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PRIORYTET: KRÓTKA DROGA Z GDAŃSKA POŁUDNIE 
n  Nowe linie tramwajowe: Nowa Warszawska, Nowa Bulońska i trasa Gdańsk Południe – Wrzeszcz
n  Nowe ulice: Nowa Świętokrzyska i Nowa Jabłoniowa z elektrobusami na buspasach w obie strony
n  Centrum przesiadkowe

Śródmieście 

n   Budowa żłobka dla mieszkańców Dolnego Miasta 
przy ul. Łąkowej

n   Utworzenie publicznego przedszkola dla Śródmieścia
n   Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego 

wraz z terenem rekreacyjnym przy Szkole 
Podstawowej nr 65 na Dolnym Mieście

n   Utworzenie Domu Sąsiedzkiego i Domu Kultury 
w budynku dawnego Gimnazjum nr 9 na Dolnym Mieście

n   Podnoszenie kompetencji kadr przedszkoli i szkół 
n   Stworzenie ogólnodostępnych skwerków i zieleńców 

według potrzeb różnym grup odbiorców
n   Rozszerzenie działalności domów sąsiedzkich: 

Biskupia Górka, Za Murami, Dolne Miasto, Św. Barbary
n   Montaż wind w wybranych kamienicach i budynkach 

na terenie Głównego i Starego Miasta
n   Remonty chodników na ul. Jaskółczej, uspokojenie ruchu 

na ul. Aksamitnej
n   Remonty ulic Szerokiej, Ogarnej, Biskupiej oraz placu 

Wałowego i Targu Rybnego
n   Umocnienie skarp na Biskupiej Górce
n   Wprowadzenie skutecznych stref ograniczonego tempa 

na wybranych ulicach, np.: Toruńskiej, Łąkowej, Aksamitnej
n   Kontynuacja zagospodarowywania i domykania podwórek

ŚRÓDMIEŚCIE DUMĄ I WIZYTÓWKĄ GDAŃSKA
n    Przeniesienie Muzeum Bursztynu do Wielkiego Młyna
n   Zagospodarowanie i historyczne zabudowanie 

Targu Węglowego
n   Rewitalizacja Drogi Królewskiej
n   Ograniczenie ruchu w obrębie dzielnicy, uporządkowanie 

ruchu samochodowego z dzielnicy – ograniczenie ruchu 
kołowego do niezbędnego minimum

n   Utworzenie zielonych alei wzdłuż głównych arterii miasta

Ujeścisko – Łostowice 
n   Utworzenie trzech żłobków w okolicy ulic: Porębskiego, 

Jabłoniowej i Świętokrzyskiej
n   Budowa ogólnomiejskiego basenu przy Szkole 

Podstawowej 12 na ul. Człuchowskiej
n   Utworzenie publicznego przedszkola 

przy ul. Przemyskiej
n   Podnoszenie kompetencji kadr przedszkoli i szkół 
n   Wsparcie dla opiekunów osób starszych 

i niepełnosprawnych
n   Stworzenie ogólnodostępnych skwerków i zieleńców 

według potrzeb różnym grup odbiorców
n   Otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej 

przy ul. Wadowickiej – biblioteka, dom sąsiedzki, poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna, centrum pracy socjalnej

n   Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej
n   Wprowadzenie autobusów pospiesznych do Wrzeszcza 

i Śródmieścia
n   Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych 

jako przestrzeni rekreacyjnych przy ulicach Człuchowskiej 
i Świętokrzyskiej

n   Rewitalizacja lasu i terenów rekreacyjnych Kozaczej Góry
n   Budowa przejścia pieszego pomiędzy osiedlem 

Pięć Wzgórz a Centrum Edukacyjnym „Jabłoniowa” 
i pętlą tramwajowo-autobusową

n   Utworzenie nowych miejsc parkingowych 
i wprowadzenie ulic jednokierunkowych

n   Budowa ul. Nowej Człuchowskiej wraz ze ścieżkami 
rowerowymi

n   Utworzenie alei drzew w osi al. Václava Havla
n   Budowa ul. Nowej Warszawskiej
n   Budowa połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy 

starym i nowym Ujeściskiem
n   Budowa lodowiska na granicy z dzielnicą Jasień
n   Utworzenie zielonych alei wzdłuż głównych arterii miasta

Orunia Górna i Południe 
n   Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 

wraz z rozbudową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
n   Budowa szkoły dla południowej części dzielnicy 

(w obszarze dzielnicy Ujeścisko – Łostowice)
n   Utworzenie klubów rodzica, prowadzenie zajęć szkoły 

dla rodzica oraz placówek wsparcia dziennego
n   Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej 

(domu sąsiedzkiego) na Oruni Górnej
n   Podnoszenie kompetencji kadr przedszkoli i szkół 
n   Utworzenie Dzielnicowego Centrum Sportu – rodzinne 

spędzanie czasu
n   Remonty nawierzchni ulic i chodników na Oruni Górnej
n   Budowa nowych ścieżek rowerowych w południowej 

części dzielnicy
n   Przebudowa ulic Starogardzkiej i Niepołomnickiej
n   Budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej
n   Wprowadzenie autobusów pospiesznych 

do Wrzeszcza i Śródmieścia
n   Wprowadzenie w partnerstwie publiczno-prywatnym 

pilotażowego programu Bus sharing (autobusy 
dowożące pracowników do dużych zakładów pracy

n   Utworzenie zielonych alei wzdłuż głównych arterii miasta

Chełm 

n   Budowa żłobka przy ul. Bitwy pod Lenino
n   Utworzenie publicznego przedszkola 

przy ul. Wilanowskiej
n   Podnoszenie kompetencji kadr przedszkoli i szkół 

z terenu dzielnicy
n   Wsparcie dla opiekunów osób starszych 

i niepełnosprawnych
n   Budowa połączenia pieszego przez Jar Wilanowski – 

od ul. Nieborowskiej do ul. Cebertowicza
n   Budowa trasy Małomiejska – Sikorskiego 

(przy Galerii Chełm), tworzącej nowy korytarz 
komunikacyjny pomiędzy południem a północą dzielnicy

n   Wprowadzenie autobusów pospiesznych 
do Wrzeszcza i Śródmieścia

n   Utworzenie parku i pełna rewitalizacja skweru 
przy ul. Buczka

n   Budowa mieszkań komunalnych dla osób starszych 
przy ul. Reformackiej

n   Zielona Aleja Havla – nasadzenia dużych drzew 
i wyciszenie tramwajów na odcinku ulic Wilanowska – 
Świętokrzyska

n   Utworzenie zielonych alei wzdłuż głównych arterii miasta

Aleksandra
Dulkiewicz

Teresa
Wasilewska

Marcin
Bildziuk

Elżbieta
Woroniecka

Sylwia
Rydlewska-Kowalik

Tomasz
Tołoczko

Danuta
Gdaniec

Stanisław
Jażdżewski

Katarzyna
Czerniewska

Taką wizję rozwoju dzielnic będziemy mogli zrealizować, 
jeśli otrzymamy Twoje poparcie wyborcze 21 października 2018 
Prosimy o Twój głos!

To propozycje zadań i spraw do zrealizowania w Twojej dzielnicy. Sprawdź, czy w kontrakcie znalazły się wszystkie kwestie, na których Ci zależy! 
Podziel się z nami opinią. Zapraszamy do rozmów podczas spotkań z kandydatami na radnych KWW Pawła Adamowicza Wszystko dla Gdańska. 
Możesz też skontaktować się z nami przez stronę: www.wszystkodlagdanska.pl
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