
TRANSPORT, PIESI, ROWERY, REWITALIZACJA 

 Remont schodów na ul. Chwiałkowskiego 

 Strefa płatnego parkowania na Wildzie  

 Budowa kładki między Wildą a Łazarzem 

 Remonty chodników oraz przejść przez jezdnię tak aby umożliwić w sposób swobodny 

poruszanie się po mieście 

 Rewaloryzacja Rynku Wildeckiego – przebudowa (inny rozkład straganów, przesunięcie – 

odsłonięcie osi widokowej na portal kościoła), fontanna, stworzenie placu 

wypoczynkowego, miejsce na wydarzenia kulturalne, eventy  

 Przejście przez Matyi przy Przemysłowej – bardzo ułatwiłoby życie pieszym Wildzianom 

 Przebudowa węzła Dębiec 

 Przebudowa/modernizacja pętli autobusowej, która znajduje się przy ul. Opolskiej. Przy 

tak dużej zmianie które zachodzą (tunel w ul. Czechosłowackiej) aż prosi się o 

komplementarność tego terenu czyli o nową pętlę autobusową z elektronicznymi 

tablicami. Rada Osiedla Świerczewo na spotkaniu z Prezydentem Jaśkowiakiem podczas 

prezentacji przedstawiła problem starej/obecnej pętli autobusowej oraz zaproponowała 

nową lokalizację która mogłaby powstać. To zadanie jest szczególnie ważne i Rada 

Miasta powinna wziąć pod uwagę planując budżet na 2017 rok. 

 Ulica Łozowa od Czechosłowackiej do torów kolejowych PKP Poznań-Jarocin 

 Dolna Wilda - II nitka dojazdowa do autostrady A2 

 Jedyne na czym mi zależy to aby miasto zadbało o dostępność do przystanków 

komunikacji miejskiej, np. przystanek Kórnicka po budowie Posnanii stał się za wąski, a 

po przebudowie drogi w tym rejonie można było go poszerzyć. 

 Poprawa komunikacji miejskiej i dróg, parkingów. Zwiększenie liczby kursów tramwajów 

w godzinach szczytu. 

 Nowszy tabor komunikacji miejskiej. 

 Poprawienie komunikacji miejskiej 

 Likwidacja hali targowej na Bema i budowa nowej przy ul. Maratońskiej  

 Rewitalizacja kamienic przy Kilińskiego 

 Remont chodników na Wildzie zamiast lub wespół z budową ścieżek rowerowych 

 Parkingi karuzelowe (Rada Osiedla Stare Miasto) 

 Świerczewo – problem braku odwodnienia dróg, zalewanie posesji po opadach deszczu 

 

 

KULTURA 

 Dom kultury na Wildzie (3 razy) 

 Działka pod siedzibę Teatru Muzycznego 



SZKOŁY 

 Dofinansowanie dla liceów (5 LO) – mamy przestarzałą infrastrukturę, szkoły potrzebują 

remontów, nowego sprzętu, chcielibyśmy uczyć się w jak najlepszych warunkach. 

 Remont zabytkowych szkół Prądzyńskiego i Różana  

ZIELEŃ, ŚRODOWISKO, SPORT I REKREACJA 

 Rewaloryzacja Parku Drwęskich 

 Renowacja Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (obiecane przez Radnych 

Marka Sternalskiego i Bartosza Zawieję) 

 Poprawa czystości powietrza 

 Ławki, skwery 

 Więcej nasadzeń drzew 

 Rewitalizacja Lasku Dębieckiego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 

 Budowa i dostępność basenów 

 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na osiedlach peryferyjnych 

 Dokończenie Wartostrady wzdłuż Piastowskiej aż na Dębinę 

 Zagospodarowanie terenu Stadionu Szyca 

BEZPIECZEŃSTWO, PORZĄDEK 

 Komisariat policji Poznań Wilda (kompleksowy remont) 

 Zwiększenie ilości Straży Miejskiej  

SPRAWY SPOŁECZNE 

 Aktywne wsparcie w walce z alkoholizmem, a także z rasizmem, ksenofobią i homofobią 

MIESZKALNICTWO 

 Polityka mieszkaniowa, ze szczególnym uwzględnieniem budowy mieszkań komunalnych, 

tanich mieszkań na wynajem, mieszkania w systemie TBS.  

 Problem pustych kamienic – opracowanie programu wynajmu (Rada Osiedla Stare 

Miasto) 

INNE 

 Kompetentne działania przedstawicieli władz miasta 

 Mądre gospodarowanie zasobem 

 Profesjonalne wydawanie wspólnych pieniędzy 

 Racjonalne, grzeczne i pomocnicze podejście urzędników do obywateli i interesantów 

 Poprawa kontaktów z ZDM – radni osiedlowi zwrócili uwagę na częste problemy z 

przeprowadzeniem inwestycji – zadania nie przyjmowane przez ZDM itd. 


