
• NR PROJEKTU 20 

Nie wybrany w głosowaniu 

Instalacja zestawu przyrządów gimnastycznych na 
obszarze Parku Południowego 
 

Park Południowy to jedna z najpiękniejszych wizytówek już historycznie zagospodarowanej 
zieleni Wrocławia. Jest b. licznie odwiedzany przez mieszkańców płd. części Wrocławia, a 
zwłaszcza osiedli: Borek,... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 80 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 62 

Nie wybrany w głosowaniu 

Uporządkowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Radosnej i udogodnienie okolicznym mieszkańcom 
pozostawienia pojazdu w pobliżu miejsca 
zamieszkania 
 

Cel: Celem projektu jest oznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Radosnej, wyznaczenie stref 
parkingowych dedykowanych okolicznym mieszkańcom i utwardzenie nawierzchni. Opis: 
Oznaczenie miejsc parkingowych... 

REJON NR 9 DROGOWE 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 70 

Nie wybrany w głosowaniu 

Remont zieleni w trójkącie ulicy Grabiszyńskiej, 
nasypu kolejowego i garaży na ulicy Lubuskiej. 
 

W okolicy trzech kamienic znajduje się bardzo stary i wysłużony plac zabaw. Jest on 
nieoświetlony (jest tam po prostu ciemno), nieogrodzony (psy mają na jego terenie wychodek, 
koty w piaskownicy) a do... 

REJON NR 9 PLACE ZABAW 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 87 

Nie wybrany w głosowaniu 

pas zieleni wzdłuż ulica Ślężna, nie tylko trawniki 
 

Kolejna artyleria ulica Ślężna , jak wiadomo panuje tam duży ruch , hałas i spaliny, tramwaje, 
korki, tiry, sklepy a w pobliżu bloki. Na szczęście prawie na całej długości tej drogi są pasy zieleni 
miedzy... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 80 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 88 

Nie wybrany w głosowaniu 

pas zieleni wzdłuż Hallera, nie tylko trawniki 
 

Każdy z nas zna Aleje Hallera, jak wiadomo panuje tam duży ruch , hałas i spaliny, tramwaje, 
korki, tiry, sklepy a w pobliżu bloki. Na szczęście prawie na całej długości tej drogi są pasy zieleni 
miedzy... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 80 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 92 

Nie wybrany w głosowaniu 

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lubuskiej 80 ( 
odcinek od ul. Zaporoskiej do ul. Grabiszyńskiej) 
 

Ze względu na brak miejsc parkingowych i stawianiu aut wzdłuż ulicy przydałyby się dodatkowe 
miejsca parkingowe ( w ramach terenu zielonego przyległego do ulicy i pasa wzdłuż którego stoją 
auta można byłoby... 

REJON NR 9 DROGOWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 96 

Nie wybrany w głosowaniu 

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lubuskiej (od ul. 
Zaporskiej do ul. Pereca) 
 

Budowa nowych miejsc parkingowych pozwoliłaby pomieścić niemal podwójną ilość 
samochodów. obecnie auta parkują wzdłuż drogi oraz za chodniku, stwarzając niebezpieczeństwo 
w ruchu pieszych. moja propozycja... 

REJON NR 9 DROGOWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 127 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja alejki spacerowej na ul. Wandy 
 

Alejka spacerowa położona pośrodku ul. Wandy to charakterystyczny element przedwojennej 
myśli urbanistycznej. Położona w sercu kompleksu mieszkalnego zamkniętego w kwartale ulic 
Gajowickiej, Sztabowej,... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 150 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 188 

Nie wybrany w głosowaniu 

Bezpieczny plac Pereca 
 

Świeżo odnowiony plac zabaw przy placu Pereca to miejsce zabawy dzieci w każdym wieku. 
Niestety mimo znajdowania się w strefie uspokojonego ruchu, dojście do placu zabaw nie jest 
bezpieczne zarówno dla... 

REJON NR 9 DROGOWE 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 
 

• NR PROJEKTU 286 
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Nie wybrany w głosowaniu 

Budowa placu zabaw dla dzieci w podwórzu ul. 
Mosiężnej 
 

W najbliższej okolicy brak jest terenów rekreacyjnych dla dzieci, co jest jeszcze pozostałością po 
„fabrycznym ” charakterze tej dzielnicy. Projekt obejmuje zagospodarowanie części południowo-
zachodniej... 

REJON NR 9 REWITALIZACJA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 290 

Nie wybrany w głosowaniu 

Stacja Roweru Miejskiego NEXTBIKE przy 
skrzyżowaniu ulic Ślężnej i Wiśniowej. 
 

Celem projektu jest stworzenie stacji roweru miejskiego 'NextBike' przy skrzyżowaniu ulic 
Wiśniowej i Ślężnej. Miejsce to zostało 'pominięte' podczas tworzenia kilkudziesięciu nowych 
stacji w 2015 roku,... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 100 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 302 

Wybrany w głosowaniu 

Interaktywne ogrodzenie Przedszkola Integracyjnego 
Nr 93 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu 
 

Przedszkole Integracyjne nr 93 im. Jana Brzechwy posiada piękny ogród przedszkolny, który jest i 
dostosowywany do potrzeb dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z 
niepełnosprawnościami. Ogród, w... 

REJON NR 9 EDUKACJA 200 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 330 

Nie wybrany w głosowaniu 

Strefy rekreacji w parku na Rondzie 
 

Projekt ma na celu przywrócenie mieszkańcom nieco zapomnianego obecnie parku w samym 
sercu Osiedla Powstańców Śląskich. Mowa tu o skwerze mieszczącym się na popularnym Rondzie 
(właściwie: Plac Powstańców... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 402 

Wybrany w głosowaniu 

"Górka PaFaWag - Drugie Życie" Etap II 
 

Nasza Górka powraca na mapę Wrocławia jako miejsce rekreacji i odpoczynku. Projekt jest 
efektem pomysłów, które powstały w Radzie Osiedla Gajowice. W ramach WBO 2016 chcemy 
kontynuować prace... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 

• NR PROJEKTU 403 

Nie wybrany w głosowaniu 

Budowa nowego boiska szkolnego o nawierzchni ze 
sztuczną trawą. 
 

Boisko, które znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu od kilku lat nie nadaje się 
do użytkowania. W szkole znajdują się oddziały sportowe o profilu piłka nożna, które nie mogą 
korzystać... 

REJON NR 9 EDUKACJA 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 419 

Wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja podwórek przy ulicy Wielkiej, 
Powstańców Śląskich i Zaporoskiej – etap pierwszy 
 

Projekt zakłada utworzenia miejsc rekreacji za blokiem usytuowanym przy ul. Powstańców 
Śląskich 97-103 we Wrocławiu. Chcielibyśmy by na obecnie pustym placu powstał ogrodzony plac 
zabaw na nawierzchni... 

REJON NR 9 REWITALIZACJA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 

• NR PROJEKTU 420 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja Gajowickiej – tereny zielone i parkingi 
 

Projekt zakłada przywrócenie, rekreacyjnego charakteru terenom znajdującym się przed 
budynkiem wzdłuż ulicy Gajowickiej 64-70 we Wrocławiu. Bardzo ważnym elementem jest 
poprawienie, jakości istniejącej... 

REJON NR 9 REWITALIZACJA 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 423 

Nie wybrany w głosowaniu 

Sportowe Osiedle – Etap II 
 

Projekt Sportowe Osiedle w swoim drugim etapie zakłada budowę: a) Boiska w siatkówkę na 
nawierzchni poliuretanowej osłonionych piłkochwytem od strony ulicy Podchorążych z 
wytyczonymi liniami do gry w... 
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REJON NR 9 EDUKACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 446 

Nie wybrany w głosowaniu 

Uzupełnienie siłowni zewnętrznej na Gajowicach o 
drążek i poręcze 
 

Na siłowniach zewnętrznych zbudowanych ostatnio na Gajowicach brakuje podstawowego 
sprzętu do ćwiczeń z ciężarem własnego ciała, mianowicie drążków i poręczy. Projekt obejmuje 
instalację zestawów podstawowych,... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 25 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 455 

Nie wybrany w głosowaniu 

Utrzymanie i remont nawierzchni gminnej drogi 
wewnętrznej w obrębie zabudowań mieszkalnych przy 
ul. Tadeusza Zielińskiego 
 

Problemy chaotycznego parkowania, zniszczonej nawierzchni i zieleni, dziur w chodnikach i 
zalegających kałuż, niebezpieczeństwa spowodowanego brakiem odpowiedniego oświetlenia 
można rozwiązać. O remont... 

REJON NR 9 DROGOWE 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 483 

Nie wybrany w głosowaniu 

Europejska Strefa Zabawy 
 

Celem projektu, który zamierzamy zrealizować, jest wyremontowanie terenu przy Szkole 
Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej 28 oraz zamiana go w plac zabaw i rozrywki, służący 
uczniom oraz dzieciom... 
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REJON NR 9 EDUKACJA 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 492 

Nie wybrany w głosowaniu 

Nauka przez zabawę - Przedszkole nr 4 dla Dzieci i 
Rodziców z okolic ulicy Słowiczej 
 

Celem projektu jest wymiana ogrodzenia zewnętrznego oraz zamontowania w nim paneli 
edukujących i zachęcających do zabawy małe dzieci oraz ich Rodziców często przechodzących 
wzdłuż ogrodzenia przedszkola... 

REJON NR 9 EDUKACJA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 521 

Nie wybrany w głosowaniu 

Remont chodnika i uspokojenie ruchu na Sokolej-
prosty chodnik zamiast połamanych nóg. 
 

Głównymi beneficjentami będą mieszkańcy osiedla Borek, pacjenci przychodni na Orlej, starsze 
osoby poprzez zwiększenie mobilności, czy rodzice których dzieci zyskają większe 
bezpieczeństwo- szczególnie... 

REJON NR 9 DROGOWE 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 661 

Wybrany w głosowaniu 

Podwórko - Wandy, Krakusa, Hallera, Powstańców 
Śląskich - Rewitalizacja 
 

PRZYJAZNE PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ULIC WANDY, KRAKUSA, HALLERA, 
POWSTAŃCÓW ŚL. Z siłownią dla dorosłych, placem zabaw dla dzieciaków oraz wyznaczoną 
strefą składowania odpadów i miejscami parkingowymi. Rewitalizacja... 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,483
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,492
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,492
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,492
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,492
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,492
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,521
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,521
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,521
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,521
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,521
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,661
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,661
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,661
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,661


REJON NR 9 REWITALIZACJA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 

• NR PROJEKTU 668 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rowerowa Zaporoska 
 

Projekt zakłada stworzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów na ulicy Zaporoskiej. Trasa 
powinna powstać w pasie zieleni, między jezdniami od Grabiszyńskiej do Ronda Powstańców 
Śląskich. Jeśli 750 000 zł... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 669 

Nie wybrany w głosowaniu 

Miejsce do zabawy dla dzieci - ul. Krucza/Mielecka 
 

Wnętrze podwórkowe we wskazanym kwartale ma duży potencjał, który mieszkańcy zgodnie 
chcą wykorzystać, przede wszystkim starając się spełnić potrzeby dzieci, które niestety nie mają 
gdzie się bawić – na... 

REJON NR 9 PLACE ZABAW 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 679 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rowerowa Gajowicka 
 

Projekt zakłada wyznaczenie pasów rowerowych na ulicy Gajowickiej na odcinku od Kruczej do 
Zaporoskiej. W miejscach, gdzie nawierzchnia jest nierówna, należy stworzyć wylewki asfaltowe. 
Jeśli 250 000 zł... 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,661
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,668
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,668
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,668
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,669
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,669
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,669
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,679
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,679


REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 704 

Nie wybrany w głosowaniu 

 

Park Gajowicki - Bez Barier - dla wszystkich 
 
Projekt ma na celu niwelacje barier architektonicznych przy wejściach do Parku Gajowickiego 
(Park im. gen. Mariana Langiewicza) od strony ul. Bernarda Pretficza (od przejścia dla pieszych) i 
od ul. Wróbla... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 100 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,679
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,704
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,704
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2016/projekt,id,704

