7 do 15 
grudnia.

#PomocdlaSeniora

To akcja ogólnopolska organizo-
wana przez Caritas również we 

Wrocławiu. W jej ramach zbie-
rane są środki na paczki, które 
trafią do najuboższych senio-
rów, którzy choć zwykle nie fi-
gurują w żadnych ewidencjach 
osób potrzebujących pomocy, są  
w bardzo trudnej sytuacji. Na ten 
cel można wpłacić pieniądze na 
konta, których numery można 
znaleźć na stronie www.caritas.
pl/pomocdlaseniora. Do tej akcji 
mogą włączyć się również przed-
szkolaki, własnoręcznie wyko-
nując kartki świąteczne dla sa-
motnych seniorów. Dzięki temu 
poczują się oni mniej osamotnie-
ni. Można je przynosić na ul. Ka-
tedralną 7. 

Szlachetna Paczka

Szlachetna paczka pomaga ro-
dzinom w bardzo trudnej sytuacji 
materialnej. Na stronie szlachet-

napaczkapl.pl są opublikowane 
ich historie. Każdy, kto chce po-
móc, może wybrać rodzinę, któ-
rej wspólnie ze swoimi bliskimi 
przygotuje dedykowaną paczkę.

Pomagający też liczą na 
pomoc

Zima to dla placówek pomaga-
jących na przykład osobom bez-
domnym bardzo pracowity czas, 
one także potrzebują wsparcia. 
Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta prowadzi onli-
ne zbiórkę na pokrycie kosztów 
swojej działalności na www.
kwestalistopadowa.pl. Cartitas 
przyjmuje odzież, koce, śpiwory, 
termosy i kołdry, a Fundacja Weź 
Pomóż zbiera na wyposażenie 
kuchni społecznej (zrzutka pod 
nazwą: „Auto chłodnia dla Fun-
dacji weźpomóż.pl”).

Zamiast Wigilii będą paczki
Wrocławskie MPK przekazało 
Szermierczej Szkole Podsta-
wowej nr 85 kilkadziesiąt kom-
puterów. Sprzęt był używany 
przez pracowników spółki, ale 
został zastąpiony nowym. Jest 
w pełni sprawny, teraz trafił 
do szkoły, gdzie będzie da-
lej wykorzystywany. Posłuży 
do nauki zdalnej. Otrzymają 
go m.in. uczniowie, którzy nie 
mają w domu odpowiedniego 
komputera i nie mogą w pełni 
uczestniczyć w lekcjach online.

Z przekazanych kompute-
rów bardzo cieszy się dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 85 – 
Ewa Filipczak. – To dla naszych 
uczniów duża pomoc. Tym bar-
dziej, że jest to sprzęt naprawdę 
dobry, który spełnia wszelkie 
parametry, by móc od razu wy-
korzystać go do nauki zdalnej. 
Przekażemy go uczniom, któ-
rzy nie mają komputerów lub po 
prostu im się zepsuły – mówi.

To nie jedyna akcja pomoco-
wa, jaką MPK realizuje w czasie 
pandemii koronawirusa. Wro-
cławski przewoźnik uruchomił 
dodatkowe kursy dla pracow-
ników i studentów Uniwersyte-
tu Medycznego, a także włączył 
się w zbiórki żywności. 

Sprzęt komputerowy, który 
zalega w domu, a jest jeszcze 
sprawny można przekazać 
potrzebującym także za po-
średnictwem fundacji Ogro-
dy Edukacyjne. Od 9.00 do 
17.00 na portierni Dolnoślą-
skiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli przy ul.  Trzeb-
nickiej 42 (więcej informacji  
a.wysockagazda@gmail.com). 

Komputery do 
nauki zdalnej od 
MPK
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Wiemy już, czego oczekują 
mieszkańcy po nowym par-
ku, jaki powstać ma w ciągu 
najbliższych lat na Kępie 
Mieszczańskiej. Wydział 
Partycypacji Społecznej 
opublikował raport z kon-
sultacji.

Uczestnicy konsultacji zwra-
cali uwagę przede wszystkim 
na zazielenienie terenu. W ich 
ocenie  dodatkowa infrastruk-
tura (strefy zabaw i urządzenia 

sportowe) ma być uzupełnie-
niem nowych nasadzeń. Miesz-
kańcy marzą o dużej liczbie do-
rodnych drzew. Są też zdania, 
że przyszły park powinien być 
otwarty na rzekę. Zależy im na 
zagospodarowaniu terenu poło-
żonego przy samej Odrze, nale-
żącego obecnie do Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie.

Dla części osób biorących udział 
w konsultacjach bardzo ważne 
jest również połączenie parku za 
pomocą kładek: z ul.  Składową 
na osiedlu Nadodrze (od strony 
wschodniej) oraz z ul.  Michal-
czyka na osiedlu Szczepin (od 
strony zachodniej). Wykonanie 
mostków tego typu ułatwiłoby 
dostęp do parku mieszkańcom 
tych okolic.

Zgodnie z zapowiedzią 
Zarządu Zieleni Miej-
skiej, większość reko-
mendacji uczestników 
konsultacji społecznych 
zostanie uwzględniona.

Najważniejsza zieleń

Istniejący starodrzew 
zostanie wzbogaco-
ny o nowe nasadzenia. 
Szata roślinna będzie 
oparta na propozycjach 
przedstawionych pod-
czas konsultacji, z za-
chowaniem naturalnego 
charakteru parku. Pod-
czas realizacji zakłada się 
pozostawienie istniejącej ziele-
ni i ograniczenie do minimum 
liczby wycinek.

W parku wprowadzona zostanie 
zieleń izolacyjna. By zmniejszyć 
poziom hałasu zrezygnowano tak-
że z boiska do koszykówki. Plano-
wany natomiast jest duży wybieg 

dla psów. Przeczytaj raport z kon-
sultacji społecznych.

www.wroclaw.pl/kepa

Park Mieszczański po konsultacjach społecznych
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Na Kępie Mieszczańskiej wśród nowych inwestycji powstanie w końcu 
park
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60 niskopodłogowych, kli-
matyzowanych autobusów 
Mercedes-Benz Citaro 2 
kursuje  już po wrocławskich 
ulicach. Zastąpią najbardziej 
wysłużone pojazdy MPK. Za 
10-letnią dzierżawę nowych 
pojazdów miasto zapłaci 
122,5 mln zł.

Autobusy Mercedes-Benz Citaro 
2 jeżdżą po Wrocławiu od dwóch 
lat – ostatni z zamówionych po-
jazdów dotarł do stolicy Dolnego 
Śląska w połowie listopada. We 
wszystkich autobusach zainsta-
lowano monitoring, system in-
formacji pasażerskiej i porty USB 
służące m.in. do ładowania telefo-
nów komórkowych. Nowe merce-
desy zastąpiły wysłużone pojazdy 
marki Volvo, obniżając przecięt-
ny wiek autobusu do blisko 5 lat. 
W sumie po Wrocławiu jeździ te-
raz ok. 250 pojazdów Mercedes-
-Benz, z czego 170 z serii Citaro 2. 
Poprzednie takie pojazdy dostar-
czono w latach 2017–2019.

Nowy rozdział

– Zdecydowaną część naszej floty 
stanowią już nowe, klimatyzo-

wane i przyjazne dla środowiska 
mercedesy. Możemy więc śmiało 
powiedzieć, że w tym momencie 
zaczyna się nowy, lepszy rozdział 
wrocławskiej komunikacji – po-
wiedział Krzysztof Balawejder, 
prezes MPK Wrocław.

W ciągu ostatnich dwóch lat wro-
cławska komunikacja miejska 
zyskała 200 nowych autobusów. 
Nowe mercedesy są przyjazne 
dla środowiska, spełniają najsu-

rowsze normy spalania EURO 6,  
które obowiązują od 2014 r. dla 
pojazdów pasażerskich, zużywają 
mniej paliwa i emitują do atmos-
fery mniej dwutlenku węgla.

– Ten autobus emituje cząstki 
praktycznie na granicy ich wy-
krywalności. Mercedesy wy-
dzielają o 86% mniej cząstek 
stałych (PM), które odpowiadają 
za powstawanie szkodliwych dla 
zdrowia sadz, i o 86% mniej tlen-
ków azotu – mówił Artur Konar-
ski z firmy EvoBus Polska, która 
razem z Pekao Leasing dzierżawi 
autobusy. Umowa dotyczyła do-
starczenia 31 autobusów o długo-
ści 12 metrów oraz 29 pojazdów 
przegubowych.

Mieszkańcy ocenili 

19 listopada mieszkańcy mogli 
oglądać nowe autobusy, które 
pojawiły się w kilku wybranych 
punktach w mieście: przy Porcie 
Lotniczym, Hali Stulecia, Galerii 
Pilczyckiej, WTWK Partynice, na 
placu Solnym i ulicy Oławskiej. 
Czekali na nich kierowcy gotowi 
odpowiedzieć na każde pytanie.

– Bardzo mi się podoba. Nowy 
pachnący, a przede wszystkim 
niskopodłogowy. To dla mnie, 
jako mamy bardzo istotna rzecz 
– mówi Katarzyna Mech. – Waż-
ne, że klimatyzowane – dopo-
wiada pan Stanisław, który przy-
glądał się nowym autobusom.

Komunikacja

Miasto nawiązało współ-
pracę z wiodącą firmą re-
klamy zewnętrznej w na-
szym kraju. Projekt zakłada 
promowanie Wrocławia, 
jego akcji i wydarzeń na no-
śnikach reklamowych Cle-
ar Channel.

Inicjatywa Wrocławia z Cle-
ar Channel Poland to pierwszy 
w Polsce projekt tak szerokiego 
współdziałania miasta z dostaw-
cą reklamy zewnętrznej. Promo-
cja na tego typu nowoczesnych 
nośnikach, w najlepszych loka-

lizacjach wpisuje się w strategię 
rozwoju Wrocławia, jako inte-
ligentnego miasta, oferującego 
mieszkańcom wysoką jakość ży-
cia i realizującego ideę Smart City.

– Cieszymy się, że to właśnie 
Wrocław, jako pierwsze miasto 
w kraju, będzie miało możliwość 
prezentacji materiału promocyj-
nego na tak szeroką skalę. Projekt 
ten wpisuje się w wizję nowocze-
snego i inteligentnego miasta. 
Dzięki kampaniom na nośnikach 
Clear Channel Poland, będziemy 
jeszcze bliżej naszych mieszkań-

ców – mówi Robert Bednarski, 
dyrektor Biura SmartCity i Za-
rządzania Projektami UM Wro-
cławia.

Wrocław z reklamą 
w największych miastach 
Polski

Spoty prezentujące inicjatywy 
miasta będą pojawiać się w ra-
mach lokalnych i ogólnopolskich 
kampanii, które oprócz Wrocła-
wia obejmą także: Warszawę, 
Trójmiasto, Poznań, Kraków, Ka-
towice oraz Łódź.

– Nasza współpraca z Wrocła-
wiem pokazuje jak wiele do za-

oferowania ma rynek reklamy 
zewnętrznej nie tylko dla klien-
tów biznesowych, ale właśnie 
dla miast. I dlatego jesteśmy tak 
dumni z tego projektu. Ekrany 
cyfrowe, na których m.in. poja-
wią się kampanie Wrocławia, są 
w najlepszych lokalizacjach, tak 
aby zapewnić reklamodawcom, 
w tym wypadku miastu Wrocław, 
dotarcie do jak najszerszej wi-
downi – mówi Dariusz Janczew-
ski, prezes Clear Channel Poland.

Zaplanowaną na rok współpracę 
z Clear Channel rozpoczęto od 
kampanii związanej z wrocław-
skimi obchodami Dnia Życzli-
wości.

Nowoczesna promocja Wrocławia 

ZDiUM nadzorował i realizował 
w tym roku budowę nowych 
odcinków oraz remonty ist-
niejących chodników w wielu 
miejscach. To m.in. Probusa, 
Żmichowskiej, Bierutowska, 
Inżynierska, Tymiankowa, 
Studzienna, Krucza, Poświęcka, 
Sołtysowicka, Jesionowa, Da-
szyńskiego, Miarki, Grabiszyń-
ska, Paustcha, Boznańskiej, 
Drobnera, Piwnika-Ponurego, 
Żmigrodzka, Jordanowska, 
Wrocławczyka/Polaka. 

Jeszcze w tym roku zostanie 
wybrany wykonawca remon-
tu mostu Zwierzynieckiego. 
Do jego zadania będzie nale-
żeć przebudowa chodnika oraz 
zabezpieczenie antykorozyjne 
przeprawy. W czasie prac ani 
jezdnia, ani torowisko nie będą 
zajęte. Asfalt zostanie zastą-
piony płytami granitowymi.
Prace prowadzone są już na 
ul. Długopolskiej na 70-metro-
wym odcinku od ul. Borowskiej 
do ul.  Puszczykowskiej. Tam 
oprócz chodników po obu stro-
nach jezdni powstanie nowa 
kanalizacja deszczowa i sieć 
wodociągowa, remontowana 
jest też kanalizacja sanitarna.

Nowe chodniki powstaną rów-
nież w ciągu ul.  Serowarskiej 
w Leśnicy od nr 1a do nr 31 (stro-
na północna) oraz od nr 34 do 20 
(strona południowa). Natomiast 
prace ukończono na ul.  Niedź-
wiedziej, na odcinku od Żubrzej 
do Popowickiej, gdzie przebu-
dowano ok. 380 m chodnika.

Wybrano też wykonawcę, któ-
ry w przyszłym roku zakończy 
przebudowę chodnika i trasy 
rowerowej na Bulwarze Sło-
necznym. Prace będą również 
prowadzone na al. Śliwowej 
(od numeru 11) do skrzyżowa-
nia z ul.  Bogatyńską. Łączna 
długość budowy obustronnych 
chodników z kostki betonowej 
to 230 m. Zostanie tu zainstalo-
wane także oświetlenie. 

Dla wygody 
pieszych Nowe autobusy na ulicach

Mieszkańcy mieli okazję obejrzeć nowe pojazdy w sześciu punktach w mieście, do ich dyspozycji byli 
także kierowcy MPK
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Z okazji Dnia Życzliwości 
rozpoczęła się we 
Wrocławiu akcja zmiany 
przystanków „na żądanie" 
na przystanki „na 
życzenie".
Zmiana to jeden 
z elementów kampanii 
WCRS i UM Wrocławia. 
– Mamy nadzieję, że 
pozytywna symbolika 
naszych działań sprawi, iż 
mieszkańcy będą mocniej 
zwracać uwagę na to, 
jak się komunikujemy. 
Wszystko zaczyna się od 
słowa i to od nas zależy, 
czy będziemy tworzyć 
dobrą atmosferę 
w naszym mieście – 
dodaje Dorota Feliks, 
dyrektor WCRS.

Oferta Digtal Clear Channel 
Poland

#PrezentyzWrocławia
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

coś ładnego
 

AgaszArt Pracownia Florystyczno-
Rękodzielnicza Dekoflor 
Biżuteria frywolitkowa, torebki szydełkowe, 
chusty szydełkowe, kartki i pudełka 
okolicznościowe, stroiki i wianki świąteczne 
i inne. [15-350 zł] 
Piszkawa 4d (pow. Oleśnicki)
695 667 330 
www.dekoflor.wroclaw.pl

agruppa 
Unikatowa biżuteria i niepowtarzalne 
dekoracje szklane. [od 15 zł]
al. Lipowa 11 
510 758 863 
www.agruppa.com.pl

Alice Art hand made Alicja Sebastianiuk
Alice Art to produkty hand made wykonane 
starannie, z dbałością o każdy szczegół. 
Szeroki wybór torebek , workoplecaków, 
nerek, piórników i kosmetyczek.  
[50-200 zł]  ul. Świdnicka 6 
601 973 411 
www.instagram.com/alice_art_handmade

AmoreTeodore
AmoreTeodore to unikatowa, ręcznie 
haftowana biżuteria dla wielbicieli kwiatów, 
pszczół i ptaków. Kolczyki, broszki, wisiorki 
dla damy w każdym wieku. [35-140 zł]
fb.com/AmoreTeodore

Art Galia Irena Galik
Art Galia – autorska biżuteria z miedzi, 
srebra i odzież ręcznie filcowana,  tworzone 
z pasją i dbałością o jakość. [30-400 zł]  
ul. Lelewela 4
511 472 726
artgalia.shopshood.com

Artesania
Artesania to ręcznie wykonana biżuteria 
z drobnych szklanych koralików oraz 
drewniane przedmioty ręcznie ozdobione 
metodą pirografii.  
[35-200 zł] zitolo.com/pl/Artesania

ArtTime Oksana Nikończuk
Artykuły dekoracyjne wnętrz zdobione 
ręcznie metodą decoupage. Biżuteria 
wykonana ręcznie. 696 579 801
fb.com/arttimeoksanaomelan

autorska galeria/pracownia TYC ART  
Brama Przejściowa
TO TU można kupić dzieła wrocławskich 
designerów, szkło artystyczne i użytkowe, 
autorską biżuterię, edukacyjne drewniane  
zabawki, unikatowe naczynia. [24-500 zł]
ul. Ruska 46a/007
663 257 021
tycartglass.com

BAGO P.P.H.U. Adam Gromadowski
Galanteria
Skórzana galanteria polskiej marki. 
Specjalizuje się w portfelach o wysokiej 
jakości dla kobiet i mężczyzn. Możliwość 
personalizacji.  [42-170 zł]
al. T. Boya-Żeleńskiego 23 
603 390 170
twojagalanteria.pl

baltoroDESIGN
baltoroDESIGN - minimalistyczna biżuteria 
z kamieni naturalnych i srebra. Bransoletki 
szczęścia i ochronne, amulety. Idealne na 
prezent. [30-150 zł]
baltorodesign.pl

Bamba Concept
BAMBA to autorskie akcesoria i ubrania. 
Ze starannie wyszukanych tkanin we 
wrocławskiej pracowni powstają plecaki, 
saszetki, sukienki oraz bluzy.  
[120-450 zł]  
ul. M. Lutra 2
609 071 226
bambaconcept.com

Betty B.
Kolorowe, ręcznie robione czapki i inne 
dodatki oraz biżuteria w stylu boho.  
[40-700 zł]
607 069 623
bettyb.shopshood.com

Blucyk.pl
BLUCYK to idealne połączenie BLUzy i 
koCYKa. Kieszeń kangurka ogrzeje Twoje 
dłonie, a obszerny fason otuli nogi kiedy 
wygodnie usiądziesz. [199-249 zł]
ul. Karmelkowa 72
609 567 434
BLUCYK.PL

Bombshe
Bombshe – etyczna marka odzieżowa dla 
kobiet, która stawia na świadomą modę, 
wygodę i certyfikowane materiały.
bombshe.com

By Tasha
By Tasha – czyli minimalistyczne kolczyki, 
bransoletki, naszyjniki oraz miejskie 
workoplecaki. [25-95 zł]
502 861 535
www.bytasha.pl

Crafty Climbing
Crafty Climbing to unikalne futrzaste 
woreczki na magnezję oraz drewniane 
chwytotablice dla pasjonatów 
wspinaczkowych przygód. [99-219 zł]
ul. Czytankowa 14 603 818 110
craftyclimbing.pl

Cudowianki
Kartki okolicznościowe drukowane na 
papierach ekologicznych, w zestawie 
eko koperta. Kartki są puste w środku, 
z miejscem na Twoje życzenia. [12 zł]
www.cudowianki.pl

Custom by Monika Jurasik
Jestem Monika i tworzę ręcznie malowane, 
w 100% personalizowane kurtki, a także 
akcesoria i ozdoby!  [od 50 zł]  
728 325 303
www.monikajurasik.com

Dandycore
Książka Męska szafa – instrukcja obsługi 
od Dandycore. Wszystko, co mężczyzna 
powinien wiedzieć o modzie męskiej, by 
wyglądać po prostu dobrze. [59 zł]  
sklep.dandycore.pl

Domiś
Wrocławska pracownia szyjąca z pasją 
– torby wielofunkcyjne, workoplecaki, 
saszetki, plecaki z wymienną klapką, 
śpiworki oraz świąteczne boxy.  
[10-250 zł] ul. Ustronie 5A (bud. C)
601 431 075
fb.com/Domiś-134418643901111

Duet-fashion
Wrocławskie krasnale, są mięciutkie mają 
różnokolorowe brody z kieszonką na 
skarby, siedzące, chłopcy lub dziewczynki, 
dwa wymiary mały lub duży. [39-59 zł]  
ul. Nowowiejska 22
603 506 722
duet-fashion.com.pl

Dziergajki - Szydełkowe Twory
Szydełkuję chusty, szale, czapki, swetry, 
ozdoby wiszące w stylu łapaczy snów 
lub mandali, plecaki, torebki, a także 
przytulanki-zabawki dla dzieci.  
[40-500 zł] fb.com/dziergajki

Dziergamotki
Moja Pracownia jest pełna pasji do 
szydełkowania oraz do wiązania sznurków 
techniką makramy, tworzę torebki, nerki, 
plecaki, breloku i inne rękodzieła.  
[10-299 zł]
ul. Strzegomska 3b
725 793 906
fb.com/dziergamotkii

Elua jewellery 
Specjalizuję się w niezwykłych, 
koralikowych pierścionkach. Tu znajdziesz 
lub zamówisz bransoletki i kolczyki.  
[50-250 zł]
882 896 882
fb.com/eluajewellery

Fatamorgana
Biżuteria Fatamorgana to eleganckie 
naszyjniki, bransoletki oraz kolczyki we 
wzory. Haftowane broszki koralikowe oraz 
niezwykłe dodatki. [70-600 zł]
fb.com/fatamorgana.beads

FELIANI Magdalena Kaczalska
Rękodzielnicze produkty powstale z miłości 
do dzieci i podróży. Wielozadaniowa 

poduszko-zabawka FEL i wodoodporne 
workoplecaki dla dzieci i dorosłych  
[99-160 zł]
ul. Wrocławska 2D (Mirków)
666 644 854
feliani.pl

Forma Szczęścia Czterolistna Koniczyna
Wykonuję różne przedmioty 
z prawdziwymi czterolistnymi koniczynami 
– może to być niepowtarzalny sposób 
na wyrażenie życzeń szczęścia bliskiej 
osobie. [8-50 zł] fb.com/Forma-Szczęścia-
Czterolistna-Koniczyna-103771451461496

Galeria Efekt
Biżuteria z żywicy i zatopionych w niej 
suszonych kwiatów i innych darów 
natury, a także części/trybików ze starych 
zegarków. [25-75 zł]
ul. Gajowa 4(Ostrzeszów)
722 097 090
fb.com/mojefimobizu

GESELLE Jubiler
Zapraszamy do świata wyjątkowych 
projektów złotniczych – pierścionków 
zaręczynowych, obrączek ślubnych, 
brylantów i kamieni szlachetnych.  
[25-30000 zł] ul. Kołłątaja 21
796 600 111
www.geselle.pl

Grucha Szeptucha
Dzięki zamknięciu skrawków natury 
w biżuterii, nawet w codziennej pogoni 
w wielkim świecie, można mieć przyrodę 
przy sobie. [30-200 zł]
ul. Piaskowa 17/143
602 115 254
galeriamystica.pl

Handmade by aga
Unikatowa biżuteria artystyczna tworzona 
ręcznie w technikach haftu koralikowego 
i sutaszowego. Z pasji, z klasą. [70-300 zł]
fb.com/handmadebyaga

HASKAH
HASKAH – spinki, opaski do włosów, 
broszki, naszyjniki, bransolety, kolczyki, 
breloki, ceramika, serwety. Zapraszam 
serdecznie Ją, Jego, Ich.  [12-250 zł]
ul. Kosmonautów 218
887 113 535
fb.com/HaskaHasiewicz

Heartwork - kartki okolicznościowe
Ręcznie robione kartki na każdą okazję, 
exploding boxy, stroiki, albumy oraz 
prezenty z duszą. [20-100 zł]
heartwork.pl

House of papers Joanna Altewęgier
Ręcznie robione, personalizowane 
kartki okolicznościowe, exploding boxy, 
czekoladowniki, pudełka na słodycze, 
drobne upominki, albumy, metryczki.  
[25-100 zł] ul. Wiejska 9 662 041 175
www.houseofpapers.pl

HUGBAG
Manufaktura kaletnicza lokalnie wytwarza 
produkty galanteryjne ze skóry naturalnej. 
Niepowtarzalne projekty, najwyższa jakość 
i dbałość o detal. [40-690 zł]
ul. Ostrowskiego 30/127
732 670 686
hugbag.pl

Intende Paweł Krzysztof Pelczyk
Boxy prezentowe, w których znajdziesz 
wiele lokalnych produktów. [5-500 zł]
ul.Giełdowa 12
601 724 536
e-jemy.pl

InWorx
Pracownia szydełkowa InWorx specjalizuje 
się w wykonywaniu indywidualnych 
projektów na życzenie klienta. Na moim 
fanpage’u.  
[30-200 zł]
666047839
fb.com/inworx

IOSO Handmade Jewellery
IOSO Handmade Jewellery to unikalna, 
niepowtarzalna biżuteria wykonana 
techniką sutasz. Przyciąga kolorystyką oraz 
ekskluzywnością.  
[60-500 zł]
601 333 059
fb.com/ioso.jewellery

Joanna Muzyka Studio
Joanna Muzyka Studio - pracownia, 
w której rzemieślniczymi technikami 
tworzona jest nowoczesna szklana 
biżuteria. Projektowana od kobiety dla 
kobiety.  
[80-200 zł]
737 462 638
joannamuzykastudio.pl

Jubiler Hanna Skawińska
Idealny prezent? Tylko u nas! Biżuteria 
złota, srebrna, diamnety, obrączki ślubne, 
zegarki Timex. Zapraszamy!
ul. Swobodna 37  (Pasaż Zielińskiego)
608 215 809 

Kaworzeczy
Kaworzeczy dla tych co lubią kawę 
i znają się na rzeczy. Idealne prezenty dla 
kawoszy: kawa, plakaty, kartki i inne rzeczy 
z autorskimi ilustracjami.  
[12-125 zł] kaworzeczy.pl

KIKIMONO
Zatrzymaj lato na cały rok. Powiew egzotyki 
i wspomnienie rajskich podróży zaklęte 
w bajecznie kolorowych kimonach.  
[300-550 zł]
shopkikimono.com/pl

Koliber Handmade
Koliber Handmade - szyję głównie dla 
dzieci, laki - tildy, haftowane maskotki, 
koty, króliki, dinozaury i inne wyjątkowe 
zabawki, wyprawki dla dzieci.  
[20-135 zł]
ul. Jaśminowa 24
www.koliber-handmade.pl

Kulka.minimalart
Kartki świąteczne. Minimalistyczne 
grafiki: plakaty, personalizowane portrety 
i metryczki.
[9-130 zł]
535 439 785
fb.com/Kulka.minimalart

Ladybug.com.pl
Zainspirowana kolorem, zafascynowana 
formą, z miłością do smaków i pełna 
energii. Wycinam, kleję, łączę, recyklinguję. 
Wytwarzam: pudełka, kartki, not.  
[12-150 zł]
ladybug.com.pl

Lepka
Ceramika artystyczna – przedmioty 
dekoracyjne i użytkowe, rzeźby artystyczne. 
Biżuteria autorska z ceramiki, kamieni 
szlachetnych w oprawie miedzianej.  
[20- 300 zł]
ul. Rostafińskiego 16 /6
502 559 012
lepka.netgaleria.pl

Macondo
Zapraszamy na Jarmark Cudów, gdzie 
każdy przedmiot ma swoją historię i twórcę. 
Otaczaj się pięknem, pamiętaj kim jesteś 
i co kochasz!  
[5-500 zł]
Pomorska 19
511 043 226
macondofundacja.weebly.com

MaluMika
Pracownia ceramiczna zaprasza po ręcznie 
malowane prezenty! Możesz kupić gotowe 
dzieła (lub pomalować je samodzielnie – 
pomożemy).   
[40-100 zł] ul. Jagiełły 3/4
728 401 209
www.malumika.pl

MANOceramics
MANOceramics pracownia garncarska 
w której tradycyjne rzemiosło łączy się 
z nowoczesnym designem. Szeroka gama 
produktów ceramiki użytkowej i biżuterii. 
[15-400 zł] ul. Szkolna 1a 
698 058 796
www.manoceramics.pl

Manufaktura
Galeria Manufaktura jest pełna skarbów. 
Znajdź odrobinę siebie, zawieś na 
uszach dzieło sztuki, podaruj bliskim 
niepowtarzalne piękno!   
[5-1000 zł]
ul. św. Marcina 4
71 32 20 407 
fb.com/Galeria-
Manufaktura-293265302369

Melody of ceramics – pracownia 
ceramiczna i sklep
Melody of ceramics to sklep z autorską 
ceramiką i pracownia, którą stworzyłam 
z myślą o dzieleniu się z innymi swoją 
wiedzą i pasją podczas warsztatów.  
[35-350 zł] ul. Pugeta 3
512 573 309
fb.com/melodyofceramics

Memoru Aneta Kaszczyszyn
Tworzę albumy na zdjęcia oraz notesy/
kalendarze dopasowane do Twoich potrzeb. 
W ofercie znajdziesz również notesy 
i kalendarze w niezwykłych oprawach. 
[59-250 zł]
www.memoru.pl

Mims Studio
Mimsy to ręcznie wykonywana biżuteria, 
ze złota, srebra i kamieni naturalnych, 
tworzona w pojedynczych egzemplarzach. 
[40-1000 zł]
mimsstudio.pl

Moje Rękodzieło
Wykonuję zabawki, chusty, ubrania 
i torebki szydełkiem oraz swetry, czapki 
i inna dodatki na drutach. [30-250 zł]
Wrocławska 76 (Kiełczów)
607 078 586
fb.com/AgataBugajRekodzielo

MOKA Pracowni Szkła
MOKA Studio Glass to mała pracownia, 
która zajmuje się tworzeniem szklanych 
przedmiotów. Wykonujemy biżuterie oraz 
szkło użytkowe. [40-160 zł]
ul. Sudecka 96
661 282 716
www.fb.com/MOKASzklo

MPart
Oferuję ręcznie wykonane kartki 
okolicznościowe w tradycyjnej jak 
i nietypowej. Czekoladowniki na czekoladę. 
Albumy okolicznościowe. [20-250 zł]  
663 707 553
www.mpartscrap.pl

Munnar Shop
Tworzymy produkty i kartki 
okolicznościowe według szwedzkiej 
filozofii Lagom. Minimalistyczne, 
ekologiczne i takie jak Munnar - 
uśmiechnięte. [12-60 zł]
726 053 303
munnar.shop

Muszkacik Pracownia Artystyczna
Muszkacik – praktyczne gadżety, 
o tematyce którą określisz właśnie Ty! 
Brelok z miniaturą ukochanego psa, 
wymarzonym samochodem lub ulubioną 
potrawą. [12-200 zł]
ul. św. Antoniego  25 LU
502 615 507
muszkacik.com.pl

Myśl Ceramika
Dzielę się z Tobą tym, co sprawia mi 
największą przyjemność: własnoręcznie 
wykonaną, unikatową ceramiką, która 
pomaga pielęgnować małe radości.  
[32-249 zł] ul. Rejonowa 22
601 203 766
myslceramika.shopshood.com

Natalia Grala
Ręcznie wykonana szklana spinka do 
włosów. Ozdoba do włosów powstała 
poprzez stopienie szklanego grysu w piecu 
elektrycznym, w temperaturze ponad 800˚ 
[35-55 zł] ul. Maksymilianów 20
782 292 879
nataliagrala.pl

Nekanda Ceramika
Nekanda Ceramika to unikatowe naczynia 
w 100% robione ręcznie przez Magdę 
Nekanda Trepkę. Chakteryzują się 
funkcjonalnością i eleganckim designem. 
[40-200 zł]  ul. Skwierzyńska 28
508 192 991
nekandaceramika.pl

Nerola
Minimalistyczny design w wegańskim 
wydaniu! Wrocławska marka Nerola: 
plecaki, nerki i torebki z materiałów 
tapicerskich, eko skóry, weluru.  
[95-395 zł] ul. Jodłowicka 10/9
606 104 801
nerola.pl
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NUMAKO – Agnieszka Błaszczyk
NUMAKO to mała pracownia jubilerska, 
tworząca wygodną biżuterię z kamieni, 
metali szlachetnych i pasji.[ 20-300 zł] 
www.numako.com

OlenaArt Wrocław. Moje Rekodzieło
Projektuję i wykonuję unikatowe, jedyne 
w swoim rodzaju, niepowtarzalne 
rękodzieło na szydełku: ozdoby, biżuterię, 
serwety. [55-1200 zł]  
fb.com/OlenaArt-Wrocław-Moje-
Rekodzieło-615014895582731

PalmDeco Agnieszka Palmerska-
Kozakiewicz
Asortyment PalmDeco powstaje głównie na 
zamówienie, obejmuje akcesoria dla dzieci, 
zabawki, elementy wyposażenia wnętrz, 
torby, kołdry terapeutyczne. {15-400 zł]  
ul. S. Drzewieckiego 56A
608 067 315
palmdeco.pl

Pangzi Ceramics Karolina Krawczyk
Unikatowe przedmioty porcelanowe 
autorskiego projektu. Wykonywane ręcznie 
na , z najlepszych surowców, z dbałością 
o najdrobniejszy szczegół. [55-219 zł]  
ul. B. Chrobrego 31
605 376 005
pangziceramics.shopshood.com

papiery pantery
Papiery pantery to plakaty, pocztówki 
i naklejki z najciekawszymi, 
najpiękniejszymi, najzabawniejszymi 
wzorami z kolekcji Biblioteki Narodowej. 
[25-85 zł] papierypantery.pl

Pianoforte Agencja Artystyczna
Kubeczki z wrocławskiego jarmarku. Edycja 
2020. [od 25 zł]
www.sklep.jarmarkbozonarodzeniowy.com

Pooky’s world
Ręcznie szyte przytulanki oraz dekoracje 
do pokoików dziecięcych bazujące na 
autorskich akwarelowych ilustracjach.  
[40-350 zł]  
sklep.pooky.pl

Pracownia 17
Butik Hand made – pracownia krawiecka 
oferujaca autorskie kolekcje ubrań, 
biżuterii, vouchery szycia na miarę.  
ul. Rydygiera 32
735 000 065
www.pracownia17.pl

Pracownia Agnieszka Szczygłowska
Ręcznie wykonana ceramika artystyczna 
i użytkowa. 30-400 zł
ul. Budziszyńska 27a
784 043 182
polepione.pl

Pracownia Nelia
Biżuteria wykonana z różnych materiałów 
takich jak złoto, srebro oraz stal 
chirurgiczna. Możliwość personalizacji 
biżuterii. [64-980 zł]
ul. Powstańców Śląskich 2-4 (Arkady 
Wrocławskie) 510 836 666
nelia.com.pl

Pracownia Rękodzieła Artystycznego 
Bogumiła Chmarzyńska-Siewierska
Ręcznie wykonywane szale, tuniki, 
odzież artystyczna, dziewiarstwo ręczne, 
biżuteria, zabawki ceramika, torby i buty 
skórzane, zabawki, ceramika. [20-500 zł]
ul. Mennicza 10/11 lok. 1
501 865 971
fb.com/GalgankostwoBoguMily

Pracownia Wooly Aneta Stelmach
Oferuję warsztaty dla dzieci i dorosłych: 
szycie na maszynie, szydełkowanie, 
amigurumi, długopis 3d, mandale, 
makrama, koralikowanie i inne rękodzieło.
ul. Akacjowa 4N/1/16
504 950 422
fb.com/WoolyCraft

QLKA
QLKA - torebki, plecaki, akcesoria 
i dekoracje. Oryginalne i unikatowe 
rękodzieło tworzone retro techniką ze 
sznurka. [30-250 zł] ul. Stopnicka 20
697 315 044
fb.com/ql.qlka

Refkaart Justyna Górska
Refkaart powstała z miłości do piękna, 
a moje projekty kierowane są do odważnych 
i kreatywnych osób w każdym wieku, które 
nie lubią nudy. [49-199 zł] ul. Ścinawska 20
661 680 045
refkaart.pl

Rękounikaty
Rękounikaty -  Malarstwo na szkle 
i rękodzieło z filcu. 100 % handmade.  
[50-350 zł] 784 509 723
www.rekounikaty.pl

REVEAL. HANDMADE STORIES
REVEAL. HANDMADE STORIES 
to inspirowane barwami natury 
biżuteria i dodatki tworzone ręcznie 
z wykorzystaniem minerałów 
o magnetyzujących barwach.  
[35-79 zł]
www.reveal-handmadestories.pl

Rivendell
Autorska biżuteria wykonywana od 
podstaw ręcznie ze srebra i naturalnych 
kamieni półszlachetnych i szlachetnych. 
[100-500 zł] ul. Jaśminowa 6
601 637 053
bizuteriarivendell.rivendell.wroc.pl

Róża Rozpruwacz
Bon podarunkowy do szkoły szycia 
Róża Rozpruwacz w sercu wrocławskiego 
Nadodrza jest ważny 8 miesięcy, 
a pakujemy go na prezent gratis!  
[130-870 zł] ul. Jagiellończyka 2
504 021 612
www.rozarozpruwacz.pl

Spottykalnia
100% rękodzieła wykonanego z miłością: 
wianki, kartki okolicznościowe, bombki, 
szkatułki, kalendarze, świeczki i zakładki. 
Zapraszamy do sklepu na FB. [10-350 zł]
ul. Tęczowa 42-44
784 689 959
www.spottykalnia.com

studiocedrowy.pl
Tworzymy praktyczne prezenty: 1. 
ceramiczne kubki, czarki, matero, czajniki, 
talerze, podgrzewacze, zestawy do sake 2. 
botaniczne zapachy do szafy. [30-350 zł] 
601 051 205
studiocedrowy.pl

studioDIACO
Produkty od studioDIACO to oryginalna 
forma i wygląd, komfort noszenia, a także 
dbałość o środowisko naturalne i wkład 
w rozwój lokalnego rękodzieła. [40-450 zł] 
ul. Grabiszyńska 279/6
510 275 595
studiodiaco.pl

Sznurnięte
Dwie siostry, jedna pasja – szydełkowanie. 
Oferujemy dywany, kosze, torby, 
podkładki, ozdoby świąteczne i wiele 
innych. [10-150 zł]
ul. Kamieńskiego 190b
660 461 167
fb.com/sznurniete

Tetiana Kijak
Koszyczki i choineczki, zabawki i puzderka 
utkane w dobrym humorze z wikliny 
papierowej, malowane i lakierowane. 
Obrazy. Kwiaty i ptaki na meblach, 
przedmiotach użytku domowego, odzieży 
i obuwiu.  
[18-165 zł] 511 658 989
fb.com/tatianakijak

Tętno Galeria Sztuki
Galeria zajmuje się sprzedażą i tworzeniem 
ceramiki, szkła, malarstwa, grafiki, rzeźby 
oraz biżuterii. [20-2000 zł] Jatki 12-13
692 392 568
www.galeriatetno.pl

velvet Craft
Velvet Craft tworzy ceramiczne cudeńka: 
broszki lisy, spodki na biżuterię, praktyczne 
mydelniczki, wyjątkowe doniczki oraz 
świąteczne zawieszki. [25-85 zł]
fb.com/velvetcraft

VINTI
Marka VINTI - to biżuteria, która powstał 
z fascynacji stylem retro-vintage. Suszone 
kwiaty, mechanizmy zegarków, szklane 
bańki – magiczny świat. [10-200 zł]
fb.com/vintispace

WoodFarm
WoodFarm to mała wrocławska pracownia 
z zamiłowaniem do pracy w sklejce. Lubimy 
tworzyć różnorodne przedmioty o różnym 
przeznaczeniu.
www.woodfarm.store

Wydziergane Wymalowane
W e-sklepie www.
wydzierganewymalowane.pl znajdziesz  
rękodzieło robione na szydełku ze sznurka 
bawełnianego: ozdoby, koszyki, torebki, 
etui i in. [10-200 zł]
Kozanowska 36/6
601 702 034
wydzierganewymalowane.pl

Zakładkowe Love
Ręcznie robione zakładki z pasją. Wspaniale 
wpasują się w gust książkoholika. [10-12 zł]
Daszyńskiego 43
663 396 561
instagram.com/zakladkowelove

ZIĘBA
ZIĘBA to wrocławska marka biżuterii 
tworzonej ręcznie, za którą stoi Kasia Zięba 
– projektantka i jubilerka.  
[100-6000 zł] ul. Gądowska 20
695 428 614
ziebaprojekt.shopshood.com

coś smacznego

Alyki Restauracja 
Świąteczna oferta warsztatów kulinarnych 
i zestawy prezentowe w dwóch wersjach.  
[80-149 zł] 
ul. Powstańców Śląskich 95 
609 908 251 
www.alyki.pl

Browar Profesja Sp. z o.o.
Wrocławski browar rzemieślniczy 
zaprasza do zakupu naszych piw w wersji 
świątecznej (w zestawie), piw marki 
premium oraz piw ze stałej oferty. [6,5-15 
zł] ul. Kwidzyńska 6e
690 969 151
browarprofesja.pl

Browar Prost
Piwa rzemieślnicze, catering wigilijny i na 
Sylwester, smakołyki z naszej wędzarni. 

Szkła do piwa i vouchery do zrealizowania, 
jedzenie na dowóz.  
[5-100 zł] ul. Paprotna 4
71 32 10 747
browarprost.pl

Cukiernia Karpicko
W naszej cukierni znajdziecie ręcznie 
robione praliny i lizaki z motywem 
Wrocławia, świąteczne ciasta na wagę oraz 
piękne monodesery oraz torty.  
[2-300 zł] Rynek 51
cukierniakarpicko.pl

Etno Cafe
Świeżo wypalana kawa z kraftowej 
palarni. 100% Arabika. W świątecznych 
opakowaniach. A gdyby była jeszcze 
z Wrocławia? Załatwione. To Etno Cafe. 
[27-211 zł] ul. Grabiszyńska 235B
792 009 001
sklep.etnocafe.pl

Food Think Tank
Torby, torebki, plecaki
Zestawy prezentowe; świece sojowe, kawa 
z lokalnej palarni, przyprawy i przetwory, 
grafika i ceramika wrocławskich artystów, 
torby, plecaki, notesy. [9-200 zł]  
ul. Łokietka 6 
666 089 745
foodthinktank.pl

oLENka
“oLENka” to wyroby lniane i wełniane: 
sukienki od “oLENki”, płaszcze, kamizele, 
szale, poncza,  berety i kapelusze, broszki. 
606881741
fb.com/olenkarekodzielo

Osia na gazie
Smakołyki i delicje
Świąteczne choinki z piernika, ozdabiane za 
pomocą lukru królewskiego. Zapakowane 
w celofan i przewiązane wstążką. [20 zł]
517 500 149
fb.com/OSIA-na-GAZIE-107743153947328

Palarnia Kawy Figa Coffee
Figa Coffee to wrocławska palarnia kawy 
Specialty, która działa od 2017 r. Proponuje 
kawy do domowych ekspresów oraz do 
metod alternatywnych. Stacjonarnie w Hali 
Targowej.  [20-150 zł] 
ul. Piaskowa 17
figacoffee.pl

Piernik Wrocławski
Piernik Wrocławski Agatę i Anię Trawińskie. 
Łączy tradycję z nowoczesnością. 
Wysokiej jakości skład, lukier barwiony 
koncentratami owocowo-warzywnymi. 
[15.60-260 zł]
509 583 216
piernikwroclawski.pl

Pierniki Wrocławskie - Piernikowe 
Dekoracje
Pierniki Wrocławskie – rodzinna 
manufaktura ręcznie wyrabiająca dobre 
pierniki z najlepszych dolnośląskich 
składników. Pierniki jak dawniej.  
[3-999 zł] ul. Kurzy Targ 5
694 752 753
piernikiwroclawskie.pl

Restauracja Inndygo
Oferujemy świąteczne kosze prezentowe, 
w których pakujemy wykonane 
z naturalnych składników przetwory.  
[20-200 zł]
ul. Włodkowica 16
500 408 001
inndygo.com

Słodkie Czary Mary s.c.
Zapraszamy serdecznie do naszej 
manufaktury Słodkie Czary Mary, gdzie 
ręcznie wyczarowujemy słodycze – 
najsłodsze prezenty dla najbliższych.  
[5-50 zł] Rynek Ratusz 27
601 461 561
www.slodkieczarymary.pl

Sote – wine pub&food
W Sote znajdziecie nietuzinkowe wina, 
które zaskoczą niejednego fana tego trunku. 
Wina pomarańczowe, naturalne, pet-naty 
i wiele, wiele innych.  
[33-500 zł] ul. Sikorskiego 7a
504 406 320
fb.com/SOTE-wine-pub-
food-413691159382239

Zbawcy Win
Wina i zestawy prezentowe z akcesoriami 
takimi jak kieliszki, czekolady inspirowane 
winem, książki i przetwory - możemy 
zapakować do drewnianej skrzyneczki. 
[50-1000 zł]
ul. Włodkowica 9
608 419 606
zbawcy.pl

coś dla ciała i ducha 

Arkadiusz Förster Przewodnik po 
Wrocławiu
Zapraszam na trzygodzinną, pieszą 
wycieczkę po Wrocławiu w trakcie której 
zobaczymy wszystkie najważniejsze 
i najpiękniejsze miejsca w mieście.  
[300 zł] 660 023 133
przewodnikpowroclawiu.com

Art Hotel Sp. zo.o.
Prezenty świąteczne, paczki, Gotowa 
wigilia dla 2 osób w stylu tradycyjnym lub 
wegańskim, vouchery [od 50 zł]

ul. Kiełbaśnicza 20
71 78 77 100
www.arthotel.pl

Barents.pl Biuro Aktywnych Podróży
Spraw najbliższym prezent podróżniczy! To 
voucher turystyczny na dowolną wycieczkę 
z oferty Biura Aktywnych Podróży Barents.
pl, ważny do końca 2023 r. [100-5000 zł]
ul. Krasińskiego 42
508 432 161
www.barents.pl

BOTANIKO
BOTANIKO to naturalne kosmetyki. 
W 100% organiczne. Powstały z inspiracji. 
[15-25 zł]
fb.com/botanikoorganiccosmetics

dodo dead
DODO DEAD to autorska marka odzieżowa 
łącząca w sobie elementy sztuki i 
mody. Wygodne kroje uzupełniane są 
niebanalnymi wzorami o tematyce 
zwierzęcej. [80-260 zł]
ul. Reja 6
510 327 756
www.dododead.com

DOMINIKA MŁYŃCZAK
Projektuję, tworzę konstrukcje odzieżowe, 
kroję i szyję a wszystko to we Wrocławiu. 
Wszystkie kolekcje powstają z pasją i 
miłością. Zapraszam.
ul. Sucha 1 (CH Wroclavia)
510 825 853
dominikamlynczak.com.pl

Dorota Kamińska
Ponad 70 przepisów na zdrowe, kolorowe 
i smaczne potrawy z łatwo dostępnych, 
polskich składników.  
[29-45 zł]
www.dorotakaminska.pl/sklep

Egurrola Dance Studio
Jeżeli szukasz niebanalnego świątecznego 
prezentu, Egurrola Dance Studio 
podpowiada – podaruj swoim bliskim 
radość z tańca!
ul. Powstańców Śląskich 95
601 539 539
egurrola.com.pl/ww/

EKO bądź!
Naturalne kosmetyki i środki higieny, 
ręcznie wykonane woreczki na mydło, 
myjki jutowe, woskowijki, woreczki 
firankowe, waciki i tabliczki zapachowe.  
[5-600 zł] ul. Piaskowa 17
609 566 316
www.ekobadz.pl

Fundacja Folk24
Płyta folkowo-szantowej grupy Sąsiedzi 
pt. „W kieszeni dolar” z muzyką irlandzką, 
bretońską, a nawet śląską. Jest też parę 
szant. [30-60 zł]
ul. Kuźnicza 11-13
516 067 476
sasiedzifolk.pl/albumy/w-kieszeni-dolar

Hairly
Hairly to scrunchies – puszyste retro 
gumeczki do włosów z satyny i weluru. 
Dbające o włosy i uszyte z miłością w sercu 
Wrocławia. [20-85 zł]
instagram.com/hairly_scrunchies

Jakmedytowac.pl
Chcesz odczuwać więcej spokoju? Naucz 
się medytować. Bądź zdrowszy i stresuj 
się mniej. Sprawdź nasze kursy online dla 
początkujących i nie tylko!  
[100-150 zł] ul. Bobrza 24
663 211 383
jakmedytowac.pl

Joanna Bzdzion Rodzic-lider
Kredki mocy, kredki emocji, kredki marzeń 
- to kredki, które pomogą Twojemu dziecku 
wyrazić to, czego nie potrafi powiedzieć. 
[30-50 zł]
692 618 371
ww.rodzic-lider.pl

Justyna Wójcik - na maszynie
Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie, zajrzyj 
po produkty do domowego spa. Turbany, 
woreczki relaksacyjne, opaski na oczy, 
saszetki i inne. [9-120 zł]
namaszynie.com

Katarzyna Roman Studio
Ozdoby/dekoracje, Rękodzieło, Sztuka
Grafiki inspirowane naturą, florą i fauną. 
Wykonane przy użyciu tradycyjnych 
technik druku jak akwaforta i linoryt.  
[100-250 zł] ul. Spokojna 8
696 442 569
www.katarzynaroman.com/shop

La Czapa Kabra
La Czapa Kabra to pełne pozytywnej energii 
czapki, opaski, kominy i rękawiczki, czyli 
wszystko to, co jest potrzebne każdemu 
zmarzluchowi. [45-89 zł] 
607 202 847
laczapakabra.pl

Loty Marzeń Sp. z o. o.
Przejmij stery poczuj się jak Kapitan 
najpopularniejszego samolotu 
pasażerskiego świata! [199-737 zł]
Powstańców Śląskich 95
795800737
www.lotymarzen.pl

Mądra Główka Zabawki Drewniane
[39 - 99 zł]
ul. Komandroska 66 (CH Arena)
608 61 98 43
zabawki-z-drewna.pl

Magdalena Zarębska 
Książki dla czytelników w każdym wieku, 
wydawane w znanych wydawnictwach. 
Każda książka z imienną dedykacją.  
[10-25 zł]
magdalenazarebska.blogspot.com

Malimoi
Malimoi to wygodne ubrania dla dzieci 
i kobiet, uszyte z polskich materiałów 
najwyższej jakości. 
[30-190 zł]
www.malimoi.com.pl

Masaże dla Kobiet
Voucher na relaksacyjną sesję masażu, 
którego rodzaj dobiorę wraz z Obdarowaną 
adekwatnie do jej potrzeb i preferencji. 
[50-350 zł]
504 910 442
masuje.info

METR64 Anna Kasieczka
METR64 to praktyczne akcesoria – 
plecaki, torby, nerki oraz ubrania damskie, 
miejskie, zaprojektowane i uszyte we 
Wrocławiu. [45-550 zł]
Jatki 1
784 603 846
metr64.com

Minty Bear
Minty Bear marka stworzona przez 
rodziców z myślą o dzieciach, ich 
potrzebach i upodobaniach. To ubrania 
szyte na miarę  dziecięcych marzeń.  
[20-200 zł]
al. Śliwowa 20/9
693 217 600
fb.com/MintyBearHANDMADE

MLY Studio
MLY Studio to ceramiczne naczynia, 
obiekty dekoracyjne oraz biżuteria, 
projektowane i ręcznie wykonywane 
w niewielkiej pracowni na Nadodrzu. 
pl. Św. Macieja 10
609 055 249
fb.com/MLYStudio

Mojamoda
Różne “fatałszki” dla Ani, Hanii, Baśki...
wyjątkowe i od serca. [20-370 zł]
ul. Kazimierza Wielkiego 87
71 33 69 344
mojamoda.pl

„Obrońcy Ahury”
Książka fantasy „Obrońcy Ahury, 
Pasowanie”; wianek na naturalnej bazie 
z egzotycznego suszu, herbata liściasta 
o świątecznym aromacie, zapachowa 
świeca 
[29.99-139.00 zł]
ul. Magnoliowa 10 (Szukalice)
696 071 318
obroncyahury.pl/2019/12/16/juz-w-
przedsprzedazy/

OH KINO w Arkadach Wrocławskich
Dołącz do akcji #wspieramohkino i kup 
kupon w super cenie 19,00 zł i wykorzystaj 
na dowolny seans filmowy do końca 2021 
roku! 
[19 zł]
ul. Powstańców Śląskich 2-4 (Arkady 
Wrocławskie)
515 979 981
ohkino.pl/wroclaw

PULPA
PULPA – minimalistyczne ubrania, szyte 
z naturalnych tkanin. Ponadczasowe 
kroje, najlepsze materiały. Szyte w małych 
pracowniach krawieckich we Wrocławiu. 
[140-500 zł]
ul. Piaskowa 17 (Hala Targowa)
792 211 468
pulpashop.com

Red To Kill
Vouchery na kwotę od 30 zł. [30-1000 zł]
ul. Powstańców Śląskich 95
575 460 500
redtokill.pl

ROBIETOFOTO.PL
Zatrzymajmy razem czas! Rodzinne, 
dziecięce, a może przyjacielskie i z pupilami 
sesje zdjęciowe! Idealne jako prezent pod 
choinką w postaci vouchera. 
[370-700 zł] 
pl. św. Macieja 7A
669 160 504
www.robietofoto.pl

Saint Moth
Kolekcja wrocławskiej marki Saint Moth 
to manifest na cześć młodzieńczej energii, 
dobrej zabawy i przyjaźni. Zaświećmy 
wspólnie naszą pozytywną energią!  
[65-280 zł]
ul. Iwaszkiewicza 7d/9 
889 328 776
www.saintmoth.com

si si bee
Naturalne kosmetyki do wrażliwej skóry 
twarzy i ciała z małej wrocławskiej 
manufaktury. Wytwarzane w małych 
seriach z dbałością i czułością.  
[25-135 zł] 
607 868 689
sisibee.pl

Sklep charytatywny “Na dobrą sprawę”
Sklep charytatywny w formie butikowego 
second-handu online, będący częścią 
Fundacji Go’n’Act .  
[5-150 zł] 
nadobrasprawe.pl
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Sky Bowling
Voucher na kręgle w Sky Bowling? To 
dobrze trafiony prezent! Jest bezterminowy 
i dowolnej wartości! Zamów już dziś  
[50-1000 zł] ul. Powstańców Śląskich 95
71 71 28 222
www.skybowling.pl

Strefa Kultury Wrocław
Pragniesz podarować bliskiej osobie 
kawałek Wrocławia? Teraz to możliwe 
dzięki wygodnym bluzom i czapkom 
z grafiką nawiązującą do herbu miasta.  
[75-95 zł]  792 009 731
strefakultury.pl/sklep

Strefa Kultury Wrocław
W księgarni internetowej Strefy Kultury 
Wrocław znajdziecie kilkadziesiąt tytułów 
poświęconych miastu lub napisanych przez 
związanych z nim twórców.  
[15-90 zł] 792009731
strefakultury.pl

Strefa Kultury Wrocław
W ramach akcji „Voucher 
długoterminowy” Strefa Kultury Wrocław 
udostępniła vouchery, które zyskują 10% 
wartości i dwuletni okres wymiany na 
bilety.  [50-500 zł]
792 009 731
strefakultury.pl

Tajne Komplety. Prawdziwa księgarnia, 
a nie sklep z książkami
Skorzystajcie z usług Pandemicznego 
Tajnego Mikołaja i wyślijcie bliskiej osobie 
pięknie spakowany prezent: książki, filmy 
lub bony prezentowe.  [2-1000 zł]  
Przejście Garncarskie 2
71 71 42 380
tajnekomplety.osdw.pl

unIQ Studio
Imienny voucher na nagranie: godzinne 
nagranie jednego utworu, nagranie wideo, 
postprodukcja nagrań.  [200-300 zł]  
ul. Krakowska 100
692 210 298
uniq-sound.com

Valentine’s Toys
Wyjątkowe ręcznie robione maskotki na 
szydełku, w ofercie przedstawione są 
klasyczne misie, zwierzęta egzotyczne, 
lalki, a także grzechotki.  [30-400 zł]
fb.com/ValentinesToysShop

WKS Śląsk Wrocław
W sklepie Śląska Wrocław każdy znajdzie 
coś dla siebie! Idealnym pomysłem na 
prezent będą koszulki meczowe, zimowe 
czapki czy kalendarz kibica.   
[5-240 zł]  
ul. Oporowska 62
668 551 443
sklep.slaskwroclaw.pl

Wrocławscy Projektanci Wroclaw 
Designers
Wybór odzieży i dodatków dla dzieci 
i dorosłych od Projektantów z Wrocławia! 
Wyjątkowe Handmade & Homemade.  
[25-550 zł]  ul. Świdnicka 6
576 063 098
wroclawscyprojektanci.pl

Wrocławska Szkoła Śpiewu
Spełnij czyjeś rozśpiewane marzenie dzięki 
voucherowi na zajęcia (także online) we 
Wrocławskiej Szkole Śpiewu. U nas każdy 
się nadaje! #unasmożna  [75-140 zł]  
ul. Piłsudskiego 32/1b
519 393 163
wroclawskaszkolaspiewu.pl

Wydawnictwo Afera
Wydawnictwo Afera – literatura czeska 
dla wszystkich! Czeski humor, kryminały, 
książki dla dzieci, proza współczesna.  
[20-120 zł]  71 71 64 830
www.wydawnictwoafera.pl

Wydawnictwo Amaltea
Wydawnictwo Amaltea poleca czytelnikom 
poszukującym nietuzinkowej lektury 
książki wybitnych czeskich i rumuńskich 
pisarzy w świetnych tłumaczeniach.  
[18-33 zł] Zabłocie 7a
728 896 998
amaltea.az.pl

Yogamata
Yogamata szyje ręcznie pufy do medytacji, 
wałki, poduszki relaksacyjne, poduszki 
do spania. Produkty są wypełnione 
antyalergiczną łuską gryki.  
[20-450 zł]  ul. Pakosławska 40/3
510 482 470
www.yogamata.pl

Zoo Wrocław
Kalendarz Zoo Wrocław na 2021 r. 
Dwanaście wyjątkowych, niepowtarzalnych 
zdjęć mieszkańców najpopularniejszego 
i najstarszego zoo w Polsce.  [40 zł]  
694 662 943
zoo.wroclaw.pl/pl/kalendarz-2021.html

coś dla domu

Anioły Oraz Inne Twory
Tworzę z zimnej porcelany anioły, 
zawieszki na choinkę, świeczniki, tabliczki, 
magnesy, róże w szklanych bombkach, 
skrzydła w ramce i do powieszenia.  
[3-45 zł]  ul. Horbaczewskiego 53 
663 119 697
fb.com/AniolyOrazInneTwory

Anna Bednarczyk Ilustracje
Kartki  bożonarodzeniowe, karnety do 
pakowania prezentów oraz plakaty do 
dziecięcych pokoi na podstawie moich 
autorskich projektów. [10-250 zł]
609 818 766
bednarczyk-illu.pl

Anna Jur Szarakowo
Jej twórczość to abstrakcyjne prace 
malarskie na płótnach oraz ręcznie 
malowane i szyte ubrania indywidualnie na 
zamówienie klienta. [150-600 zł]
www.szarakowo.pl

Antykwariat im. Andrzeja Jaworskiego
Wyjątkowy Kalendarz ścienny na 
2021 rok z reprodukcjami 12 planów 
przedwojennego Wrocławia z okresu XVI-
XX wiek. [60 zł]   
ul. Kuźnicza 43/45
71 780 66 59
www.antykwariat-wroclaw.pl

Aua Macrame
Aua Macrame to autorskie makramy 
inspirowane naturą. Kwietniki, makramy 
ścienne i biżuteria. Aua to również 
warsztaty makramy dla początkujących. 
[15-300 zł] 530 191 478
etsy.com/pl/shop/AuaMacrame

ArolinArt
Niepowtarzalne drewniane wieszaki 
do pokoju dziecka/biura/kuchni/
łazienki/z motywem WROCŁAW, 
lampy, szkatułki decoupage, prezenty 
okolicznościowe.
[50-300 zł] 534 867 122
arolinart.wixsite.com/arolinart

ArteBara
Prace tworzone są głównie z drewna. Jak 
mówi autorka, ma ono zaklętą w sobie 
duszę. Anioły, zegary, ramki, lustra, domki 
tym zajmuje się na co dzień.  
[59-259 zł] 608 301 361
www.artebara.pl

Artwald Lidia Włosik
Artykuły dekoracyjne, rękodzieło, 
upominki. Florystyka, stroiki, wianki, 
kompozycje. Z nami udekorujesz dom na 
święta i obdarujesz prezentami bliskich. [5-
600 zł] ul. Komandorska 66, CH Arena
697 670 361
g.page/artwald?gm

Barbara Śniegula Galeria Nado
Autorskie, ręcznie robione, niezwykłe 
kubki i filiżanki na gorącą kawę i herbatę. 
Vouchery na warsztaty ceramiki.  
[50-450 zł]
pl. św. Macieja 10 (wejście od ul. Pobożnego.
792 330 344
sniegula.pl

Bella Bulba
Znajdziesz tu rękodzielnicze produkty, 
które tworzymy w ramach własnej marki. 
Stawiamy na produkty z naturalnych 
materiałów. Pięknie i ponadczasowo.  
[46-129 zł] bellabulba.com

BLUEBERRYTHINKS by Jagoda Stączek
Autorskie plakaty oraz unikatowe 
kolekcjonerskie karty do gry, zamknięte 
w  grawerowanych pudełeczkach. Klimat 
baśniowy, pełen ukrytych znaczeń.  
[80-120 zł] 666 873 739
blueberrythinks.pl

BogutkaART
Ręcznie tworzone kartki okolicznościowe 
oraz albumy na zdjęcia, kalendarze, notesy, 
planery, zeszyty na przepisy oraz inne 
papierowe pamiątki.  [20-200 zł]  
604 679 661 
bogutkaart.pl

Borówka Studio
Autorskie plakaty i ilustracje, tworzone 
z pasji i z wielką radością. Prace powstają 
w programach graficznych i w technikach 
tradycyjnych. [29-100 zł] ul. Paniowicka  9
785 473 268
pakamera.pl/borowka-studio-0_
s12427998.html

Chevalier
Własnoręcznie malowane obrazy akrylowe. 
saatchiart.com/account/profile/1158657

Curly Makrama
Curly Makrama oferuje wyjątkowe 
i spersonalizowane makramy oraz łapacze 
snów na zamówienie, które staną się 
ozdobą każdego domu.  [30-250 zł]
fb.com/Curly-Makrama-112378303938822

DeKoronka
DeKoronka to marka, pod którą powstają 
wyjątkowe szydełkowe dekoracje. Każda 
praca jest unikalna, tworzona z pasją 
i radością. [10-50 zł] ul. Miodowa 13
531 063 900
dekoronka.wixsite.com/dekoronka

Derame, Oprawa Obrazów i Luster
Oprawy obrazów, lustra na wymiar, ramki 
na zdjęcia, obrazy, gotowe lustra.  
[30-1700 zł] ul. Komandorska 66, CH Arena 
796 927 777
www.derame.pl

Eklektik Art
Eklektik Art  projektuje i szyje pufy, 
siedziska z tkanin bawełnianych, wszystkie 
w duchu Zero Waste. Pufy mają różne 
wymiary, wysokości i kolory.  
[150-300 zł] ul. Czysta 4
792 847 876
www.eklektiksession.com/shop

Embassy Interiors
RękodziełoŚwiatło zamknięte 
w nieszablonowe kształty inspirowane 
modernizmem, ręcznie formowane szkło 
i lity mosiądz – propozycja marki Embassy 
Interiors. [550-1500 zł] ul. Sudecka 96
605 932 223
embassyinteriors.pl

Ewa Kaczmarczyk
Obrazy z guzików kolekcjonerskich 
i zabytkowych, przyszywanych 
(nie przyklejanych). Zdobią każde 
pomieszczenie. Unikat na skalę nie tylko 
Wrocławia. [500-6000 zł] ul. Czołgistów 24
661 300 051
fb.com/obrazyzguzikow

Formalistka
FORMALISTKA tworzy obrazy z suszonych 
roślin, utrzymane w konwencji kolorowych 
oraz monochromatycznych grafik, ujęte 
w drewniane bądź ceramiczne ramy. 
[45-400 zł] www.formalistka.pl

Gaf Studio
Jesteśmy młodymi artystkami i 
projektantkami szkła użytkowego, 
ornamentów dekoracyjnych i biżuterii. 
Wszystko tworzymy ręcznie od podstaw. 
[90-250 zł]  796 877 184
www.gafstudio.com

Galeria PIECOWNIA
PIECOWNIA przygotowała bogatą ofertę 
prezentową: głównie ceramikę wytwarzaną 
ręcznie, ale można znaleźć tam również 
szkło artystyczne  biżuterię.  
[5-1500 zł] ul. Łokietka 9
502 324 048
piecownia.com.pl

GaleriaLILU Aleksandra Kozłowska
Mama maluje obrazy, syn rzeźbi w drewnie, 
a synowa wykonuje autorską biżuterię. Tak 
rodzinnie w trójkę realizujemy swoją pasję 
tworzenia. [5-1000 zł]
ul. Niedziałkowskiego 24
668 914 100
www.galerialilu.com

Hennagirl
Wykonuję drewniane ozdoby stylizowane 
na pierniki oraz maluję bombki choinkowe 
[20-100 zł] ul. Jedności Narodowej 64
508 972 884
fb.com/MagdalenaBronakowskaGallery

IMKA design 
IMKA to porcelanowe produkty użytkowe 
i dekoracyjne o unikatowym charakterze. 
Wszystkie produkty są projektowane 
i wytwarzane ręcznie we Wrocławiu. 
508 129 580
www.imkadesign.pl

Jakub Zasada
Oryginalne plakaty dla całej rodziny. 
Różne wielkości. Autorskie wzory. Idealne 
na prezent dla bliskiej osoby lub siebie 
samego! [30-90 zł]
www.jakubzasada.pl

Joanna Plizga Ilustracje
Ilustracje i plakaty, narysowane we 
Wrocławiu. Charakterystyczny dobór 
kolorów, abstrakcyjne kadry, architektura 
i kobiece motywy.  
[70-200 zł] 663 660 535
pakamera.pl/joanna-plizga-0_s12498510.
htm

JoGi pracownia ceramiki
W JoGi pracowni ceramiki powstają 
wyjątkowe przedmioty dekoracyjne 
i użytkowe wykonane z najwyższej jakości 
gliny inspirowane naturą.  
[60-300zł]  ul. Sycowska 6
607 607 785
jogiart.pl

Jola Wołąkiewicz Art
Oryginalne, linearne grafiki do wnętrz 
inspirowane naturą, architekturą i nie tylko. 
[70-190 zł] ul.Obornicka 93
667 840 223
fb.com/wolakiewiczdesign

Klucz do ogrodu
Florysta to ja. Od aranżacji zieleni wokół 
Ciebie, Twojego domu, poprzez bukiety 
i dekoracje dla firm, aż po nietypowe 
prezenty świąteczne. [10-300 zł]
ul. Życzliwa 16b/1u 
605 854 842
kluczdoogrodu.pl

Kwiaciarnia Zabrodzka
Naturalny stroik lub wianek wprowadzi 
wszystkich domowników w świąteczny 
klimat. Oferujemy nastrojowe dekoracje na 
indywidualne zamówienia.
ul. Piernikowa 10a
602 504 313
g.page/KwiaciarniaZabrodzka

Lama Candles 
Świąteczna odsłona Lamy to: Lama na 
Zimę (Piernik), Lama na Leśne Wędrówki 
z sosną i sandałowcem. [30-99 zł]
ul. Monterska 21
663 868 354
allegro.pl/uzytkownik/lamacandles

Little Bee Craft
Wyplatane makramy, kwietniki, boho 
ozdoby i ręcznie malowana ceramika. 
Możliwość personalizacji zamówienia – 
dobór wzoru, rozmiaru i koloru.  
[35-200 zł] ul. Międzygórska 2/18
604 816 084
www.littlebeecraft.pl

Maciej Święty Rysuje
Plakaty, ilustracje, karykatury na 
zamówienie oraz plakaty autorskie 
z serii WrocLove. Drukowane na papierze 
plakatowym A3, 40x50, 50x70cm. [59-229 
zł] ul. Łódzka 14/5
508 311 733
maciejswiety.pl

Macramagic
Starannie wykonanie makramowe stylowe 
rękodzieło najlepszej jakości: ozdoby na 
ścianę, torebki, biżuteria, zestawy do 
samodzielnego wykonania itp. [50-350 zł] 
ul. Suwalska 28/6
505 519 391
fb.com/Macramagicpl-300545530698852

Magdalena Gołąb Skarby na wyspie
Rękodzieło polskie, dekoracje do domu 
i upominki wrocławskie - znajdziesz u nas 
oryginalne prezenty, udekorujesz dom 
i stworzysz świąteczny klimat.  
[5-800 zł] ul. św. Jadwigi 9/1a
519 800 019
skarbynawyspie.pl

Matek Studio
Autorskie plakaty. Fotografie 
przedstawiające ciekawe. choć często 
niedoceniane zakątki Wrocławia i innych 
polskich miast. [90-150 zł]
fb.com/matekstudio/shop

miwoodo
Tworzymy z pasją drewniane kartki 
i plakaty. Nadajemy prostym gestom 
życzliwości oryginalną formę i trwałość, 
aby zachować dobrą energię na dłużej! [20-
139 zł] ul. Klasztorna 37
500 533 934
miwoodo.pl

Namieszane w żywicy
Dekoracje i ozdoby z żywicy epoksydowej 
pasujące do każdego wnętrza. Wszystkie 
wyroby są jedyne w swoim rodzaju 
i niepowtarzalne.   
[60-150 zł] ul. Rumiankowa 28
606 270 106
fb.com/namieszanewzywicy

Natura Rzeczy
Tworzone ręcznie produkty do wnętrz.  
[5-3000 zł]  
ul. Jagiellończyka 24
509 304 467
natura-rzeczy.pl

NaZielono
Rośliny to wiodący motyw wszystkich 
naszych produktów, od obrazów po 
rękodzieło. [15-160 zł]
nazielono.shopshood.com

niebanalnie
Niebanalnie to autorskie, minimalistyczne 
plakaty inspirowane stylem Mid-
Century Modern, łączące nowoczesność 
z ponadczasową klasyką. [30-150 zł]  
www.niebanalnie.pl

Obrazy Wrocławia
Zdjęcia Wrocławia na papierze 
kolekcjonerskim. [100-1000 zł]
501 479 551 fb.com/obrazywroclawia

Pani Tomaszewska
Plakaty i ilustracje z poczuciem humoru dla 
miłośników Wrocławia, psów, kotów oraz 
węży. [40-100 zł]
fb.com/PaniTomaszewska

Plecionek czar 
Ekologiczne całkowicie bezpieczne dla 
środowiska wyroby z wikliny papierowej. 
Ozdobne i użytkowe, jako prezenty, a także 
dla zwierząt legowiska.  
[10-100 zł]
fb.com/Plecionek-czar-354802718353992

Plooty Anna Gałczyniak
Plooty to domowy warsztat wyrobów na 
drutach i szydełkiem. Tworzę akcesoria 
i dodatki do domu, pasjonuje mnie wystrój 
wnętrz, cozy art i hygge.  
[35-200 zł] plooty.pl

Pomponierka 
Tworzę rzeczy ładne – dzieła moich rąk 
i maszyny do szycia. Wyplatam makramę 
i szydełkuję. [15-250 zł] ul. Mączna 1a
506 598 136
pomponierka.pl

Pracownia Witryna
Unikatowe plakaty oraz artykuły 
papiernicze wykonane ręczną metodą 
sitodruku, zaprojektowane przez lokalnych 
artystów i grafików. [49-150 zł]
ul. Olszewskiego 67/9L
513 792 063
pracowniawitryna.com/sklep

Quba Drewniane Cuda
Wyjątkowe momenty i przestrzenie 
zasługują na oryginalną oprawę 
i akcenty, z przyjemnością podkreślamy 
niepowtarzalne chwile i wnętrza.  
[50-700 zł] 571 929 371
quba-laser.pl

Secret Spot
Secret Spot stylowe, pełne magii, dodatki 
do wnętrz. Autorskie plakaty, cyjanotypie, 
kolaże, obrazy oraz rzeczy użytkowe 
w pięknej formie. [35-3000 zł]
ul. Dubois 33-35a
www.etsy.com/pl/shop/SecretSpotGallery

SOOA Design
SOOA Design jest producentem ręcznie 
robionych, ekologicznych lamp z tektury 
falistej oraz lamp, doniczek i podkładek pod 
kubek z fusów kawowych. [30-920 zł]
ul. Zielonego Dębu 6
692 551 356
sooa.pl

Sznurownia
Sznurownia oferuje najwyżej jakości 
ręcznie robione ozdoby wykonywane 
metodą makramy. [30 zł <] 
531 017 537
sznurownia.pl

TASK Zbigniew Bujnik
Własnoręcznie wykonujemy różne 
dekoracje, a na ten okres proponujemy: 
wieńce adwentowe i kalendarze, stroiki 
świąteczne i wieńce na drzwi, lampiony. 
[15-200 zł]
502 242 742
www.taskuslugi.pl

u Babeczki
Stylowe, niezwykle wygodne pościele 
lniane w całości szyte we Wrocławiu. 
Szlachetny len nada Waszej sypialni akcent 
luksusowego i przytulnego wnętrza.  
[10-579 zł]
698 708 535
ubabeczki.com.pl

Vinicius Libardoni
Grafika drukowana na papierze, bez ramki. 
Technika: Akwaforta i Akwatinta. Wymiary: 
40 x 55 cm. Rok: 2020. [400 zł]
viniciuslibardoni.com

Woodenbee
Marka Woodenbee to: drewniane stoliki, 
książki (wymyślone przez nas),domki, 
blaty i deski biesiadne. Zapraszamy na 
instagram i facebook Woodenbee.  
[40-500 zł]
ul. Niedźwiedzia 21
608 674 894
fb.com/woodenbee.polska

wteklocki.pl
Zajmujemy się projektowaniem i produkcją 
drewnianych dekoracji do pokoju dziecka, 
skrzynie na zabawki, półeczki, lampki, 
klocki z literkami.  
[8.5-250 zł]
ul. Jabłeczna 21/12
697 821 301
www.wteklocki.pl

Zielona Wrona
W naszym sklepie znajdziecie różnorodne 
gatunki roślin, osłonki, kwietniki, lasy 
w słoju oraz inne akcesoria niezbędne 
każdemu roślinnemu maniakowi.  
[15-1000 zł]
www.zielonawrona.pl

coś dla pupila

DOG AHEAD
DOG AHEAD to stylowe akcesoria dla psów 
i ich ludzi. Szelki, obroże, smycze, akcesoria 
spacerowe i dodatki szyte we wrocławskiej 
pracowni. [30-220 zł]
ul.Tęczowa 57 (bud. D, 1 piętro)
727 770 550
dogahead.pl

Pawillows
Pawillows to poduszki w realistycznym 
kształcie ze zdjęciem zwierzaka. Wywołaj 
uśmiech bliskiej osoby, podarowując jej 
poduszkę z ukochanym pupilem.  
[49-79 zł]
885 856 808
pawillows.com

PET PAD
PetPad to niepowtarzalne akcesoria dla 
nietuzinkowych psiaków i ich właścicieli. 
Szyjemy kolorowe i wygodne legowiska, 
koce, smakerki, zabawki, itp.  
[19-300 zł] petpad.pl

Psie Crew
Niebanalne i kolorowe zabawki dla 
zwierząt. Gwarantują dobrą zabawę, 
wspierają prawidłowy rozwój są pomocą 
w szkoleniu i terapii behawioralnej.  
[29-159 zł]
ul. Wolbromska 18/1B
883 179 3125
fb.com/psiecrew

SPLOT
#HandMade. Robione na drutach ubranka 
dla psów i kotów. #ZeroWaste. Wełna 
z odzysku. Ubranka robię z nienoszonych 
już swetrów, szalików i czapek. [40-50 zł] 
fb.com/splot.splot.543 

Teurgium
Kolumnowe kamienie dekoracyjne, 
upiększą każde biurko i półkę. W ofercie 
Teurgium również kamienie do terrarium 
i akwarium. [10-1500 zł]
ul. Graniczna 189
530 995 500
teurgium.com

www.visitwroclaw.eu/prezenty-z-wroclawia
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Z miasta

Fani filmów historycznych mogą 
jednak spać spokojnie. Remont 
podwórka nie oznacza, że we 
Wrocławiu ubędzie ciekawych 
filmowych lokacji. 

– Jednym z naszych kluczowych 
zadań jest dbanie o zabytkowe 
kamienice – tłumaczy Tomasz 
Jankowski, rzecznik Zarządu 
Zasobu Komunalnego. – Do-
kładamy wszelkich starań, aby 
odpowiadać też na oczekiwania 
i potrzeby mieszkańców m.in. 
poprzez remonty podwórek. Te 
prace nie zawsze muszą przekre-
ślać szans na kręcenie w przy-
szłości filmów.

Po remoncie też mogą grać

Jankowski przypomina też, że 
tylko w 2020 r. na remont trzech 
poniemieckich kamienic przy 
bardzo „filmowej” ul. Mierniczej 
miasto wydało prawie 10 mln zł, 
ale obecny, coraz bardziej atrak-

cyjny, wygląd tej ulicy wcale 
nie zamyka drogi filmowcom.  
– Technologia daje dziś ogrom-
ne możliwości twórcom – dodaje 
Jankowski. 

Ekipa „The Palast” wejdzie na 
plan filmowy we Wrocławiu na 
samym początku grudnia, a przy 
Łukasińskiego powstaną zdję-
cia do 6-odcinkowej serii „The 
Palast” (niemiecki tytuł „Frie-
drichstadt-Palace”). Akcja będzie 
się rozgrywała w 1987 r. m.in. we 
Friedrichstadt-Palast, legendar-
nym teatrze rewiowym w Ber-
linie, określanym mianem Las 
Vegas Wschodu. Tam właśnie 
pracuje jedna z głównych boha-
terek, tancerka Chris (w tej roli 
Svenja Jung), która już w pierw-
szym odcinku przekona się, że 
ma bliźniaczkę, Marlene (zagra 
ją także Jung), wychowaną po 
drugiej stronie muru berlińskie-
go. Siostry postanawiają zamie-
nić się rolami nie tylko w pracy, ale odkryć też własną przeszłość 

i poznać tę część rodziny, jakiej 
nie było im dane znać. Produkcja 
serialu ruszyła w kwietniu tego 
roku.

Podwórko i kamienice przy uli-
cy Łukasińskiego zagrają w fil-
mie nie po raz pierwszy, ale da-
leko im do popularności, jaką 
dotychczas cieszyły się choć-
by kamienice przy sąsiedniej  
ul. Mierniczej. To tu Holender 
Mike van Diem nakręcił sceny do 
swojego oscarowego „Charakte-
ru”, Steven Spielberg do (także 
oscarowego) „Mostu szpiegów”, 
a Paweł Pawlikowski do „Zimnej 
wojny”, za którą otrzymał m.in. 
nagrodę za reżyserię na Festi-
walu w Cannes.

Filmowe ulice

Najwięcej Wrocławia mamy 
w „Charakterze” z 1997 r. Głów-
ny bohater Jacob ze swoją mat-
ką mieszkają w jednej z kamie-
nic przy ul. Mierniczej, a potem 
w piwnicy przy ul. Nobla. Mały 
Jacob chodzi do szkoły, którą 
„gra” I LO przy ul. Poniatowskie-
go, dorosły załatwia formalno-
ści w budynku dawnego Banku 
PKO BP przy ul. Wita Stwosza, 
wspólnie z matką siedzi na ławce 
w parku Szczytnickim. Jego de-
moniczny ojciec, Dreverhaven, 
eksmituje z kolei ludzi z miesz-
kań domu u zbiegu ulic Kniazie-
wicza i Dąbrowskiego.

Holendrzy kręcili we Wrocła-
wiu za sprawą scenografa Rafała 
Waltenbergera, który najpierw 
pokazał im Gdańsk, ale szybko 
zorientował się, że kompletnie 

nie o to chodzi. Kiedy ponownie 
przyjechali do Polski oprowadził 
ich po Wrocławiu. – Zobaczy-
li miasto i zachwycili się. Wie-
działem już, że „sprzedałem” im 
Wrocław – wspomina scenograf.

 Mur berliński i Charlie

Steven Spielberg w Polsce kręcił 
już wcześniej „Listę Schindlera”, 
ale we Wrocławiu, skąd pocho-
dzi jego ulubiony operator Ja-
nusz Kamiński, pracował  po raz 
pierwszy. Miasto zagrało w „Mo-
ście szpiegów” z 2015 r. Berlin 
Wschodni. Nakręcono sceny, któ-
re rozegrały się podczas budo-

wy słynnego muru berlińskiego, 
a także przy Checkpoint Charlie, 
czyli punkcie granicznym (stąd 
też napisy w trzech językach 
„Opuszczasz sektor amerykań-
ski”). Przy ul. Kurkowej, w dziu-
rze po wyburzonej kamienicy, 
dobudowano front budynku, a na 
jednej ze ścian kamienic pojawił 
się specjalnie wykonany mu-
ral z symbolem Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands 
(Socjalistycznej Partii Jedno-
ści Niemiec), która sprawowała 
władzę w NRD. Z kolei przy są-
siedniej ul. Ptasiej zbudowa-
no mur berliński z zasiekami 
i szlabanami granicznymi.

Wrocławski Trójkąt znowu zagra w filmie
Podwórko przy ul. Łukasińskiego na Przedmieściu Oławskim, zwanym przez wrocławian Trójkątem, razem z kamienicami nr 15a/15b już na początku 
grudnia zagrają w nowym filmie „The Palast” niemieckiego reżysera Uliego Edela. Będzie to ostatni „występ” tego podwórka przed planowanym re-
montem. W przyszłym roku kamienice zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej, a następnie rozpocznie się kilkuetapowy remont podwórka, który 
będzie finansowany m.in. z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zaplanowany remont kamienicy potrwa do 2023 r.
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#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Dla mieszkańca

Ponad 1 miliard złotych – tyle miasto przeznaczy w 2021 r. na inwestycje. Wrocław, podobnie jak inne polskie samorządy, stanął w tym roku przed 
trudnym zadaniem opracowania projektu budżetu w dobie pandemii. Mimo to, udało się przygotować plan finansowy, który pozwoli na dalszy dyna-
miczny rozwój stolicy Dolnego Śląska.

Projekt budżetu Wrocławia na 
2021 r. przewiduje dochody na 
poziomie 5,4 mld zł, czyli o po-
nad 50 mln zł więcej niż w ubie-
głym roku. Największe wpływy 
będą stanowiły dochody własne 
w wysokości 3,5 mld zł. Obej-
mą one m.in. wpływy z podat-
ków i opłat, dochody z majątku, 
z usług oraz udziały w PIT i CIT. 
Łącznie stanowią one ok. 65% 
wszystkich dochodów naszego 
miasta. Projekt zakłada rów-
nież dochody ogółem na każdego 
mieszkańca Wrocławia na po-
ziomie 8377 zł.

Najwyższe koszty stałe

Natomiast zgodnie z projektem 
wydatki wyniosą 5,9 mld zł. Aż 
81% z nich, czyli niespełna 4,8 
mld zł, to wydatki bieżące – sta-
łe koszty utrzymania miasta. To 
pieniądze przeznaczone m.in. 
na funkcjonowanie placówek 
oświatowych i wynagrodzenia 
dla nauczycieli, obsługę komuni-
kacji zbiorowej, wypłatę świad-
czeń (m.in. w ramach programu 
Rodzina 500+), utrzymanie dróg 
i oczyszczanie miasta, działal-
ność instytucji kultury i utrzy-
manie zieleni.

Warte podkreślenia są wydatki in-
westycyjne – łącznie aż 1,047 mld 
zł, które są wyższe, niż w ostatnich 
latach. Dla porównania, plan bu-
dżetu na rok 2020 zakładał wydat-
ki na ten cel na poziomie 700 mln 
zł. Do najważniejszych zadań za-
planowanych na przyszły rok na-
leżą: Zintegrowany System Trans-
portu Szynowego w Aglomeracji 
i we Wrocławiu – etap III i IV (135 
mln zł), program poprawy stanu 
infrastruktury drogowej (130 mln 
zł), realizacja TAT na Nowy Dwór 
(93 mln zł), budowa Alei Wielkiej 
Wyspy (88 mln zł), budowy i prze-
budowy szkół i przedszkoli (88 

mln zł), budowa Osi Zachodniej 
(56 mln zł) oraz miejski program 
wymiany źródeł ogrzewania (40 
mln zł).  

Liczy się rozwój

– Tak jak w wielu innych mia-
stach, również we Wrocławiu 
pandemia koronawirusa musiała 
znaleźć odzwierciedlenie w bu-
dżecie na przyszły rok – twierdzi 
Marcin Urban, Skarbnik Wro-
cławia. – Dlatego też jego pro-
jekt jest zachowawczy w sferze 
wydatków bieżących. Staramy 
się jednak za wszelką cenę zre-

alizować wszystkie rozpoczęte 
i zaplanowane inwestycje, które 
są motorem napędowym miasta. 
Do ich finansowania korzystamy 
ze środków unijnych i chcemy je 
wykorzystać w jak najwyższym 
stopniu. 

Planowany deficyt wyniesie 525 
mln złotych. Dla porównania 
przyszłoroczny deficyt w Gdań-
sku to 565 mln zł przy plano-
wanych dochodach 3,8 mld zł, 
w Łodzi blisko 300 mln zł przy 
planowanych dochodach 5,2 mld 
zł, a w Szczecinie 410 mln zł przy 
dochodach 3,2 mld zł.

Rok temu we Wrocławiu ruszyła akcja promocyjna w ramach miejskiego programu „Nasz 
Wrocław”. Aby zachęcić do rozliczania podatków w stolicy Dolnego Śląska, miasto zaofero-
wało bezpłatne wejścia do 5 miejskich instytucji. Uczestnicy akcji zaoszczędzili prawie 1,5 mln 
złotych.

W tym czasie mieszkańcy Wrocła-
wia skorzystali z 36 080 darmo-
wych wejść do aquaparku, Hydro-
polis, zoo, na mecz piłkarskiego 
Śląska Wrocław oraz przejażdżki 
konnej na Wrocławskim Torze 
Wyścigów Konnych Partynice. 
W sumie uczestnicy akcji „Nasz 
Wrocław 365” zaoszczędzili 1 430 
569 zł. Każdemu, kto wykorzystał 
5 bezpłatnych wejściówek zostało 
w portfelu 400 złotych. 6 grudnia 
miasto ogłosi  kolejnych partnerów.

„Nasz Wrocław”, czyli 
taniej cały rok

W 2019 r. połączono URBANCARD 
Premium z programem Nasz Wro-

cław, który jest skierowany do 
wszystkich rozliczających PIT 
w mieście. Jego uczestnicy mogą 
korzystać ze zniżek w blisko 60 
punktach. 

Aby skorzystać z programu, wy-
starczy pobrać aplikację i się zare-
jestrować. Ze zniżek w programie 
mogą skorzystać także dzieci, któ-
re ukończyły 13 lat. Wystarczy, by 
opiekun, który ma konto założył 
je dziecku. Osoby, które wolą tra-
dycyjną kartę, mogą zgłosić się do 
Centrum Obsługi Podatnika przy 
ul. Kotlarskiej 41. 

Dodatkowo od 1 stycznia każdy, kto 
posiada „Nasz Wrocław” i rozlicza 

PIT we Wrocławiu będzie mógł ku-
pić bilety okresowe na komunika-
cję miejską w niezmienionej cenie.  
– Z programu „Nasz Wrocław” ko-
rzysta cała moja rodzina – ja, mąż 
i dwie córki. Z darmowych wejść 
udało się skorzystać mi i mężowi 
w zoo, dzieci miały zniżkę. To duża 
oszczędność – mówi Karolina Woj-
ciechowska. 

Jak dotąd z programu korzysta już 
ponad 80 tys. mieszkańców i mimo 
pandemii ich liczba stale rośnie. 
Z danych wynika jednak, że we 
Wrocławiu rozlicza się ponad 400 
tys. osób. Każda z nich już teraz 
może dołączyć do programu i ko-
rzystać z możliwości jakie on daje.

Budżet Wrocławia pełen inwestycji

„Nasz Wrocław 365” – rozliczanie 
PIT we Wrocławiu się opłaca
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www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw
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Nasze osiedle

Na Szczepinie powstaje pieszo-rowerowa obwodnica, 
zostanie oddana do użytku z dużym wyprzedzeniem, bo 
już w grudniu. To kolejna inwestycja, którą zrealizowa-
no w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 
2018.  

Droga pieszo-rowerowa prowa-
dzi wzdłuż ul. Żagańskiej.  To 
w sumie pół kilometra ciągu w 
technologii ekoway. W ramach 
inwestycji pojawiło się nowe 
oświetlenie, nasadzenia i zago-
spodarowane zieleńce. Ten od-
cinek trasy ułatwi dojazd do ul. 
Legnickiej, a zarazem poprawi 
komunikację z centrum miasta. 
– Taka trasa jest bardzo dobrym 
rozwiązaniem dla mieszkańców 
Szczepina. Ja osobiście cieszę 
się z takiego rozwiązania. Czę-
sto dojeżdżam rowerem i to z 
pewnością poprawi komfort do-
jechania do mojego biura, które 
mieści się na ul. Legnickiej. Do-
brze, że poza trasą pomyślano 
również o oświetleniu i zieleni 
– mówi pani Monika Piotrow-
ska, mieszkanka Szczepina.

Obecnie we Wrocławiu jest ok. 
1200 km dróg dla rowerów i na-
dal pojawiają się plany na nowe 
inwestycje pieszo-rowerowe, 
które mogą znacząco poprawić 
komunikację oraz bezpieczeń-
stwo w mieście.

Górą wygodniej

Kolejną ważną inwestycją na 
Szczepinie jest przejście na-
ziemne, które ma powstać na 
wysokości ul. Młodych Techni-
ków i ma być wygodną alterna-
tywą dla przeprawy podziemnej. 
To kolejne przejście naziemne, 
które powstanie w centrum mia-
sta w rejonie przejść podziem-
nych. Te drugie często stanowią 
dużą barierę architektonicz-
ną, szczególnie dla starszych 

mieszkańców. Wcześniej takie 
inwestycje zostały zrealizowane 
w rejonie pl. Jana Pawła II, na ul. 
Świdnickiej, pl. Strzegomskim 

i rondzie Reagana. O takie roz-
wiązanie apelowali mieszkań-
cy, aktywiści miejscy oraz rada 
osiedla. Teraz inwestycja staje 

się faktem. Oprócz pasów dla 
pieszych powstanie tam również 
przejazd rowerowy oraz sygna-
lizacja świetlna.

SZCZEPIN
Inwestycje na Szczepinie

W drugiej połowie listopada uprawomocnił się wynik prze-
targu na remont wiaduktu nad ulicą Krzywoustego. Po 
dwóch protestach i rozprawie w Krajowej Izbie Odwoław-
czej, w końcu można podpisać umowę z wykonawcą i rozpo-
cząć prace. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku.

Wiadukt powstał ponad 40 lat 
temu – w 1978 roku – a wraz ze 
ślimakami wjazdowymi i zjaz-
dowymi tworzy Węzeł Kowalski. 
Prace mają poprawić stan tech-
niczny  przeprawy oraz zwiększyć 
jej nośność. Powinny rozpocząć się 
niedługo po podpisaniu umowy, 
jeśli pozwolą na to warunki at-
mosferyczne, jeszcze w tym roku. 
W ramach remontu zostaną m.in. 
wymienione nawierzchnie jezdni 
i chodników, a także bariery ener-

gochłonne i oświetlenie oraz na-
prawione podpory i konstrukcja 
nośna. Remont potrwa 6 miesię-
cy, z czego co najmniej trzy przy 
całkowitym wyłączeniu wiaduk-
tu z ruchu kołowego. W tym cza-
sie przeprawa będzie dostępna 
tylko dla pieszych.

Objazdy dla kierowców 

Objazdy zostały wytyczone uli-
cami Krzywoustego (w kierunku 

północnym, na ul. Sołtysowice, 
należy z ul. Kowalskiej zjechać 
w Krzywoustego w kierunku 
Warszawy i „nawrócić” na ko-
lejnym ślimaku nad aleją Jana 
III Sobieskiego) oraz Poprzecz-
ną i Krzywoustego (w kierunku 
południowym, do Swojczyc).

W celu optymalizacji porusza-
nia się podczas remontu, zapla-

nowano w tym miejscu zmiany 
w organizacji ruchu. Na skrzy-
żowaniu ulic: Krzywoustego, 
Brücknera i Poprzecznej wyod-
rębnione zostaną dwa pasy do 
skrętu w lewo – z ul. Poprzecz-
nej w ul. Krzywoustego, wpro-
wadzona zostanie korekta pro-
gramu sygnalizacji, a kierowcy 
będą mogli zawracać na wlocie 
do ul. Brücknera.

PSIE POLE 
Remont wiaduktu na Kowalskiej wkrótce
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Obowiązkowa segregacja od-
padów oznacza, że każda nie-
ruchomość objęta gminnym 
systemem odbioru i zagospo-
darowania odpadów komu-
nalnych ma być wyposażona 
w pojemniki lub worki umoż-
liwiające segregację odpadów 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

W związku z tym, Gmina 
Wrocław zapewnia pojem-
niki oraz worki niezbędne 
do prowadzenia selektyw-
nej zbiórki odpadów bezpo-
średnio przy nieruchomości, 
z podziałem na 5 frakcji: pa-
pier; szkło; bioodpady; zmie-
szane; tworzywa sztuczne, 
plastik, metal i opakowania 
wielomateriałowe. Nowością 
było wprowadzenie segrega-
cji bioodpadów, w miejsce se-
gregacji odpadów zielonych. 
Wiązało się to z koniecz-
nością wyposażenia nieru-
chomości w nowe brązowe 
pojemniki. Akcja hurtowego 
podstawiania pojemników 
przy wszystkich nierucho-
mościach objętych gminnym 
systemem odbioru zakoń-
czona została w listopadzie. 
Pojemniki znalazły się rów-
nież tam, gdzie prowadzone 
są ogrodowe kompostow-
niki, gdyż nie wszystkie 
bioodpady można do nich 
wrzucać. 

Pojemnik na 
bioodpady – czy 
musisz go mieć

Prace zwiększą nośność wiaduktu, a także poprawią jego stan  

#PrezentyzWrocławia
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Mieszkańcy korzystają już z nowej trasy
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Mija 75 lat od kiedy Wrocław stał się polskim miastem. Świętowanie hucznie, choć wirtualnie, rozpoczęliśmy w maju, a gratulacje ciągle napływają. 
Życzenia nadesłali znani aktorzy, muzycy, przedstawiciele miast partnerskich i miłośnicy Wrocławia. 

W maju uruchomiony został ju-
bileuszowy serwis, w którym 
prezentowane są archiwalne fo-
tografie, wykłady dotyczące hi-
storii miasta oraz kalendarium 
najważniejszych wydarzeń po 
1945 roku. Można tu odbyć po-
dróż w czasie i zobaczyć, jak sto-
lica Dolnego Śląska zmieniała się 
w ciągu powojennych dekad. 

19 października rozpoczęła się 
kolejna odsłona jubileuszu – cykl, 
w którym na oficjalnym fanpa-
ge’u miejskim Wroclaw [Wroclo-
ve] oraz na kanale Visit Wrocław 
na You Tube pod oznaczeniem 
#75WrocLove udostępniane są 
nagrania życzeń od osób, dla 
których Wrocław jest ważny. Fil-
my publikowane są codziennie 
o godz. 20.00, akcja potrwa do 
końca roku.

– Akcją 75 życzeń na 75 lat po-
wojennego Wrocławia chcemy 
wprowadzić w życie wrocławia-
nek i wrocławian, w tym trud-
nym i nieprzewidywalnym cza-
sie, trochę uśmiechu, radości  
i nadziei na normalność. Dzię-
ki Internetowi, docieramy z 
tym pozytywnym przekazem 
również poza Wrocław i poza 
Polskę, bo dobrem płynącym 
z życzeń chcemy się podzielić  

z wszystkimi – mówi Monika 
Sochacka z Wrocławskiego Cen-
trum Akadmickiego, która z ra-
mienia UMW koordynuje akcję.

Miasta partnerskie

Otwierają ją pozdrowienia Craiga 
Simmonsa, burmistrza Oxfordu, 
znanego na całym świecie ośrod-
ka akademickiego. – Potrafiliście 
z powojennych ruin stworzyć 
piękne, kwitnące i nowoczesne, 
europejskie miasto. Jesteśmy 
dumni, że to właśnie Wrocław 
jest miastem partnerskim Oxfor-
du. Gratulacje! – mówi Craig 
Simmons.

Wśród składających życzenia nie 
zabrakło przedstawicieli innych 
miast partnerskich. Filmowe po-
zdrowienia nadesłali, m.in. Paul 
Depla – burmistrz Bredy, Da-
vit Gabaidze – przewodniczący 
Rady Najwyższej Autonomicznej 
Republiki Adżarii,  Lela Surma-
nidze – zastępca mera Batumi.

Znani i lubiani 

Jose Torres, pochodzący z Kuby 
muzyk w 1981 roku we Wrocławiu 
rozpoczął studia na Akademii 
Muzycznej. – Wrocław bardzo 
się rozwinął. To miasto spotkań 

wielu narodowości i to jest jedna 
z rzeczy, które możemy sobie te-
raz wymarzyć: żyć razem, zgod-
nie – mówi artysta. 

Popularna aktorka Małgorzata 
Kożuchowska przyznaje się do 
sentymentu do Wrocławia, po-
nieważ to miejsce jej urodzin. 
– 75 rodziny to piękny wiek, 
ale jak na miasto, to jesteś mło-
dzieniaszkiem. Życzę ci, żeby – 
przede wszystkim – mieszkali 
w Tobie szczęśliwi ludzie, speł-
nieni. Żebyś rozkwitał, rozwijał 
się – mówi aktorka.

W gronie aktorów filmowych i te-
atralnych, którzy mówią o Wro-
cławiu są także Magda Kumorek, 
Olga Bończyk czy Andrzej Se-
weryn. A Anna Dymna wyzna-
je: – Z Wrocławiem łączą mnie 
wspomnienia najpiękniejszych 
chwil w życiu, bo tam robiłam 
swoje pierwsze filmy w wytwórni 
wrocławskiej. Bardzo kocham to 
miasto. Miasto się kocha, jak się 
zna tam fantastycznych ludzi, 
a ja znam tam wielu cudownych 
ludzi.

Patrycja Markowska wyśpie-
wała swoje życzenia, a jej tata 
Grzegorz Markowski, wokalista 
kultowego Perfectu, do wyzna-

nia: Wrocławianie kocham Was 
i kocham to miasto, dołączył „Sto 
lat” zagrane na harmonijce.

Muzyków, którzy wyrażają swoje 
uczucia wobec miasta nad Odrą 
jest więcej. Warto posłuchać, 
czego mu życzą m.in. Andrzej 
Piaseczny, Adam Nowak z ze-
społu Raz Dwa Trzy, Ewa Farna, 
Krzysztof Zalewski, Marek Pę-
dziwiatr oraz wrocławianki Ali-
cja Janosz i Natalia Grosiak.

Miłośnicy Wrocławia

W jubileuszowym chórze nie mo-
gło zabraknąć głosu Roberta Ma-
kłowicza, który od lat patronuje 
festiwalowi „Europa na widelcu”.  
– Mija właśnie 75 lat odkąd Breslau 
stał się Wrocławiem. Breslau oczy-
wiście nie pamiętam, ale z Wro-
cławiem łączą mnie jedne z naj-
piękniejszych wspomnień w moim 
życiu – mówi.

Spośród sportowców film z po-
winszowaniami: „Wszystkiego, 
co najlepsze”, przesłał Łukasz 
Kadziewicz, reprezentant Pol-
ski w piłce siatkowej, wicemistrz 
świata z 2006 roku.

Życzenia złożyła Bente Kahan, 
Honorowa Obywatelka Wrocła-

wia: – Wrocław otwarty, przy-
jazny, zielony. Wrocław, który 
pamięta i rozumie swoja historię. 
Miasto wzajemnego szacunku 
– mówi artystka. Mój Wrocław. 
Nasz Wrocław – dodaje.

Pozdrowienia przygotowali tak-
że ukraiński poeta i prozaik, Jurij 
Andruchowycz, oraz Andrej Kha-
danovich, białoruski poeta. Nie 
mogło zabraknąć także życzeń 
od Normana Daviesa, świato-
wej sławy historyka, dla którego 
Wrocław to cud nad Odrą. Swoje 
serdeczne pozdrowienia przesłał 
również  prof. Jerzy Duszyński, 
prezes Polskiej Akademii Nauk. 
Dla Wrocawia nagraa się też no-
blistka – Olga Tokarczuk.

Życzenia wciąż napływają i cieszą 
nie tylko oko i ucho, ale także ser-
ce. Zapraszamy więc do ich oglą-
dania. Są różnorodne, oryginalne 
i inspirujące. Jak Wrocław. Są dla 
wszystkich! I, mimo smutków, 
jakich dostarczają nam te nie-
pokojące czasy,  bije z nich życz-
liwość, uśmiech i dobra energia.  
A kolejne filmy z życzeniami, np. 
od Marka Krajewskiego, auto-
ra kryminałów, przed nami. Dla 
dzieci na 6 grudnia mamy nie-
spodziankę – życzenia od autora 
serii detektywistycznej.

My – Wrocławianie

75 życzeń dla powojennego Wrocławia:
„Jesteś wspaniały. Rozkwitaj nam nadal”
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Dla obcokrajowca

ВІД 28 ЛИСТОПАДА

Від 28 листопада відчинені 
торгові центри, школи 
надалі зачинені

Дистанційне навчання у школах продовжено до 
католицького Різдва (25 грудня), а в усіх воєводствах 
шкільні зимові канікули будуть в один і той самий термін. 
Заклади громадського харчування та установи культури 
надалі зачинені.

Shops open from 28th 
November, schools still closed

Opening of shops in shopping malls (from 28th November), 
remote education till Christmas and common winter holidays for 
all provinces – these are some of the changes concerning 
requirements and restrictions due to the coronavirus pandemic. 
Eating places or cultural institutions will still be closed.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
В громадському транспорті може бути 
зайнято максимально 50% сидячих 
місць або 30% сидячих та стоячих 
місць.

МАГАЗИНИ

Обмеження урочистостей, зустрічей 
та громадських зборів до 5 осіб, якщо 
вони не проживають разом. 
Стосується це також зборів в значенні 
Закону “Про громадські збори”.

УРОЧИСТОСТІ ТА ЗБОРИ

В магазинах площею до 100 м² 
зможе перебувати лише 1 особа на 
10 м², а в магазинах площею більше 
100 м² - 1 особа на 15 м².

КУЛЬТУРА ТА РОЗВАГИ

Театри, кіно, музеї, мистецькі галереї, 
будинки культури, музично-навчальні 
заклади і т.д. - будуть зачинені.

СПОРТ
Припиняється діяльність басейнів, 
аквапарків та спортивних залів.
Спортивні події відбуваються без 
присутності глядачів.

КРАСА
Косметичнi, перукарськi, тату салони 
працюють за санітарним режимом.
сауни, солярії, масажні салони
- закрито.

РЕЛІГІЙНІ УРОЧИСТОСТІ
В релігійних церемоніях може 
брати участь не більше1 особи 
на 15 м².

ГАСТРОНОМІЧНІ ЗАКЛАДИ

Стаціонарна діяльність заборонена. 
Можливими є виключно послуги 
їжі на виніс та доставка.

ОСВІТА ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ РУХУ

Вводиться обов’язкове дистанційне 
навчання в початкових, середніх 
школах та вищих навчальних 
закладах.

ДІТИ ДО 16 РОКІВ

Від 8:00 до 16:00 години особи до 16 
років можуть перебувати за межами 
дому лише під опікою дорослих.

Будуть відчинені крамниці та пункти із надання послуг, 
що знаходяться у торгових центрах та парках, але 
необхідно буде дотримуватися санітарного режиму; 
торгівля у неділю – крамниці будуть відчинені 13 і 20 
грудня.

Обмежується переміщення осіб 70+ за 
виключенням:

ОСОБИ ПОХИЛОГО ВІКУ

виконання професійної діяльності,
задоволення необхідних потреб в 
щоденному житті.

Oбов’язок закривати ніс та 
уста у громадських місцях!

PUBLIC TRANSPORT
In public transport, a maximum of 50% of 
seats or 30% of overall space may be 
occupied.

SHOPS

A maximum of 5 people can participate in 
public gatherings, meetings and special 
events (unless they live together). It 
includes public gatherings within the 
meaning of the Law on Assemblies.

SPECIAL EVENTS, PUBLIC GATHERINGS

In shops with an area of up to 
100 m² - 1 person per 10 m² allowed.
In shops over 100 m² – 1 person per 
15 m².

CULTURE, ENTERTAINMENT 

Theaters, cinemas, museums, art 
galleries, culture and music centres 
- closed.

SPORTS
Sport events can only take place 
without the participation of the public.
Swimming pools, aqua parks and gyms 
are closed.

BEAUTY
Hairdressing, beauty and tattoo salons 
- operate in a sanitary regime.
Saunas, solariums, massage salons 
- closed

RELIGIOUS CEREMONIES

1 person per 15 m2 allowed during 
religious ceremonies.

GASTRONOMY

Restaurants, bars and pubs must 
onlyoffer takeaway.

EDUCATION 

Remote teaching in primary schools, 
secondary schools and at the universities.

MOVEMENT RESTRICTIONS
In schooldays from 8 am to 4 pm children 
under 16 are allowed to leave their homes 
only in the company of an adult.

Shops in shopping malls with sanitary regime restored 
functioning of shops and services in shopping malls and 
retail parks in strict sanitary regime; trading Sundays: 13th 
and 20th Sunday.

People aged 70 and above are
recommended to stay at home except
when performing necessary activities

SENIORS 70+

work,
medical care.

RESTRICTIONS
FROM 28TH NOVEMBER

Obligatory mouth and nose
covering in public places!

ОБМЕЖЕННЯ



15

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA NR 17 – GRUDZIEŃ 2020

#BądźBezpiecznyWeWrocławiu

Wrocławskie pokolenia

Miesiące zimowe są niezwykle trudne dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Sytuację komplikuje dodatkowo epide-
mia koronawirusa. Gdzie w takim razie można szukać pomocy we Wrocławiu? 

Jak informują pracownicy MOPS, 

z uwagi na stan epidemii, nowe 

osoby chcące korzystać z działa-

jących we Wrocławiu noclegowni, 

muszą się liczyć z odbyciem naj-

pierw 10-dniowej kwarantanny. 

Odbywa się ona w placówce przy 

ul. Małachowskiego.

Do niektórych jadłodajni, również 

ze względu na reżim sanitarny, 

trzeba przyjść po posiłek z wła-

snym pojemnikiem.

W mieście działa łącznie kilkana-

ście placówek: noclegowni, łaźni, 

punktów wydających odzież. Pu-

blikujemy poniżej ich adresy i dane 

kontaktowe.

Ogrzewalnia dla osób 
bezdomnych

 ◼ ul. Gajowicka 62, czynna cało-
dobowo, tel. 530 712 650, bez-
płatna infolinia: 0 800 292 137 

(dla telefonów stacjonarnych) 

Schroniska i noclegownie

 ◼ Schronisko Dom Socjalny dla 
mężczyzn, ul. Obornicka 58A, 
tel. 71 329 08 06

 ◼ Schronisko dla kobiet i matek  
z dziećmi, ul. Strzegomska 9,  
tel. 71 355 44 66

 ◼ Schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn, ul. Bogedaina 5,  
tel. 71 336 70 07, bezpłatna 
infolinia: 0 800 292 137

 ◼ Noclegownia dla bezdomnych 
mężczyzn, ul. Małachowskiego 15, 
tel. 71 717 34 25

 ◼ Schronisko dla osób bezdom-
nych, ul. Pieszycka 32,  
tel. 71 392 59 12

 ◼ Schronisko dla osób bezdom-
nych Dom Ciepła, ul. Reymonta 8, 
tel. 71 329 10 39

 ◼ Schronisko dla osób bezdom-
nych, ul. Jedności Narodowej 
187a, tel. 71 342 00 68

 ◼ Schronisko dla Osób Bez-
domnych Centrum Wsparcia, 
ul. Lelewela 23/2  
tel. 71 341 28 97

 ◼ Schronisko dla bezdomnych 
kobiet Dom dla kobiet, ul. Gli-
niana 28/30, tel. 71 367 14 15

 ◼ Schronisko dla bezdomnych 
kobiet, w tym kobiet z dziećmi, 
ul. Pomorska 16b  
tel. 71 321 05 50

 ◼ Schronisko dla bezdomnych 
mężczyzn Dom Integracyjny, 
ul. Boya-Żeleńskiego 35,  
tel. 531 261 278

Jadłodajnie

 ◼ Caritas Archidiecezji Wrocław-
skiej, ul. Słowiańska 17,  
tel. 71 372 19 86

 ◼ Jadłodajnia przy Klasztorze 
Franciszkanów, al. Kasprowi-
cza 26, tel. 71 327 35 93

 ◼ Parafia św. Elżbiety, ul. Grabi-
szyńska 103, tel. 71 783 37 91

 ◼ Fundacja Sancta Familia, 
ul. Monte Cassino 64,  
tel. 71 348 32 30

Odzież

 ◼ Polski Czerwony Krzyż,  
ul. Bujwida 34, tel. 71 328 02 54

 ◼ Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej, ul. Dubois 11/13,  
tel. 71 328 70 73  
(wt. 10.00-14.00)

 ◼ Caritas Archidiecezji Wrocław-
skiej, ul. Katedralna 7,  
tel. 71 327 13 16

Łaźnie

 ◼ ul. Katedralna 7,  
tel. 71 327 13 16  
(pn., śr., pt. 6.00-14.00)

 ◼ ul. Małachowskiego 13,  
tel. 71 717 34 25

Wrocławski Ośrodek 
Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym

 ◼ ul. Sokolnicza 14-18,  
tel. 71 354 20 37

Streetbus

Codziennie o godz. 20.00 w tra-
sę po Wrocławiu wyrusza także 
Streetbus z ciepłymi posiłkami. 
Przystanki ma na ul.  Sieradzkiej, 
Bzowej (Centrum Zajezdnia), przy 
Katedrze i na ul. Suchej.

Gdzie szukać pomocy  
w kryzysie bezdomności

Zarząd Zasobu Komunalnego 
podpisał umowę najmu na za-
bytkowy pawilon przy skrzy-
żowaniu ulic Podwale i Piotra 
Skargi. Domek nad fosą wy-
dzierżawiła od miasta firma, 
która prowadzi ogólnopolską 
sieć pączkarni. Teraz, zgodnie 
z umową, powstanie tam ka-
wiarnia.

Najemcę lokalu wybrano 
w drugim przetargu, do któ-
rego na początku październi-
ka zgłosiły się cztery firmy. Po 
analizie ofert komisja przetar-
gowa zdecydowała, że najlep-
szą propozycję przedstawiła 
firma Nasza Pączkarnia. Pod 
uwagę brana była nie tylko wy-
sokość proponowanego czyn-
szu, ale również wiarygodność 
ekonomiczna najemcy i do-
świadczenie w prowadzeniu 
działalności gastronomicznej. 
Wyłoniony w pierwszym prze-
targu najemca zrezygnował 
z podpisania umowy.

– Cieszymy się, że w tak trud-
nym dla wielu przedsiębior-
ców czasie, udało się znaleźć 
nowego najemcę dla zabytko-
wego pawilonu. To unikatowy 
obiekt, który niedawno zo-
stał wyremontowany. Zgod-
nie z umową powstanie tam 
kawiarnia. O dokładnym ter-
minie jej otwarcia zdecydu-
je najemca – podkreśla Anita 
Białowąs, dyrektor Zarządu 
Zasobu Komunalnego we Wro-
cławiu.

Przedstawiciel firmy już za-
deklarował, że planuje tak 
zaaranżować wnętrze, aby 
nadać mu klimat i smak okre-
su przedwojennego. Budy-
nek przeszedł roczny remont. 
W ostatnich latach był tu m.in. 
punkt wyrabiania pieczątek 
i dorabiania kluczy. Podobno 
Max Berg zaprojektował kiosk 
na wzór greckiej świątyni. 

Jak domek nad 
fosą stał się Cafe 
Berg

W Laboratorium Zabawek czas płynie inaczej
Niezwykłe miejsce, gdzie można podziwiać zabawki, które umilały dzieciństwo pokoleń dorastających 30, 40, a nawet 50 lat temu – to wrocław-
skie Laboratorium Zabawek. Dobrze się tu czują zarówno dziadkowie, rodzice, jak i dzieci.

To niewielka wystawa zaba-
wek z lat 60., 70. i 80. XX wieku, 
a także przestrzeń warsztatowa 
przygotowana z myślą o gru-
pach dzieci i seniorów. To miej-
sce tworzone od początku 2020 r. 
w Przestrzeni Trzeciego Wieku, 
będącej częścią Wrocławskiego 
Centrum Rozwoju Społecznego. 

Jak twierdzą twórcy, zabawki 
i zabawa to elementy budowy 
relacji międzypokoleniowych, 

pretekst do rozmów i wymiany 
dobrych emocji, a także do wza-
jemnej edukacji. W Laboratorium 
ożywają też, we wspomnieniach 
seniorów, dawne gry i zabawy 
podwórkowe, które mogą zain-
spirować rodziców do wspólnego 
spędzania czasu z dziećmi.

Na przekór pandemii

Nawet teraz, mimo pandemii, 
Laboratorium Zabawek działa. 

Jest miejscem wymiany wspo-
mnień, do której pretekstem 
są zabawki – niejednokrotnie 
znajdowane przez uczestników 
w domowych zakamarkach. 

Obecnie uczestnicy spotyka-
ją się online we wtorki o godz. 
13.00. Spotkania mają charakter 
wspominek i pogawędek. Grud-
niowe spotkania będą poświę-
cone zwyczajom mikołajkowym 
i świątecznym. 

– Zapewne pojawią się wspo-
mnienia prezentów znajdowa-
nych pod poduszkami czy pod 
choinką – mówi Jolanta Podsia-
dło, koordynatorka Laborato-
rium Zabawek z Wrocławskiego 
Centrum Rozwoju Społecznego. 
– Ożyją też tradycje rodzinne, 
przywożone do Wrocławia z róż-
nych stron Polski. Takie wspo-
mnienia warto pielęgnować 
i dzielić się z innymi do czego 
zachęcamy – dodaje.

Pokaż światu swoje 
zabawki

Wszyscy zainteresowani mogą 
odwiedzić wirtualną galerię 
zabawek www.seniorzy.wroc-
law.pl/lab-zabawek. Natomiast 
osoby, które chcą się podzie-
lić ze światem swoimi stary-
mi zabawkami, mogą przesyłać 
ich zdjęcia na adres mailowy:  
jolanta.podsiadlo@wcrs.wroc-
law.pl.

Streetbus działa na zmienionych zasadach – rozwozi posiłki, ale nie można wsiąść do środka
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Wrocławski
Niezbędnik
Telefony alarmowe, 
infolinie we Wrocławiu

Numer ratunkowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Straż Miejska: 986

Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego WOPR (numer ratunkowy nad 

wodą): 601 100 100

Stały dyżur Centrum Zarządzania 
Kryzysowego: 71 770 22 22

Bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia:

Pogotowie energetyczne: 991 
(połączenie bezpłatne, dostępne także 

z tel. komórkowych)

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie ciepłownicze: 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 
994 

(czynne przez całą dobę, bez numeru 

kierunkowego, połączenie bezpłatne)

Telefony awaryjne 
we Wrocławiu

Centrum Informacji Turystycznej: 
71 3443 111 
(PN-PT: 9.00-19.00)

Punkt informacji dla obcokrajowców: 
71 77 24 950

Infolinia MPK: 
71 321 72 71 , 71 321 72 70 
(PN – PT 7.00-20.00)

Infolinia Urzędu Miejskiego 
Wrocławia: 71 777 77 77

Infolinie we Wrocławiu

Widzisz dym ze spalania odpadów, 
zgłoś to! Telefon alarmowy: 986 
(całodobowy) lub 71 310 06 46 
(w godz. 07.00-14.00)

Biuro Rzeczy Znalezionych: 
71 376 08 96 
(ŚR: 8.30-16.00, w pozostałe dni robocze 

w godz. 8.00-14.00)

Biuro Obsługi Pasażera MPK Wro-
cław: 71 321 72 71 
(PN-PT: 8.00-20.00)

Telefoniczne centrum obsługi klien-
ta MPWiK: 71 34 09 655 
(ŚR: 8.00-17.00, w pozostałe dni robocze 

w godz. 8.00-15.00)

Zgłoś awarię do ZDiUM: 
71 376 00 22 , 19501

Miejski Rzecznik Konsumentów: 
71 777 79 02

Taxi Senior 
794 123 124

Ważne telefony 
– pozostałe
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Kulturalnie we Wrocławiu

Wydrukowano na papierze ekologicznym

Wrocław Na Widelcu – oglądaj na 

śniadanie, zamawiaj na obiad

Restauracje kochamy za to, że 
możemy poczuć się w nich jak na 

wakacjach – spróbować nowych 
smaków, wrócić do ulubionych. 
Z powodu pandemii, jedzenie za-
mawiać można obecnie tylko na 
wynos. Dla restauratorów to nie-

zwykle trudny czas, dlatego Piotr 
Kucharski zachęca do wsparcia 
ulubionych miejsc.

W programie Wrocław Na Widelcu 
odwiedzi dwanaście restauracji. 
Pokaże ich różnorodność, pasję, 
z jaką są prowadzone, wsparcie 
ze strony stałych klientów. Bo re-
stauracje to także relacje z ludźmi. 
Świętujemy w nich ważne wy-
darzenia osobiste i zawodowe, 
zawieramy nowe znajomości, 
w ulubionych znamy właścicie-
la i obsługę. Zapytamy, jakie mają 
pomysły na czas lockdownu, ja-
kie dania można u nich zamówić 

na wynos w związku z tym. Może 
mają jakieś wyjątkowe propozycje.

– Mamy nadzieję, że po obejrzeniu 
naszego programu widz stwierdzi, 
że może dzisiaj nie ugotuje obia-
du, ale zamówi coś z ulubionej re-
stauracji – w sumie szkoda byłoby, 
żeby się zamknęła – mówi prowa-
dzący program Piotr Kucharski.

Program zrealizowany na zlecenie 
Wydziału Promocji Miasta i Tu-
rystyki zobaczymy w cztery so-
boty grudnia (5, 12, 19, 26) o 11.00 
na fanpage’u Wroclaw [Wroclove] 
oraz YouTube Visit Wroclaw.

Sylwester Życia 2020 

Ze względu na pandemię nie bę-
dzie zabawy w Rynku, ale władze 
miasta zapraszają na największą 
domówkę świata – Sylwester Ży-
cia. Na miejskich kanałach inter-
netowych będzie można zobaczyć, 

jak w swoich domach bawią się 
wrocławianie.

Miasto zorganizuje w tym roku 
wielką sylwestrową transmisję 
online, do której zaprasza wszyst-
kich, którzy chcą bawić się wspól-
nie pod szyldem Wroclawia. Po la-

tach wielkich widowisk na Rynku, 
wrocławianie i miłośnicy Wrocła-
wia, nawet ci z najdalszych zakąt-
ków naszej planety, nareszcie będą 
mogli pokazać, jak sami bawią się 
w ostatnią noc 2020 roku.

– Damy im szansę zorganizowa-
nia z nami „wielkiej domówki” 
– mówi Paweł Gołębski, reżyser 
wydarzenia. – Zaprezentujemy 
zdjęcia i filmy z ostatniego dnia 
i ostatniej nocy 2020 roku. Połą-
czymy się z uczestnikami naszej 
domówki „na żywo”, zobaczy-
my, jak bawią się tej nocy osoby 
publiczne. Znów zaprosimy wro-
cławian do współtworzenia wy-
darzenia, tak jak czyniliśmy to 
w ostatnich latach, lecz w formu-

le, jakiej wymaga ten szczególny 
czas – dodaje.

Dlaczego Sylwester Życia? Bo to 
bez wątpienia pierwszy taki Syl-
wester, którego nie możemy spę-
dzić tłumnie i hucznie. Tego dnia 
jednak, aby poczuć ducha wspól-
nej zabawy, mieszkańcy będą 
mogli łączyć się z prowadzącymi 
„na żywo” oraz wysyłać sylwe-
strowe zdjęcia i filmy oznaczone 
#SylwesterŻycia. Akcja nie zastą-
pi doświadczenia wspólnoty, ale 
jest alternatywą, która zapewni 
bezpieczeństwo. Sylwester Ży-
cia to również idea, która niesie 
w sobie pamięć o tych, którzy 
walczą z pandemią oraz chorych 
na COVID-19.

FO
T.

 U
M

 W
R

O
C

ŁA
W

IA
FO

T.
 S

H
U

TT
ER

ST
O

C
K

.C
O

M

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 
Wrocławiu apeluje o oddawanie osocza przez osoby, które 
pokonały koronawirusa. Jest ono pilnie potrzebne do ra-
towania życia i zdrowia chorych na SARS-CoV-2.

RCKiK we Wrocławiu ciągle po-
szukuje ozdrowieńców, czyli 
osób, które objawowo bądź bez-
objawowo przebyły COVID-19. 
Jeden ozdrowieniec może oddać 
osocze 3 razy, a co za tym idzie 
– pomóc w walce z chorobą aż 9 
osobom.

– Zapasy osocza mamy bardzo 
niewielkie, a zdarza się, że wy-
dajemy 100% tego co posiadamy. 
Dawców nadal jest zbyt mało 
w stosunku do zapotrzebowania, 
dlatego jeśli jest taka potrzeba 
ściągamy osocze ozdrowieńców 

z innych rejonów Polski – mówi 
Adrianna Franc z Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa we Wrocła-
wiu. – Cała procedura pobrania 
jest dla dawcy naprawdę bez-
pieczna i trwa ok. 30–40 minut. 
Obsługiwani są oni w pierwszej 
kolejności – dodaje.

Przypomnijmy, osocze ozdro-
wieńców zawiera przeciwciała, 
które wspomagają leczenie cho-
rych na koronawirusa z zagra-
żającymi życiu objawami. Za-
warte w nim przeciwciała do 

wirusa SARS-CoV-2 po przeto-
czeniu mają za zadanie elimi-
nację tego wirusa z organizmu 
pacjenta z aktywnym zakaże-
niem.

Osocze, po przejściu koronawi-
rusa, oddali już m.in.: prezydent 
Wrocławia Jacek Sutryk oraz wro-
cławscy sportowcy, w tym piłka-
rze Śląska Wrocław. – Tym gestem 
pokazali, że są nie tylko piłkarza-
mi, ale przede wszystkim ludźmi 

o wielkich sercach, kierującymi 
się empatią. - Staraliśmy się tak 
ułożyć treningi, aby bez przeszkód 
zaangażowali się w tę akcję. Budu-
jące jest także to, że chętnych było 
więcej, natomiast nie każdy mógł 
zostać w tym momencie zakwa-
lifikowany jako dawca krwi. Go-
rąco zachęcam ozdrowieńców do 
niesienia pomocy wszystkim tym, 
którzy walczą z chorobą – apeluje 
trener WKS-u, Vitezslav Lavička.

Gdzie się zgłaszać?

RCKiK we Wrocławiu prosi chęt-
nych dawców, by najpierw skon-
taktowali się z placówką telefo-
nicznie, tel. 71 37 15 824 lub 693 
693 702 (od pn. do pt. w godz. 8.00-
17.00) lub mailowo: ozdrowieniec@
rckik.wroclaw.pl. Pozwoli to na 
przeprowadzenie wstępnej kwali-
fikacji i ustalenie dogodnego ter-
minu oddania osocza. 

Pomóż innym – oddaj osocze!
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Dawcami osocza mogą zostać:
 ◼ osoby, które przechorowały COVID-19 i zostały uznane za wyleczone 

i czują się zdrowe (28 dni od zakończenia objawów),

 ◼ osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-
CoV-2, a od zakończenia izolacji minęło 18 dni,

 ◼ osoby w wieku 18–60 lat,

 ◼ osoby, które nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej 
składników,

 ◼ w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz 
kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane są dodatkowe 
badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa.


