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lista projektów zrealizowanych w ramach
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
Od kilku lat we Wrocławiu istnieje Wrocławski Budżet Obywatelski, w ramach którego mieszkańcy mogą zgłaszać do
realizacji projekty inwestycyjne (np. rewitalizacja i tworzenie terenów zielonych, budowa infrastruktury rekreacyjnej,
w tym ścieżek rowerowych i siłowni plenerowych, a od 2018 roku także renowacje ważnych historycznie małych
obiektów zabytkowych). Pamiętaj, że możesz otrzymać dodatkowe punkty, jeśli Twój pomysł zakłada wykorzystanie
infrastruktury, powstałej w ramach WBO.
Zastanów się, czy możesz zrealizować planowane działania, wykorzystując miejsce lub miejsca z w. w. infrastruktury,
uzupełniając ich funkcję o program animacyjny czy społeczny. Pamiętaj, że takie działania powinny być dopasowane
do charakteru wybranego miejsca i odpowiadać jego przeznaczeniu.
Poniżej znajdziesz listę projektów, które zostały już zrealizowane lub za moment zostaną oddane do użytku
wrocławian. Szczegółowe opisy projektów znajdują się na stronie: www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzetobywatelski

WBO 2013
9 „Atrakcyjnie i bezpiecznie - to Nasz Kosmos!” - poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu wokół Szkoły
Podstawowej nr 118 na Osiedlu Kosmonautów

10 Plac zabaw i plac rekreacyjny czyli nowa przestrzeń publiczna na Muchoborze Wielkim dla młodszych
i starszych i najstarszych”. Lokalizacja: ul. Stanisławowska i Buczacka, nad potokiem Kasina

28 „Osiedle na sportowo” - rewitalizacja boiska przy ul. Osinieckiej na osiedlu Żerniki
36 Budowa Placu Sportów Miejskich w jednej z lokalizacji: Wzgórze Słowiańskie, Wzgórze Andersa.
Będzie to obiekt sportowo-rekreacyjny o przeznaczeniu treningowym

69 Zabezpieczenie kolekcji zabytkowych tramwajów na tyłach zajezdni przy ul. Legnickiej przez przeniesienie
ich do budynku zajezdni. Remont wagonu Maximum z 1901 r.

75 „Aktywni w rytm muzyki” - muzyczny plac zabaw dla ZS nr 20 ul. Kłodnicka 36
88 Przystosowanie obiektu sportowego do potrzeb futbolu amerykańskiego oraz rozgrywania meczów rugby,
ultimate frisbee, lacrosse i piłki nożnej. Lokalizacja: Stadion MOSiR ul. Lotnicza 72

119 Zagospodarowanie terenu przy kościele, budowa chodnika, uporządkowanie zieleni, oświetlenie.
Lokalizacja: ul. Żernicka 242

WBO 2014
7 Chodnik przy ul. Boguszowskiej (odcinek ok.100 m od strony zachodniej)
- od ul. Lazurowej do ul. Kosmonautów

27 „Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji - Tymiankowa” [rewitalizacja terenu wokół budynku dawnej szkoły
podstawowej - plac zabaw, siłownia zewnętrzna, zagospodarowanie zieleni]

33 „Słoneczny Park na Ołtaszynie” - zagospodarowanie działek gruntu o nr 2/2 i 199/3,
obręb Ołtaszyn, Wrocław i urządzenie parku z placem zabaw, ciagami spacerowymi
i obiektami małej architektury

35 Budowa chodników na Osiedlu Psie Pole
37 Wykonanie ogrodzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego
46 Wyrównanie nawierzchni drogi ul. Małomickiej we Wrocławiu na osiedlu Marszowice
59 PROŚBA O WYKONANIE SPOWALNIACZY ORAZ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
63 Poprawa bezpieczeństwa pieszych na osiedlu Świniary.
64 Plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17
66 Plac zabaw sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 „Ogródek dla aktywnych
szkolniaczków”, na osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek

67 Budowa pierwszego placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Swojczyce
76 Chodnik oraz oświetlenie na ulicy Tyrmanda (odcinek Mińska - Rodziwiczówny)
77 Trawniki /małe/ przed Przychodnią
85 Zielony Muchobór - zielona Rakietowa
89 Montaż oświetlenia solarnego na przejściach dla pieszych Kozanowska/Kolista 2 lampy; Kolista/Kozanowska
1 lampa; Kozanowska/Wiślańska 2 lampy

91 Park „Jedności” - Kompleksowe zagospodarowanie zaniedbanego i nieuporządkowanego terenu zieleni

miejskiej położonego wzdłuż ul. Królewskiej od ul. Irkuckiej do ul. Zatorskiej. Stworzenie miejsca odpoczynku,
rekreacji

94 Wroni Gaj też dla ludzi - projekt na Zalesiu
106 Plac zabaw dla dzieci z bloków komunalnych
129 Progi zwalniające na ul. Paryskiej, Zakrzów, Psie Pole-Zawidawie
132 Spokojny ruch na ul. Brylantowej
138 Ławki i kosze na śmieci dla spacerowiczów przy ul. Lipskiej
143 Uzupełnienie oświetlenia o cztery lampy w celu poprawienia bezpieczeństwa na
ul. Morskiej od nr 13-25 we Wrocławiu

145 Rewitalizacja podwórka Jedności Narodowej 45 i 45a.
148 Psie Pole-rynek, Szachy pod Zieloną Damą
149 Starszy, młody - nic nie szkodzi, działamy razem
159 Budowa miejsc parkingowych i przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Krucza, Żelazna, Gajowicka
164 Oddanie pieszym chodnika na ulicy Frycza - Modrzewskiego. Postawienie słupków uniemożliwiających
parkowanie na chodniku oraz wymiana ławek.

165 Budowa siłowni zewnętrznej (outdoor) w Parku Tysiąclecia
166 Stanowiska szachowe dla seniorów oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci
167 Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Wietrzną a ul. Róży Wiatrów (przedłużenie
ul. Wieczornej), umożliwiającego korzystanie społeczności lokalnej z boiska ZSP nr 16

168 Budowa siłowni zewnętrznej (outdoor) w Parku Zachodnim
173 Droga rowerowa od ul. Oławskiej do pl. Wróblewskiego
174 Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Stabłowice
185 Park Szeli. Teren rekreacyjny w trójkącie Zaporoska-Skwierzyńska-Lubuska
193 Wyznaczenie pasów rowerowych z ulic Strońskiej i Piławskiej przecinające ul. Świeradowską
do istniejącej ścieżki rowerowej

211 Tereny sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Biskupina i Sępolna
212 Remont chodnika w ciągu ul. Ignacego Daszyńskiego we Wrocławiu
214 Muchoborski Ogród Dzieci
222 Wesołe Pustki - siłownia zewnętrzna
226 w zdrowym ciele zdrowy duch
227 Kalistenika Workout Park
234 Grobowiec i pomnik dziecka nienarodzonego
238 Przesunięcie chodnika w ul. Vivaldiego, przestawienie latarni oraz budowa wzdłuż

ul. Vivaldiego miejsc postojowych z możliwością parkowania ukośnego w stosunku do osi jezdni

240 Wyniesienie przejścia dla pieszych przy Teatrze Lalek
243 Budowa chodnika przy ul. Sępiej
253 Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach i Strachocinie (950 m)
263 Budowa odwodnienia podwórka w obrębie ulic

Curie-Skłodowskiej-Norwida-Smoluchowskiego-Łukasiewicza

266 Nowa Cegielnia Stabłowicka - Sport, rekreacja, wypoczynek
269 Rowerowy Wrocław - bezpieczne trasy rowerowe w centrum
274 „Wyspa Przygód” ogólnodostępny plac zabaw sportowo-rekreacyjnych zlokalizowany
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18

282 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Smętnej we Wrocławiu (przy cmentarzu)
283 Budowa chodnika przy ul Grabowej
286 Chodniki przy ulicy Jesionowej
288 Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż łącznika osiedla „Cichy Kącik” z ul. Mińską
296 „Górka PaFaWag - Drugie Życie”
300 Odbudowa lewostronnego, brakujacego odcinka ciągu pieszego w osi ulicy Malinowej
312 Dzieci przy Fosie A: żywopłot
315 Ogród zabaw u Skrzatów

325 „Zielony Gaj” - projekt ogrodu zabaw przy przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
330 Siłownia pod chmurką na Kuźnikach
331 Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 80
332 Wymiana chodnika na ul. Jesionowej
335 Przejście dla pieszych na ulicy Podwale (przy skrzyżowaniu z Sikorskiego) i jego „integracja”
z istniejącą sygnalizacją świetlną skrzyżowaniu

347 Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych w okolicy wałów na osiedlu Karłowice-Różanka
359 Street Workout Park Plus
361 Niech Skody nie hałasują czyli szlifowanie torowisk
380 Pasy rowerowe po obu stronach ul. Piotra Skargi
383 Montaż progów zwalniających na ul. Koziej
384 Rewitalizacja poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich
388 Kompleksowa rewitalizacja parku osiedlowego Integracja-Sport-Zdrowie i wypoczynek
Strachocin Wojnów Swojczyce

400 Bezpieczni piesi
407 Uruchomienie oświetlenia pieszego Przychodnia Zdrowia
410 Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy na wolnym powietrzu.
Buldering dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy

416 Pas rowerowy na ul. Kazimierza Wielkiego, od św. Mikołaja do ul. Wierzbowej, po południowej stronie
431 Posadzenie platanów klonolistnych przy al. Wiśniowej między ul. Ślężną a wieżą ciśnień
436 Rondo na skrzyżowaniu ulic Semaforowej z Centralną
438 Parking przy ulicy Semaforowej zlokalizowany przed budynkiem przedszkola.
441 Projekt obywatelski przestrzeni podwórkowej „Blokowisko Jana Matejki - Kard. Stefana Wyszyńskiego”
442 „Bezpieczne zabawy w ogrodzie przedszkolnym” - wykonanie ogrodzenia placu zabaw
w Przedszkolu Nr 113 „Akademia Przedszkolaka”; Wrocław, ul. Lotnicza 22

444 Boisko Wielofunkcyjne na terenie Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu
453 Modernizacja bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy 24 we Wrocławiu
455 Ogród przedszkolny z bezpiecznym ogrodzeniem
471 Słodowa - Wyspa niezależnej kultury i sportu. Budowa siłowni na wolnym powietrzu.
479 „Ulica Równości” - wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi ul. Sosnowieckiej
488 Modernizacja boiska szkolnego
490 Budowa łącznika chodników przy ul. Smardzowskiej 2 / ul. Klasztornej 54-60 we Wrocławiu

WBO 2015
4 Ratujmy drzewa na Borku - Usunięcie jemioły nowoczesną metodą ze 100 starych drzew.
22 Nowe Nadodrze - Skwer Cybulskiego
27 chodniki przy Kościele pw. Ducha Św. Piękna-Bardzka
32 Projekt Obywatelski odnowy podwórka „Podwórze: Nowowiejska - Stein - Barlickiego - Kluczborska”
41 Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji – Tymiankowa (II etap)
62 Budowa boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych 30x15m
67 Zagospodarowanie parkowe terenu przed Zielonym Wzgórzem przy ulicy Bardzkiej/Świeradowskiej
68 Zieleń wzdłuż ulicy Bardzkiej
77 Rewitalizacja oraz poprawa bezpieczeństwa wnętrza blokowego przy al. gen. J. Hallera 160-176 oraz
ul. Odkrywców 1-3

99 Wykonanie odwodnienia poprzez wyprofilowanie pobocza rowu i górnej warstwy drogi asfaltową
masą bitumiczną lub destruktem wraz z zagęszczeniem na odcinku ul. Małomickiej we Wrocławiu

116 Poprawa estetyki otoczenia-zarurowanie rowu ul. Jarnołtowska
119 Remont – modernizacja - nawierzchni boiska do siatkówki i koszykówki poprzez wymianę obecnej
nawierzchni betonowej na nawierzchnię dwuwarstwową kauczukowo – poliuretanową

122 Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenach gminnych w celu poprawy warunków zamieszkiwania
na odcinku drogi ul. Dłużyckiej osiedla Marszowice we Wrocławiu

127 Remont podwórka w obrębie ulic Stalowa, Spiżowa, Brązowa
136 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie należącym do Szkoły Podstawowej nr 109
we Wrocławiu ,,Sportowy raj SP 109’’

150 Boiska do gry w siatkówkę plażową w Parku Skowronim
153 Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Marca Polo (od ul. Swojczyckiej do ul. Krzysztofa Kolumba)
w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców regionu

172 Tramwaj mknie, a nie stoi w korku: wydzielone torowisko na Traugutta
183 Rozbudowa placów zabaw w Parku Jedności na Zakrzowie. Rozszerzenie funkcjonalności placów zabaw
dla dzieci młodszych i starszych poprzez zamontowanie kolejnych urządzeń

191 Rozbudowa placu zabaw w Parku Jana Kasprowicza na Karłowicach
211 Siłownia Park Leśnicki
220 Uporządkowanie, wykonanie utwardzenia i oświetlenia w poziomie nawierzchni, na dojściach
do Słonecznego Parku na Ołtaszynie

236 Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu do rekreacyjnych sportów strzeleckich
(łucznictwo, broń pneumatyczna) w Lesie Osobowickim

240 Rewitalizacja parku Na Niskich Łąkach - terenu po dawnym kąpielisku. Uporządkowanie terenu
249 Montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych oraz drodze rowerowej
255 Rybnicka - budowa chodników i parkingów

259 Zewnętrzna siłownia
274 Utwardzenie nawierzchni łącznika drogowego (ul. Smętna – ul. Monte Cassino)
280 WROCLOVE - wielkie litery w ciekawym turystycznie punkcie (punktach) miasta, jako miejsce
do zrobienia pamiątkowego zdjęcia we Wrocławiu. Konkurs na projekt oraz wykonanie liter

286 Uporządkowanie zieleńca przy ul. Franciszka Hynka we Wrocławiu
289 Trakt pieszo-rowerowy na Muchoborze Wielkim łączący ul. Trawową z rondem rtm. Pileckiego (przy torach)
303 Aktywnie na Chopina
316 Budowa brakującego odcinka drogi tymczasowej w ulicy Schuberta na północ
od skrzyżowania z ulicą Brahmsa

319 Budki Lęgowe dla Ptaków we wrocławskich parkach i lasach.
340 Wspinaj Się Po Zdrowie - linowy plac zabaw w Parku Popowickim
353 Uporządkowanie terenu zielonego „Park Widawski”
360 Boisko Do Siatkówki / budowa boiska do gier przy Szkole Podstawowej nr 30, ul. Zaporoska 28 we Wrocławiu
362 Budowa Boiska sportowego sztuczną nawierzchnią przy ul. Kraińskiego
364 Rekreacyjno-sportowy kompleks Biskupin - Sępolno. Bieżnia lekkoatletyczna, boisko do p. nożnej,
siłownia zewnętrzna. Ulica Pautscha

376 Odpoczynek i rekreacja przy stolikach szachowych, gry integracyjne
398 Osiedle na Sportowo
409 „Field of Dream - Budowa boiska Baseballowego (Zakrzów)”
410 POPIELANY plan minimum – oświetlenie sięgaczy osiedlowych ulicy Leona Popielskiego
- obręb Księże Wielkie

428 Zielony Tarnogaj - Park przy ulicy Bogedaina - uporządkowanie terenu
462 Park dla Psów PSIA ŁĄKA
469 Renowacja muszli koncertowej oraz widowni na osiedlu Sępolno.
478 Nowodworska Strefa Integracji- miejsce spotkań bez barier
481 1000 budek dla jerzyków, które żywią się m.in. komarami i muszkami oraz hotele dla zapylaczy
487 Koncepcja Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego na Terenie Zespołu Szkół Nr 9 przy
ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu

491 KRZYKI AKTYWNIE: REKREACJA, ZABAWA i SPORT nad Ślęzą. Miejsce wypoczynku dla całych
rodzin – ogród zabaw, stanowiska piknikowe, teren zielony do gier i zabaw na świeżym powietrzu
(bulodrom, boisko do siatkówki, badminton)

494 Remont chodnika i wytyczenie przejścia dla pieszych na rogu ulicy Krzyckiej i ul. ks. Piotra Wawrzyniaka
519 Rewitalizacja podwórka ul. Nowowiejska/Wygodna
546 Remont ciągu pieszo-rowerowego przy Chorzowskiej 1-17
560 Nasza Droga - inwestycja w odcinek drogi gruntowej położonej pomiędzy nasypem kolejowym

a ul. Kukuczki we Wrocławiu o dług. łącznej 150 m i szerokości 4,5-10 m - łączna powierzchnia wynosi ok. 1105 m2

578 „Utworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu przy Szkole Podstawowej nr 64 we Wrocławiu
wraz z zagospodarowaniem terenu”

596 PUMPTRACK Wrocław - tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze
616 Plac Zabaw dla Dzieci Młodszych w Parku Grabiszyńskim
618 Baza sportowa dla mieszkańców osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, przy szkole podstawowej nr 82 przy
ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu

662 Strefa Relaksu w Lesie Sołtysowickim
671 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zielonego wokół Wieży Ciśnień przy
pl. Daniłowskiego na Karłowicach

674 Rewitalizacja wnętrza podwórzowego dz.20/4 AM6 ul. Sokolnicza i ul. Sikorskiego
681 Oświetlenie traktu rowerowo-pieszego pomiędzy ulicami Jana Ostroroga i Aleją Piastów
na Oporowie - poprawa jakości życia mieszkańców

682 Ścieżka zdrowia
699 Wydzielenie drogi dla rowerów z ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Warciańską i Kosmonautów
705 Przestrzeń Edukacji Aktywnej Fiołkowej Krainy
715 Rewitalizacja parku osiedlowego Integracja-Sport-Zdrowie Wypoczynek
Strachocin Wojnów Swojczyce - etap 2

719 Siłownia - plac zabaw modernizacja terenu.
733 Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic Sienkiewicza 77-81 i Reja 17-21 wraz z odbudową
placu zabaw dla małych dzieci.

744 znajdzsiewlesie.pl - Park Wschodni, Las Rędziński
749 Nowe oblicze terenu wokół przedszkola nr 96 „ Pod Wesołym Słonkiem”
752 Bezpiecznie na rowerze: ul. Wałbrzyska - ul. Krzycka
770 Zagospodarowanie podwórkowej przestrzeni publicznej w obrębie ulic Zaporoska-Lwowska-Lubuska
786 Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole podstawowej nr 90 i Gimnazjum nr 25 na osiedlu Gaj
787 Plac zabaw na Gądowie Małym
803 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 76 we Wrocławiu

WBO 2016
19 „Oświetlenie parkingu i drogi do kościoła (Kozanów)”
35 Nowoczesna siłownia na świeżym powietrzu - rewitalizacja skweru św. Damiana de Veuster
55 „Stacja street workout do treningu kalistenicznego i funkcjonalnego crossfit Park Tysiąclecia”
68 Plac zabaw dla Widawy i Lipy Piotrowskiej - Kominiarska
109 Rewitalizacja terenu dawnego kąpieliska Na Niskich Łąkach - kontynuacja. Budowa brakujących odcinków
trasy pieszo - rowerowej od Żabiej Ścieżki do Krzywej Grobli.

117 Budowa II etapu Słonecznego Parku na Ołtaszynie
124 Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa - Etap I
126 Budowa progów zwalniających na ulicy Aleja Piastów na Oporowie na lewych pasach obu jezdni całej
długości ulicy w odległości maksymalnie 77metrów od siebie każdego z progów-spokojna Al. Piastów

131 Rewitalizacja chodnika przy ulicy Strzegomskiej
212 Sportowo na Chopina
249 Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią na terenie Szkoły Podstawowej Nr 50 przy
ul. Czeskiej, na osiedlu Karłowice – Różanka, obręb geodezyjny Różanka

252 Remont chodnika przy Kościele Świętego Ducha - ulica Piękna
302 „Interaktywne ogrodzenie Przedszkola Integracyjnego Nr 93 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu
ul. Grochowa”

321 „Boisko do gry w siatkówkę - SP 98 ul. Sycowska”
381 Kolorowy plac zabaw– zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 96 ul. Krakowska 2
poprzez budowę placu zabaw dla dzieci

400 Siłownia zewnętrzna w Parku Grabiszyńskim (przy Górce Skarbowców)
419 Rewitalizacja podwórek przy ulicy Wielkiej, Powstańców Śląskich i Zaporoskiej – etap pierwszy
516 Plac zabaw/Gra planszowa – strefa relaksu na Zakrzowie
533 Budowa boiska baseballowego – etap II
566 Bezpieczniej na Wielkopolskiej i Małopolskiej.
568 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2
590 Wyspa Krasnali - kameralny plac zabaw dla młodszych i starszych dzieci w sąsiedztwie SP 37,
ul. Sarbinowska „”projektuj i buduj”””

606 Rewitalizacja parku osiedlowego Integracja-Sport-Zdrowie-Wypoczynek Strachocin Wojnów - etap 3 ostatni.
661 Podwórko - Wandy, Krakusa, Hallera, Powstańców Śląskich - Rewitalizacja
774 Poprawa bezpieczeństwa przejazdu i przejścia ulicą Artura Młodnickiego we Wrocławiu - budowa fragmentu
drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą

778 Budowa ławek i alejek parkowych na skwerze między ulicami Krynicka, Bardzka, Zaruskiego

788 Plac zabaw dla najmłodszych na Gądowie Małym
155 Posadzenie na terenie Wrocławia młodych drzew
325 Park Tarnogajski ul. Bogedaina - etap 2 - wyposażenie
340 „Stworzenie funkcjonalnego placu zabaw dla mieszkańców osiedla Maślice Małe ul. Mrągowska”
511 Rozbudowa placu zabaw w parku na Brochowie
644 Centrum rekreacyjne „Kuźnia Piratów” – stary okręt, ścianka i siatki do wspinaczki, tor przeszkód
dla starszaków, uporządkowanie terenu, ławki, ścieżki, zieleń

685 Plac Zabaw dla Starszaków w parku Grabiszyńskim i coś ekstra dla maluchów
710 Drzewa dla Wrocławia - nasadzenia w całym mieście!
747 Drzewa dla Wrocławia - nasadzenia w centrum i śródmieściu
141 Oświetlenie Parku Leśnickiego
764 Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego (Alei Romera oraz ścieżek do Cmentarza Grabiszyńskiego
i ul. Racławickiej wzdłuż polan)

379 Parking przy „Dobrzyńskiej” - ułatwienie dojazdu wrocławian do największego w mieście centrum
medycznego

690 Uporządkowanie terenu i budowa oświetlenia na parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński
(obręb geodezyjny Różanka, osiedle Karłowice – Różanka). Etap I

