
Mój plan dla Wrocławia – 5 ważnych obszarów 
 
1. Bezpiecze ństwo – na osiedlu i na drodze 
� Powołanie instytucji „rejonowego strażnika miejskiego”, który zadba  

o bezpieczeństwo i porządek (np. w sytuacji zakłócania ciszy nocnej, problemów  
z bezdomnymi) - zmiana struktury organizacyjnej i wewnętrznego podziału 
obowiązków Straży Miejskiej. 

� Innowacyjne, a zarazem ekonomiczne oznaczenia przejść dla pieszych, a tam gdzie 
jest to konieczne montaż dodatkowej sygnalizacji, np. na skrzyżowaniach 
Powstańców Śląskich i Sokolej, Kukuczki i Borowskiej. 

 

2. Osiedla Wrocławia – miejscami spotka ń 
� Remonty podwórek zarządzanych przez Miasto, a tym samym przywrócenie im 

pierwotnej funkcji rekreacyjnej oraz utworzenie miejsc do parkowania, np. przy  
ul. Krynickiej, Komandorskiej, Zielińskiego, Wielkiej, Kamiennej, Jabłecznej - 
realizacja lub zmiana istniejących planów inwestycyjnych Gminy. 

� Dbałość o zieleń (nasadzenia drzew, krzewów, pielęgnacja zieleni) na terenach 
miejskich i przyległych wspólnie z ich właścicielami zapewniając spójny i estetyczny 
wizerunku miasta. 

� Uregulowanie statusu prawnego dróg i chodników miejskich przebiegających przez 
tereny prywatne, np. przy ulicy Jabłecznej, Świeradowskiej, Piławskiej, Krynickiej, 
Powstańców Śląskich - odkupienie czy zamiana gruntów z Gminą, co pozwoli 
uniknąć paraliżu miasta przy próbie zamknięcia dróg i ograniczaniu dostępu do 
terenu przez wspólnoty, spółdzielnie i właścicieli indywidualnych. 

 

3. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej 
� Uruchomienie linii tramwajowej „Plus” łączącej bezpośrednio dzielnice okręgu  

z Biskupinem. 
� Zdecydowane zwiększenie liczby punktów dystrybucji (parkingów) rowerów 

miejskich – tak aby „przyjazne dla rowerzystów” były również rejony spoza centrum 
miasta. 

� Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ślężnej, (od ul. Glinianej do Armii Krajowej) oraz 
przy ul. Kamiennej, (od ul. Borowskiej do ul. Hubskiej) - po obu stronach jezdni. 

� Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Powstańców Śląskich, odcinek między  
ul. Hallera a Sztabową. 

 

4. Wsparcie Przedsi ębiorców – najlepsza inwestycja w przyszło ść 
� Zagwarantowanie lokalnym kupcom preferencyjnych warunków wykupu na własność 

gruntów dzierżawionych od Gminy. 
� Równe traktowanie firm lokalnych i zagranicznych - ulgi i nakłady Gminy na rzecz 

lokalnych przedsiębiorców. 
 

5. Aktywny wypoczynek i rekreacja – „od przedszkola ka do seniora” 
� Zapewnienie (przynajmniej raz w miesiącu), wolnego wstępu do muzeów, galerii  

i wystaw, podobnie jak ma to miejsce w wielu metropoliach europejskich (dla dzieci, 
młodzieży uczącej się, emerytów i podatników zarejestrowanych we Wrocławiu). 

� Realizacja siłowni na świeżym powietrzu, placu zabaw wraz z alejkami spacerowymi 
pomiędzy ulicami Krynicką i Bardzką. 

� Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz parku wspinaczkowego przy ul. Kukuczki. 
� Zagospodarowanie Zielonego Wzgórza (Wzgórze Bardzkie) - park sportowy. 
� Propagowanie i aktywne wdrożenie programu „Trener Osiedlowy”. 


