
PYTANIE NR 1 

Na Świerczewie: 
(proszę wybrać odpowiedź, która najbardziej pasuje do Pani/Pana oceny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIE NR 2 

Na Świerczewie najbardziej brakuje: 
 

 

 

 

 

 

 



PYTANIE NR 3 - TEREN POMIĘDZY ULICAMI: GOSTYŃSKĄ, MILICKĄ, PONIECKĄ, RAWICKĄ 

W jaki sposób powinien być zagospodarowany powyższy teren? 

 

 

 



PYTANIE NR 4 - TEREN POMIĘDZY ULICAMI: GOSTYŃSKĄ I BOHATERÓW WESTERPLATTE 

W jaki sposób powinien być zagospodarowany powyższy teren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PYTANIE NR 5 - TEREN POMIĘDZY ULICAMI: BOHATERÓW WESTERPLATTE, KOŁŁĄTAJA, REJEWSKIEGO 

W jaki sposób powinien być zagospodarowany powyższy teren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PYTANIE NR 6 

Jeśli ma Pani/Pan inne uwagi do planów, to prosimy o ich wypisanie 

Jak najwiecej terenów zielonych rekreacyjnych zarówno ławeczki dla starszych jak i place zabaw dla dzieci ŻADNYCH PUNKTÓW USŁUGOWYCH I CENTRÓW 

HANDLOWYCH JUŻ NIE POTRZEBA NA ŚWIERCZEWIE 

Jeżeli na Świerczewie powstanie kolejna Biedronka albo sklep tego typu, to się wyprowadzam. Kiedyś było to ciche spokojne osiedle i mogło by takie pozostać. NA 

tych terenach kiedyś bawiły się dzieci teraz tam tylko piją piwo albo parkują auta, najlepiej byłoby wrócić do korzeni i tereny zielone oddać dzieciom. Budowa placu 

zabawa albo małego basenu sportowego byłaby jak najbardziej wskazana. Na basenie skorzystały by pobliskie szkoły. 

Na Świerczewie wiele domów ogrzewanych jest przez piece co i powinniśmy zadbać o jak największą ilość terenów zielonych by możliwie jak najbardziej 

zrównoważyć  zanieczyszczenie powietrza z dbałością o tereny zielone które oczyszczają powietrze.  

Poza tym właściciele zwierząt będą mieli gdzie wyprowadzać swoje  pupile ( oczywiście sprzątając po nich !!!)  na tych terenach. Im więcej zieleni tym lepiej !!!! 

Zieleń można połączyć z miejscami rekreacyjnymi, ławeczki, parki , małe place zabaw czy miejsca dla starszych dzieci  boiska  do kosza czy siatki( małe) 

pojedyncze ( np. poletko z trawą drzewkami i ławeczkami w sąsiedztwie z boiskiem do siatki albo kosza w kilku miejscach na osiedlu , właśnie tam gdzie są 

nieużytki.  Wtedy na pewno znajdzie się więcej chętnych do poruszania się ;o) nie trzeba iść w wielkie koszty robienia alejek , trawa ławeczki i kosze na śmieci. 

Każdy chętnie wyjdzie na spacer sam czy z pieskiem.... powodzenia i trzymam kciuki za realizację ;o)  

Nie chcemy kolejnego betonu zamiast naszego skweru zieleni w rejonie ulic Rejewskiego i Boh. Westerplatte! Jestem młodą mieszkanką Świerczewa, ale stawiam 

na ZIELEŃ! Odrzućmy plany budowy kolejnego dyskontu (niedawno powstał jeden zaledwie 5 minut drogi stąd). Pozostawmy tu zień i akacje! 

Potrzebny plac zabaw 

Projekty są bardzo fajne, na Świerczewie brakuje bezpiecznych, zagospodarowanych terenów zielonych i placów zabaw dla dzieci. Za to nie brakuje melin dla 

alkoholików i złodziei m.in. właśnie przy Bohaterów Westerplatte, dlatego cieszę się, że Świerczewo zmierza ku lepszemu. 

Proszę o pozostawienie terenów w obecnym stanie. 

Tereny te najlepiej przeznaczyć na zieleń i rekreacje. Zrobić park z lasku przy rondzie oraz pomiędzy lasem a ul. Gostyńską można jakąś małą architekturę - 

siłownia na powietrzu, plac dla dzieci itp. Nie jestem za zabudową usługową ani mieszkaniową tych terenów.   

w 1 przypadku zabudowa mieszkalna by lepiej pasowała do tego miejsca. 



Teren pomiędzy ulicami Bohaterów Westerplatte oraz Rejewskiego, powinien pozostań TERENEM ZIELONYM. Naturalnie wpisuje się w przedłużenie terenu 

zielonego z bunkrami zawartego pomiędzy tymi ulicami. Zrealizowana przy ul. Bohaterów Westerplatte ścieżka rowerowa, oraz postawione wzdłuż chodnika 

ławeczki pozwalają mieszkańcom na realizację zajęć ruchowych (rower, rolki, nordic walking, spacery). Wspomniana działka również często wykorzystywana jest 

jako miejsce rekreacji. Przychodzą tu rodzice z dziećmi, osoby starsze, osoby z psami. Przeznaczenie tego terenu pod usługi zniszczyłoby zaakceptowane 

społecznie wykorzystanie działki. 

Projekt planu wyraźnie wskazuje, że w tym miejscu planowane są usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 300 m2. W tym miejscu na Świerczewie nie potrzeba 

kolejnego sklepu. W odległości 5-15 minut pieszo znajdują się: Biedronka (ul. Jesionowa), Chata Polska (ul. Jesionowa), Biedronka (ul. Górecka), Netto (ul. 

Czeremchowa), Chata Polska (ul. Leszczyńska), Dino (ul. Leszczyńska) oraz kilka mniejszych sklepów. Kuriozalna jest także zaplanowana obsługa komunikacyjna 

- wjazd z ulicy Rejewskiego. Jest to ulica wąska, bez chodników, gdzie obecnie trudno jest minąć się dwóm samochodom. Ponadto na wysokości planowanej 

zabudowy znajdują się wyjazdy z prywatnych posesji, co znacznie utrudniłoby komunikację w tym rejonie. Problemem byłyby także ewentualne dostawy do 

nowopowstałego sklepu. Z reguły dostawy są realizowane we wczesnych godzinach rannych, kolidowałoby to z sąsiadującą funkcją mieszkaniową. Szczególnie, że 

obsługa komunikacyjna odbywałaby się od ul. Rejewskiego. NIE dla funkcji usługowej w tym miejscu, TAK dla terenów zielonych i rekreacyjnych.  

Wybudować plac zabaw z prawdziwego zdarzenia . 

zróbcie cokolwiek, byleby wawlić tych pijących żuli w zagajniku koło Kunickiego !! 

Za malo parków,  malych miejsc do odpoczynku 

Zadnych więcej sklepów wielkopowierzchniowych itp - Już jest chata polska, lidl, dino, biedronki... wystarczy.. Więcej przestrzeni dla ludzi a nie kolejne badziewia 

nikomu nie potrzebne. 

Zagospodarowanie tych 3 terenów jako tereny zielone. Teren przy lasku jako mały plac zabaw. Ławki, kosze, stworzenie alejek na terenach przy Gostyńskiej. 

Wzorem może być skwer przy Opolskiej/Jesionowej. 

Zdecydowanie nie są potrzebne pomiędzy ulicami Rejewskiego a Bohaterów Westerplatte żadne usługi. Teren ten powinien byc zagospodarowany jako przestrzeń 

do odpoczynku, rekreacji a może przede wszystkim służący i integracji lokalnej społeczności. Można by w tym miejscu w otoczeniu natury w okresie wiosenno 

letnim prowadzić drobne działania kulturalne, zrobić miejsce do wspólnego grillowania itp. Lub po prostu zadbać o zieleń postawić ławki. Sprzeciwiam się 

pomysłowi stawiania tam jakichkolwiek budynków. Ewentualnie mógłby tam od strony Rejewskiego powstać pas utwardzonej nawierzchni do parkowania 

samochodów, bo taka potrzeba tam ewidentne istnieje.  

 



UWAGI NIEZWIĄZANE Z PLANAMI: 

obszar między Lelewela i Kołłątaja, przy sklepie Społem - do zagospodarowania, aby uniknąć składowiska samochodów na złom 

Chcemy dróg na szachtach bliżej kościoła oblatów. 

Można pomyślec o zagospodarowaniu terenu opuszczonych działek przy ul. Burszty. Wieczorem strach tędy chodzić. 

Odbiegając od przedstawionych powyżej propozycji uważam ze istniejący od 40 lat przystanek autobusowy na skrzyżowaniu ulicy Buczka  Leszczyńska w kierunku 

Debca powinien zostać przesunięty do wysokości ogródków działkowych,jak zostało zrobione na czas remontu przystanku.Wymaga to natychmiastowej interwencji 

ponieważ kilka osób zostało tam zabitych podczas wyprzedzania autobusu na przystanku przez "porywczych kierowców"oraz dochodziło do innych sytuacji z tym 

związanych... 

Żeby uatrakcyjnić osiedle trzeba by "wyciszyc autostradę" bo AW. Zabrakło piachu m.in.na wysokości obozu Zabikowskiego. 

Dużo terenu jest też miedzy ulicą jesionową a Burszty 

kiedyś była dzika ścieżka przez tory, między cmentarzem a ul. Cieszyńską i prowadziła przez tory do parku z Fortem obok dzisiejszej Galerii Dębiec. W tym miejscu 

przydałoby się przejście dla pieszych... może nawet kładka nad torami. 

Prosiłbym o poprawę stanu zarówno stanu dróg jak i ilości ścieżek rowerowych na naszym osiedlu. 

wyrównanie i utwardzenie choćby prowizoryczne nowej ulicy A.Kotowicza 

zlikwidować baraki przy ul. Opolskiej 

 

 

 


