
Moja 5 dla Wrocławia 
 

1. Dobra okolica - estetyka i ekologia  
Zadbamy o racjonalną zabudowę wrocławskich osiedli, przez uchwalanie przyjaznych 
dla mieszkańców planów zagospodarowania przestrzennego. Naszym celem jest 
zachowanie spójności architektonicznej i estetyki na wrocławskich osiedlach bez 
„dogęszczania” istniejącej zabudowy. Udostępnimy mieszkańcom domów 
wielorodzinnych i jednorodzinnych, wszelkie instrumenty i zapewnimy pomoc przy 
ubieganiu się o dotacje na wymianę źródeł ogrzewania, z pieców tradycyjnych, na 
niskoemisyjne nowoczesne piece gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Będziemy wspierać mieszkańców osiedli w pozyskiwaniu środków na 
zeroemisyjne źródła ciepła, w tym Odnawialne Źródła Energii (OZE) – panele 
fotowoltaiczne i pompy ciepła. Uczynimy Wrocław miastem wolnym od smogu. 

 

2. Rekreacja i wypoczynek „od progu”  
Przywrócimy mieszkańcom tereny z naturalną zielenią, przez przekształcenie ich  
w nowoczesne parki kieszonkowe i skwery z funkcją rekreacyjną i edukacyjną. 
Położenie takich terenów, w pobliżu gęstej zabudowy mieszkaniowej, to potencjał do 
zagospodarowania i wykorzystania na potrzeby mieszkańców, np.: Wzgórze 
Tarnogajskie przy ul. Ziębickiej; Zielone Wzgórze przy ul. Świeradowskiej i Bardzkiej na 
Gaju; teren przy ul. Wolbromskiej na Borku. Wykorzystamy, dotychczas 
niezagospodarowane tereny, do stworzenia miejsc spotkań i wypoczynku, dostępnych 
dla każdego – z infrastrukturą dostosowaną dla seniorów i najmłodszych. 

 

3. Wrocław miastem ł ączącym pokolenia  
Będziemy wspierać organizacyjnie i finansowo funkcjonowanie „Klubów Seniora”, które 
cieszą się wielka popularnością, co umożliwi zwiększenie aktywizacji i poprawę jakości 
życia seniorów. Zwiększymy dostępność placówek zapewniających opiekę nad dziećmi, 
dzięki czemu umożliwimy rodzicom powrót do aktywności zawodowej, z korzyścią dla 
całej gospodarki. Zagwarantujemy odpowiednie środki finansowe na budowę nowych 
oraz wsparcie istniejących żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Zapewnimy 
opiekę dla około 1500 dzieci, dla których w bieżącym roku zabrakło miejsc w żłobkach. 
Wrocław, dysponujący budżetem ponad 4,5 mld złotych jest w stanie wygospodarować 
odpowiednie środki na ten cel. Budowa jednego żłobka wraz z wyposażeniem dla 150 
dzieci to wydatek 6 mln złotych, a roczne jego utrzymanie to 1,5 mln złotych. 
Obserwując tendencję wzrostową w liczbie urodzeń i poważne zaniedbania magistratu, 
zweryfikujemy i skorygujemy wydatki miasta, zwłaszcza przeznaczane na cele 
promocyjne jak np.: „The World Games 2017”, na organizację którego wydano 160 mln 
złotych, kiedy wydatki miasta w 2017 roku na opiekę nad dziećmi do lat 3 wyniosły 
niecałe 46 mln złotych. 

 

4. Przedsi ębiorczo ść - fundament społeczno ści lokalnej  
Zapewnimy rodzimym przedsiębiorcom ulgi i ułatwienia w pozyskaniu środków na ich 
rozwój. Potrzebne jest uruchomienie doradztwa dla osób rozpoczynających „przygodę” 
z własną dzielnością gospodarczą. Stworzymy warunki organizacyjne i finansowe 
umożliwiające pozyskiwanie wsparcia ze środków krajowych i unijnych na rzecz 



przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoje firmy we Wrocławiu. Ułatwimy lokalnym 
kupcom wykup na własność gruntów dzierżawionych od Gminy. 

 

5. Komunikacja miejska - poł ączenie dzielnic Wrocławia  
Rozbudujemy w mieście linie tramwajowe na wydzielonych pasach ruchu. 
Wykorzystamy też potencjał tkwiący w istniejącej od lat infrastrukturze kolejowej – już 
dziś linie kolejowe łączą Klecinę i Wojszyce przez centrum i śródmieście z Psim Polem. 
Zbudujemy przystanki osobowe oraz dodatkowy tor na wylotach z miasta wzdłuż tzw. 
obwodnicy towarowej: Bardzka, Borowska, Powstańców Śląskich, Racławicka, Hallera, 
Grabiszyńska. Zwiększymy liczbę kursów z dworców kolejowych do centrum miasta, np. 
poprzez wydłużenie relacji pociągów regionalnych. Uczynimy tramwaj i kolej miejską, 
najbardziej ekologiczne środki komunikacji, dostępniejszymi dla wrocławian i skrócimy 
czas podróży liczony „drzwi w drzwi”. 
 
 
 

Przywró ćmy Wrocław jego mieszka ńcom ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość 


