
Lp. Treść wniosku Uwagi 
Propozycja nazwy zadania oraz 

kwoty 

WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INNE JEDNOSTKI 

1. Skrzyżowanie Opolska/Jesionowa za chwilę zdecydowanie zyska na znaczeniu po 

rozpoczęciu budowy tunelu drogowego na ul. Czechosłowackiej. Obie strony ulicy 

Jesionowej tuż przy skrzyżowaniu wymagają "zielonej" rewolucji. Północna część 

(skwer o pow. ok.750m2) stanowi obecnie zaniedbany trawnik, który można 

zrekultywować i obsadzić jego granice nisko przycinanym bukszpanem lub wyżej 

ciętym ligustrem. Pośrodku tego terenu kwiatowy klomb lub kolorowe krzewy. Od 

strony południowej (tu mamy obecnie dziko stojącą budę z kurczakami) teren 

wymaga więcej pracy i ciekawego pomysłu. Począwszy od skrzyżowania aż po 

skręt do przychodni teren wzdłuż chodnika prosi się o ciekawy projekt 

zagospodarowania. 

Teren po północnej stronie jest 

własnością prywatną, po południowej 

(wzdłuż Opolskiej) jest w większości 

miasta  Zagospodarowanie zielenią pasa 

drogowego ul. Opolskiej (przy 

Jesionowej) 

kwota 15 000 zł 

2. Boisko Orlik np. na boisku przy Buczka lub na osiedlu przy Korfantego Brak wystarczających środków 

(minimum 400 tys. zł) 
- 

3. Doprowadzenie placu zabaw przy ul. Korfantego do użytku przez dzieci, tzn. zakup 

zjeżdżalni, nawiezienie piasku do piaskownicy, naprawa furtki przy placu dla 

najmłodszych, przydałaby się ścianka wspinaczkowa, liny, równoważnia bądź 

podobne - dzieciaki to uwielbiają, a przy Korfantego jest na to miejsce! Dlaczego 

plac przy Kościele ma wszystko a przy Korfantego nie ma nic? Większość mam z 

Kołłątaja przychodzi na Korfantego, bo jest spokój tylko nie ma z czego korzystać! 

Można wymienić też ławki bo te pozostałości... koszenie trawników. 

W 2013 r. została zakupiona 

huśtawka (wkrótce zostanie 

zamontowana). Teren jest na 

bieżąco utrzymywany, piasek w 

piaskownicy zostanie uzupełniony w 

ramach tego zadania. 

Doposażenie placu zabaw przy 

ul. W. Korfantego 

kwota: 10 000 zł 

4. Zamknięcie wjazdu na osiedle Powstańców Śląskich od strony ogródków. Droga 

równoległa do Korfantego. Klienci Sielanki dewastują zieleń, libacje alkoholowe pod 

ogrodzeniami no i toaleta dla przejezdnych klientów (ogrody od nr 2 do 22). 

Chcemy zagospodarować teren zielony. Staramy się sami dbać, ale jak to zrobić 

kiedy auta sielankowe niszczą wszystko co zrobimy! Wystarczy ograniczyć wjazd i 

teren może wyglądać zupełnie inaczej. Oczywiście pomoc przy zakupie zieleni 

(zwykłych parkowych drzew) byłaby bardzo potrzebna. Dojazd na ogródki mógłby 

być od strony drogi przy autostradzie. 

Zadanie do realizacji poza budżetem, 

Rada Osiedla rozezna się, czy droga 

jest pod zarządem Zarządu Dróg 

Miejskich i podejmie odpowiednie 

działania. 
- 

5. Psie toalety konieczne są po stronie Korfantego, na placu zabaw oraz na drodze 

równoległej do Korfantego. Może właściciele psiaków wiedzieliby co zrobić z psimi 

odchodami;) jakbyśmy im przypomnieli koszami;) 

Kosz na psie odchody wraz 

z podajnikiem worków zostanie 

ustawiony na ul. Korfantego (na 

końcu ulicy, przed terenem sportowo-

rekreacyjnym) w 2013 r., zakończył 

się już przetarg na realizację 

zadania. 

- 



6. Umieszczenie pewnej liczby (10 - 20) koszy na śmieci wewnątrz osiedla, 

szczególnie w miejscach gdzie znajdują się łączniki (przejścia na tyłach ogrodów) 

pomiędzy większymi ulicami. Kosze znajdują się na przystankach i w okolicach 

placów zabaw, jednak wewnątrz osiedla, w ciągu ulic, jest ich stanowczo za mało. 

W efekcie śmieci lądują w prywatnych pojemnikach stojących na ulicy (pół biedy od 

jednego papierka czy ogryzka nikt nie zbiednieje) ale też niestety na ziemi lub, co 

najgorsze, w ogródkach przyległych do łączników. Mieszkam przy ulicy 

Szamocińskiej i niestety zgrabiam masę śmierci na tyłach mojego ogrodu 

przyległego do, skądinąd bardzo przydatnego, łącznika. 

 

Montaż 12 ulicznych koszy na śmieci 

koszt: 6 000 zł 

7. Przegląd techniczny i konserwacja placów zabaw (naprawy, remonty bieżące, 

malowanie, dosypanie piasku w piaskownicach, ogrodzenie, sprzęt dla dzieci, 

dokręcenie, smarowanie sprzętu itp.) przy ul. Kołłątaja oraz Lelewela/Krasickiego 

(pozostałych też). W.w place zabaw są używane bardzo często i wymagają tych 

prac. 

Przeglądy techniczne placów są 

wykonywane corocznie (w tym roku 

30 kwietnia); place są w utrzymaniu 

Zarządu Zieleni Miejskiej i prace są 

wykonywane na bieżąco. 

- 

8. Prace porządkowe przy gliniankach. Uporządkowanie terenu. Można tu zrobić 

ładne szlaki rowerowe, ścieżki dla pieszych, ławki pomontować, kosze na śmieci - 

ładny park XXI wieku. Aż się prosi, żeby tu było ładnie. Mieszkam tu od lat 70-tych 

blisko glinianek i zawsze z zaciekawieniem patrzyłem na ten zmieniający się 

obszar. 

pkt. 34 

pkt. 34 

9. Większe przypilnowanie służb straży miejskiej i policji w naszej dzielnicy w różnych 

aspektach życia naszych mieszkańców. 

zawarte w pkt. 45 
pkt. 45 

10. Przycięcie drzew rosnących na naszych ulicach oraz rosnących na terenie naszych 

nieruchomości, ale należących do zieleni miejskiej.(zgłaszanie Energetyce-Enea 

S.A nie zawsze daje efekty). 

Zadanie pozabudżetowe 

- 

11. Postawienie dodatkowych znaków drogowych - przejście dla pieszych w niektórych 

miejscach dla naszego bezpieczeństwa.(np skrzyżowanie – ul. 

Orkana/Leszczyńska; ul. Buczka/Leszczyńska). 

Zadanie pozabudżetowe; Rada 

Osiedla wykona przegląd 

oznakowania drogowego wzdłuż 

głównych ulic i w przypadku braków 

w oznakowaniu skieruje o pismo do 

Zarządu Dróg Miejskich. 

 

12. Często w gorsze warunki pogodowe, jeździ się samochodem po ul. Opolskiej w 

dużej niepewności. Duże drzewa zasadzone w latach 50-tych zasłaniające osoby a 

znajdujące się przy przejściach dla pieszych stwarzają bardzo duże 

niebezpieczeństwo potrącenia pieszego wychodzącego zza drzewa na przejście dla 

pieszych nawet przy prędkości 20-40 km/h .Jest oczywiście droga hamowania, ale 

winien potem jest kierowca.(z punktu widzenia kierowcy) 

Można pojedyncze drzewa usunąć za zgodą władz miasta (wydziału zieleni) przy 

przejściach dla pieszych tym bardziej, że nie rośnie tu pojedyncze drzewo a cały 

szpaler drzew tworzących zwartą ścianę zieleni. Tyczy się to również wyjazdów z 

bocznych ulic na ulicę Opolską. 

Zadanie pozabudżetowe 

- 



13. Chciałabym zwrócić uwagę na bardzo słaby stan i dostęp do ulicy Ignacego 

Daszyńskiego, której jestem mieszkanką. 

1. Przede wszystkim największą uciążliwością jest brak jakiegokolwiek utwardzenia 

samej ulicy. Obecnie "ulicę" stanowi zwykła ziemia, na której po deszczu tworzą się 

mniejsze lub większe "jeziora" oraz spore błoto, przez co nie sposób przejść przez 

nią pieszo; zimą z kolei jest zupełnie zasypana górami śniegu albo zamarznięta 

(jest spory problem z bezpiecznym przejściem). Zdaję sobie sprawę z tego, że 

zbudowanie ulicy nie jest zadaniem do zrealizowania na możliwości obecnie 

rozdzielanego budżetu, lecz korzystając z okazji chciałabym zasygnalizować na 

przyszłość istnienie takiej sprawy.  

2. Drugim problemem jest oznakowanie ulicy. Z dotarciem tutaj po raz pierwszy jest 

zawsze kłopot, problem mają nawet taksówkarze - wielokrotnie oczekiwanie na 

taksówkę bardzo się przedłużało, ponieważ kierowcy błądzili po okolicy nie mogąc 

znaleźć ulicy. Z ulicy Kwiatkowskiego jest ona zupełnie niewidoczna i żadna 

tabliczka nie informuje o jej istnieniu. Nawet jeśli przyjeżdżająca osoba jest 

wcześniej uprzedzona o istniejących trudnościach w znalezieniu ulicy, pojawia się 

też problem z samym podjazdem (tutaj wraca problem braku utwardzenia ulicy). 

Mieszkańcy ulicy przeważnie stosują skróty przez ścieżki pomiędzy drzewami 

(używane przez pieszych), które są jednak mało widoczne dla osób nieznających 

miejsca; z kolei dojazd od ulicy Stefańskiego jest również dość niefortunny - jest tu 

co prawda od niedawna tabliczka z nazwą ulicy, ale większość osób i tak próbuje 

podjechać od ul. Kwiatkowskiego, na której takiej tabliczki nie ma. 

Niestety, okazuje się, że sytuacja ulicy Daszyńskiego może prowadzić nawet do 

niebezpieczeństwa - kilka miesięcy temu mieszkańcy jednego z domów ul. 

Daszyńskiego musieli wezwać straż pożarną, która... błądziła po okolicy przez 

dłuższą chwilę. Dwa wozy strażackie zatrzymały się ostatecznie na ul. 

Kwiatkowskiego i w połowie drogi między Kwiatkowskiego a Daszyńskiego, 

zapewne też mając problem z podjazdem do samej ulicy. Po jakimś czasie 

dołączyła również karetka, która na zupełnie ciemnej ulicy musiała skorzystać ze 

swoich świateł na dachu by było cokolwiek widać przed domem. Na szczęście 

ostatecznie wszystko dobrze się skończyło, ale w razie np. wybuchu pożaru czy 

zagrożenia życia, gdzie każda sekunda jest ważna, skutki problemów z dojazdem 

do ulicy pogotowia czy straży mogłyby okazać się tragiczne. 

3. Przy tej okazji pojawia się trzeci istotny problem: jest to brak jakiegokolwiek 

oświetlenia ulicy. Wracając pieszo po zapadnięciu zmroku - podchodząc z 

jakiejkolwiek możliwej strony (z wąskiego przejścia z ul. Kołłątaja, poprzez ścieżki 

między roślinnością z ul. Kwiatkowskiego czy też z ul. Stefańskiego)  do ulicy 

Daszyńskiego, zmuszonym się jest do przejścia w całkowitych (!) ciemnościach. 

Jest to nie tylko bardzo niedogodne, ale również niebezpieczne.  

 

Możliwość budowy ze środków 

Osiedla oświetlenia; w kwestii 

lepszego oznakowania ulicy od 

strony ul. Kwiatkowskiego Rada 

Osiedla skieruje wniosek do Zarządu 

Dróg Miejskich. 

Budowa oświetlenia ul. Ignacego 

Daszyńskiego 

kwota: 45 000 zł 



Podsumowując: mimo, że na ulicy Daszyńskiego znajduje się obecnie tylko 7 

domów, to z ulicy korzystają też inni mieszkańcy, których ogrody wychodzą na ul. 

Daszyńskiego oraz całkiem sporo osób, które codziennie korzystają z ulicy 

przechodząc dalej (m.in. uczniowie wracający ze szkoły). Dlatego sądzę, że 

powinno się wziąć pod uwagę ogólny słaby stan tej ulicy i zaplanować jego 

poprawę przy okazji rozdysponowania budżetu - czy to tegorocznego, czy też 

stopniowo planując zadania na kolejny rok. 

14. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w obszarze ulic Okulickiego, Krasickiego, 

Winiarskiego 

Zadanie pozabudżetowe 
 

15. WITAM JEŚLI NIE WIEDZĄ PAŃSTWO NA CO MAJĄ IŚĆ PIENIĄDZE TO MAM 

WIELKĄ PROŚBĘ CO BY PAŃSTWO PRZEZNACZYLI NIE WIELKĄ CZĘŚĆ NA 

POŁOŻENIE CHODNIKA PRZY ULICY WŁADYSŁAWA ORKANA GDYŻ MAMY 21 

WIEK A TU JAK BY SIĘ CZAS ZATRZYMAŁ PRZED WIELOMA LATY WSZĘDZIE 

POTRAFICIE ZROBIĆ CHODNIKI ALE O ULICY ORKANA ZAPOMNIELIŚCIE 

NAWET PRZY ULICY LESZCZYŃSKIEJ ZMIENILIŚCIE CHODNIK CHOĆ BYŁ 

PROSZĘ PRZYJECHAĆ I SAMEMU ZOBACZYĆ JAK TU WYGLĄDA PO 

PROSTU ZAPOMNIELIŚCIE POZDRAWIAM I PROSZĘ O ZAJĘCIE SIĘ TYM 

CHODNIKIEM CO BYŚMY SIĘ NIE WSTYDZILI   

Na całej długości ulicy Wł. Orkana po 

stronie wschodniej oraz częściowo 

po stronie zachodniej są już ułożone 

chodniki. Wniosek bezcelowy. 

- 

16. Doposażenie placu zabaw pomiędzy ul. Wielichowską, a Zygalskiego 
Nie ma tam zbyt wielu urządzeń i plac zabaw funkcjonuje tam raczej tylko w teorii. 

 Doposażenie placu zabaw przy 

ul. Wielichowskiej/H. Zygalskiego 

kwota: 10 000 zł 

17. Rozpoczęcie zagospodarowania Szacht. Budowa alejek, instalacja oświetlenia, 
ustawienie koszy na śmieci. 

pkt. 34 
pkt. 34 

18. Proszę w końcu zablokować wjazdy na szachty i nie jak w zeszłym roku po 

partacku ze słupków które można nogą przewrócić Moja propozycja to albo 

przekopać doły tak jak to zrobili koledzy na wejściu od Witaszka albo wkopać 

solidne belki żelbetonowe których żaden jeep nie przewróci bo zeszłoroczne nie 

wytrzymały nawet doby a to chyba była kpina. Dzięki mojej propozycji unikniemy 

rozjedzonych alejek po których nie da się chodzić oraz stert palonych śmieci z 

samochodów po których wielkie place szpecą na szachtach. Dodam jeszcze że od 

starej cegielni da się bezproblemowo wjechać, i teraz tam palą te części 

samochodowe. PS. W razie czego służę pomocą w wyznaczeniu miejsc 

koniecznych do zamknięcia. 

zawarte w pkt. 34 

pkt. 34 

19. Mój pomysł to progi zwalniające na ulicy Brzozowej, Modrzewiowej i Akacjowej. 
Drogi te coraz częściej są używane jako drogi na skróty a nie jako drogi dla osób 
mieszkających przy nich. Kierowcy bardzo często jadą ponad 50 km na godzinę. 
Ulicami tymi wracają dzieci ze szkoły i przedszkola przy ulicy Jesionowej. Uważam, 
że już najwyższa pora by pojawiły się na nich progi zwalniające! Tym bardziej, że 
kilka razy do roku na skrzyżowaniu Modrzewiowa/Brzozowa dochodzi do wypadków 
samochodowych. 
 

 

Budowa progów zwalniających – 

ul. Brzozowa, Modrzewiowa, 

Akacjowa 

kwota: 15 000 zł 



20. Witam, wiem że na wybudowanie drogi na ulicy podmokłej szans nie ma, podobnie 
jak doprowadzenie tam mediów wodno-kanalizacyjnych. Ale czy jest chociaż 
szansa na wybudowanie latarni ulicznych? W niedalekiej przyszłości przy tej ulicy 
powstaną trzy domy, późnym wieczorem jest tam po prostu ciemno. Wielokrotnie 
od ulicy podmokłej okradane były posesje przy ulicy Nizinnej. 

 

Budowa oświetlenia ul. Podmokłej 

kwota: 80 000 zł 

21. Gimnazjum 44 i SP 79 z Przedszkolem składają wniosek o sfinansowanie budowy 
boisk: 
- do piłki nożnej - 40 000zł 
- do piłki koszykowej - 70 000 zł 

Przedstawione kwoty są 

zdecydowanie zaniżone, średni koszt 

samej sztucznej murawy na boiska to 

ok. 120 zł/m2, co daje ok. 100 000 zł 

+ koszty wykonania podbudowy i 

odwodnienia. Koszt budowy jednego 

małego boiska to minimum 300 tys. 

zł. Brak możliwości finansowych 

Osiedla. 

- 

22. Gimnazjum 44 składa wniosek o sfinansowanie zakupu : 
- dwóch dodatkowych komputerów do czytelni  
- tablicy z koszem na boisko gimnazjum - 4000 zł 
- tablicy interaktywnej - 7000 zł 

Rada Osiedla Świerczewo 

przekazała w trakcie 2013 r. 

Gimnazjum dodatkowe środki na 

zakup sprzętu elektronicznego, 

dlatego na komputery środków nie 

przewidujemy. Kosze do koszykówki 

mogą za to zostać zamontowane na 

dawnym asfaltowym boisku do 

koszykówki od strony ul. Jarzębowej. 

Zakup koszy do koszykówki – Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 3 

kwota: 8 000 zł 

 

Zakup tablicy interaktywnej – 

Gimnazjum nr 44 

kwota: 7 000 zł 

23. Zwracamy się z wnioskiem o sfinansowanie zakupy tablicy interaktywnej wraz z 
rzutnikiem. Tablica będzie wykorzystywana do zajęć w młodszych klasach 
(nauczanie zintegrowane). Planowany koszt zakupu – 15 000 zł 
Ponadto, w związku z pełniejszym wykorzystaniem szerokiej gamy ofert lekcji 
medialnych niezbędna jest rozbudowa wewnętrznej sieci internetowej. Koszt 
modernizacji dostępu do internetu – 1500 zł. 

Rada Osiedla Świerczewo 
przekazała w trakcie 2013 r. Szkole 
Podstawowej dodatkowe środki na 
zakup sprzętu elektronicznego, 
dlatego na rzutnik środków nie 
przewidujemy. 

 

Zakup tablicy interaktywnej – Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 3 

kwota: 7 000 zł 
 
Modernizacja WiFi – Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 3 

kwota: 1 500 zł 
 

24. Moja propozycja to budowa chodnika i jezdni ul. Czereśniowa oraz ul. Podmokła. 
Pozdrawiam 

Koszt budowy ul. Podmokłej to ok. 
550 tys. zł, natomiast przebudowy 
ul. Czereśniowej to 500 tys. zł. Brak 
możliwości finansowych Osiedla. 

- 

25. Witam, nie  będę oryginalny, jako  że wychodzę (w imieniu sąsiadów również) z 
propozycją budowy chociaż jednego progu zwalniającego na ulicy Bytomskiej (przy  
skrzyżowaniu z Opolską). Firm aktywnych usługowo przybyło przy naszej ulicy  
ostatnio kilka, ich zmotoryzowani klienci niestety różnie się zachowują. Zarówno  
przy skręcie z Opolskiej jak i przy wyjeżdżaniu z Bytomskiej. Serio mówiąc, jeśli  
chcemy by niż demograficzny się nie pogłębiał, to zaplanujmy tę inwestycję :-)) 

 

Budowa progu zwalniającego – 

ul. Bytomska 

kwota: 4 500 zł 



26. Budowa progów zwalniających na ul. Świerkowej 
 

 Budowa progów zwalniających – 

ul. Świerkowa 

kwota: 10 000 zł 

27. Montaż ulicznych koszy na śmieci ul. Świerkowa zawarte w pkt. 6 
pkt. 6 

28. Park dla psów 
Jednym z miejsc w którym mieszkańcy naszego osiedla wyprowadzają swoje pupile 
jest boisko przy ulicy Buczka. Nie było by w tym nic złego gdyby właściciele nabyli 
zwyczaj sprzątania kupek, jednak jeszcze dużo czasu minie zanim wszyscy się 
tego nauczą. Boisko jest miejscem zabaw dzieci, które biegając po murawie 
napotykają nieprzyjemne odchody. Moją propozycją jest stworzenie miejsca w 
którym właściciele psów będą mogli swobodnie wychodzić na spacery (oczywiście 
nie powinno ich to zwalniać od sprzątania). Na ulicy Kołłątaja, jest 
niezagospodarowany teren dawniejszych działek. Niewielkim nakładem pracy 
można by stworzyć tam prawdziwy raj w którym zwierzaki mogły by załatwić swoje 
potrzeby oraz wyładować energie. Trzeba by ogrodzić teren i postawić sporo koszy 
na odchody. Do zachęcenia właścicieli by odwiedzali to miejsce przydały by się 
również ławeczki i przeszkody dla psów. A jeśli dałoby się doprowadzić wodę to 
zwierzaki mogłyby się schładzać i napoić. W całym poznaniu brakuje takich miejsc, 
gdzie można wypuścić psa. Każdy pies powinien rozładowywać swoją energie, jeśli 
tego nie robi może stać się agresywny i atakować ludzi, gdy właściciel wypuszcza 
go w publicznym miejscu. 

W 2013 r. zostaną na osiedlu 
ustawione kosze na psie odchody, w 
tym na terenie przy ul. Kołłątaja/ 
Buczka. Teren nieużytków przy 
ul. Kołłątaja w projekcie miejscowych 
planów zagospodarowania przes-
trzennego jest przeznaczony pod 
zabudowę. Proponujemy budowę 
psiego wybiegu przy ul. Karola 
Buczka, na niezagospodarowanym 
terenie między boiskami do siatkówki 
a ul. Zamoyskiego. Budowa wybiegu 
jest jednak uzależniona od zgody 
Zarządu Zieleni Miejskiej oraz 
względów bezpieczeństwa, czy 
wybieg może być na terenach 
sportowo-rekreacyjnych. 

Budowa wybiegu dla psów przy 

ul. Karola Buczka/Wł. Zamoyskiego 

kwota: 30 000 zł 

29. Jeśli byłaby taka możliwość, należy przekazać jakąś kwotę na sterylizacje 
bezdomnych kotek. Przeznaczyć pulę- wyznaczyć gabinet weterynaryjny 
znajdujący się na osiedlu Świerczewie i działać. Uważam, że problemem 
bezdomności kotów nikt się nie zajmuje, a na takich osiedlach jak Świerczewo ten 
problem jest dość duży. Co chwilę pojawiają się nowe koty, które niektórzy 
dokarmiają, ale co z tego, skoro za parę miesięcy kotka urodzi młode i z jednego 
bezdomnego robi się 5 czy 6. Obecność działek, domków jednorodzinnych sprzyja 
bezdomności. Fundacje zajmujące się bezdomnymi zwierzętami nie mają już 
środków na sterylizację, ani na pomoc chorym zwierzętom. W tym roku pula na 
sterylizację skończyła się bardzo szybko, co pokazuje tylko skalę problemu. 
Dziękuję i pozdrawiam! 

Brak możliwości prawnych 
przekazywania środków Osiedla 
prywatnemu gabinetowi 
weterynaryjnemu. 

- 

30. Budowa systemu monitorowania i rejestracji hałasu na osiedlu 
Celem jest  budowa systemu rejestrującego poziom hałasu na osiedlu, 
uwzględniającego w szczególnym stopniu obrazowanie wpływu zagrożeń 
hałasowych na słuch i komfort życia mieszkańców.  
Projekt obejmuje zainstalowane w terenie trzech stacji pomiarowych natężenia 
hałasu oraz serwera i oprogramowania do monitorowania i rejestracji , tworzenia 
dynamicznych map zagrożeń hałasowych i do badania i wizualizacji wpływu hałasu 
na narząd słuchu i człowieka. 
Ze względu na szeroki zakres niekorzystnego oddziaływania hałasu na organizm 
człowieka bardzo istotne jest monitorowanie jego poziomu, w szczególności w 
sytuacji naszego osiedla, które znajduje się w bliskim sąsiedztwie autostrady oraz 
lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny. Ponadto znaczna część osiedla znajduje 

Badaniem emisji hałasu zajmuje się 
już Urząd Miasta Poznania, a wyniki 
są dostępne na stronie 
http://www.poznan.pl/mim/wos/mapa-
akustyczna-
2012,p,11105,24629.html Osiedle nie 
jest jednostką kompetentną do 
prowadzenia takich przedsięwzięć. 

- 

http://www.poznan.pl/mim/wos/mapa-akustyczna-2012,p,11105,24629.html
http://www.poznan.pl/mim/wos/mapa-akustyczna-2012,p,11105,24629.html
http://www.poznan.pl/mim/wos/mapa-akustyczna-2012,p,11105,24629.html


się w strefie ograniczonego użytkowania wokół lotniska Krzesiny [1]. W 
szczególności nisko latające samoloty powodujące hałas o znacznych natężeniach 
dB są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców naszego osiedla. Budowa systemu 
monitorowania i rejestracji hałasu na osiedlu przyczyniałaby by się do uzyskania 
własnych i wiarygodnych wyników badań natężenia hałasu w cyklu 24h/365 dni, 
spowodowanego  m.in. przez transport drogowy i lotniczy w rejonie naszego 
osiedla. Pozyskanie takiej wiedzy stworzy możliwości skutecznej argumentacji u 
władz Miasta, Lotniska, odpowiednich Ministrów nad wprowadzeniem zmian, lub 
stosownych ograniczeń zmierzających do poprawy naszej sytuacji i zmniejszenia 
poziomu hałasu, który na nas bezpośrednio, niekorzystnie oddziałuje. Taka 
inicjatywa byłaby zgodna z wytycznymi EU w tym zakresie oraz zgodna z 
kierunkami zmian w przepisach nad którymi pracuje Komisja Europejska. 
KOSZTORYS PROJEKTU 
 Koszt budowy systemu monitorowania i rejestracji hałasu na osiedlu jest w 
dużej mierze uzależniony od liczby stacji monitorujących hałas. Na podstawie 
analizy dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych [3,4,5] istniejących systemów 
monitorowania hałasu można stwierdzić że koszt instalacji jednej stacji wynosi 
około 10.000 zł netto. Zasadne jest zainstalowanie co najmniej trzech stacji 
monitorowania poziomu hałasu oraz serwera umożliwiającego rejestracje i podgląd 
danych on-line, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury informatycznej osiedla 
np. firmę REJ Travel [6]. Szacunkowy koszt instalacji i uruchomienia systemu 
można oszacować na 50.000 zł netto. Kwota ta winna wystarczyć na utworzenie 
takiego systemu. Szczegółowy harmonogram budowy i instalacji systemu można 
przygotować po wstępnej akceptacji projektu. 

31. Proszę o dofinansowanie zakupu 10 sztalug i podkładów do pracowni plastycznej 
naszej szkoły. Cena sztalugi od 150 zł, cena podkładu z klipsem format A3 i 
większy od 30 zł 

 Zakup sztalug i podkładów – Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 3 

kwota: 2 000 zł 

32. Zgłaszamy propozycję dofinansowania budowy ulicy Stobrawskiej. Zamierzamy w 
2014r. w ramach stowarzyszenia przy współfinansowaniu ze środków miasta 
utwardzić ulicę o długość ok. 230 m i szerokości ok. 6 m. Szacujemy, że koszt 
budowy wyniesie ok. 300 tys.zł. Z wstępnych ustaleń wynika, iż właściciele ok. 
połowy działek (ulica ma 14 działek, z których część jest niezamieszkała lub ma 
wejście od strony ul. Goleszowskiej) nie będą zainteresowani finansowaniem 
inwestycji, co znacznie obciąży pozostałych mieszkańców. 

Osiedle niestety nie może 
dofinansowywać inwestycji, na które 
mieszkańcy otrzymują 
dofinansowanie w wysokości 75% od 
Urzędu Miasta - pieniądze Osiedla są 
także pieniędzmi w budżecie Miasta. 
25% musi pochodzić ze środków 
niezwiązanych z budżetem miasta, 
czyli od stowarzyszeń, firm, itd. 

 

33. Spowalniacz (leżący policjant) na ulicy Gostyńska/Kępińska. Bardzo dużo 
samochodów omija krzyżówkę - Leszczyńska/Ostatnia/Westerplatte z powodu 
korkowania się tego skrzyżowania i robią wyścigi ul Gostyńską w kierunku Dębca. 
Na odcinku Gostyńskiej od Głogowskiej  i za Szubińską są spowalniacze 

Na ulicy Gostyńskiej nie 
zaobserwowaliśmy dużego ruchu 
samochodów, aby była wymagana 
budowa progów zwalniających, tym 
bardziej że ulicą tą nie da się 
przejechać prosto w kierunku Dębca. 
Zapewnia to tylko ulica Bohaterów 
Westerplatte. 

- 



WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ RADĘ OSIEDLA 

34. Zagospodarowanie Glinianek – budowa alejek, mała architektura Rada Osiedla planuje wystąpienie z 

dofinansowaniem w tzw. konkursie 

grantowym na zagospodarowanie 

glinianek (budowa alejek, kosze 

naśmieci, ławki). Zakres prac będzie 

zależał od otrzymanego 

dofinansowania (max. 250 000 zł) 

Budowa parku Szachty Świerczewo – 

budowa alejek, montaż małej 

architektury 

kwota 130 000 zł 

35. Wymiana 2 starych daszków przystankowych (przystanki: Będzińska – kier. Luboń, 
oraz Świerczewo – kier. Dębiec) oraz montaż nowej wiaty (przystanek Będzińska – 
kier. Dębiec).  

 
Montaż 3 wiat przystankowych 

kwota: 9 000 zł 

36. Dokumentacja techniczna na budowę brakujących chodników na fragmentach ulicy 
Hugona Kołłątaja: odc. Opolska – Stefana Okrzei oraz odc. od ul. Wojkiewicza w 
kierunku ul. E. Kwiatkowskiego 

 Projekt chodnika ul. H. Kołłątaja (odc. 
Opolska – St. Okrzei oraz 
J. Wojkiewicza – E. Kwiatkowskiego) 
kwota: 20 000 zł 

37. Dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej „Nibylandia”  Dofinansowanie świetlicy 

socjoterapeutycznej „Nibylandia” 

kwota: 4 000 zł 

38. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  Organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży 

kwota: 4 000 zł 

39. Prowadzenie punktu bibliotecznego  Prowadzenie punktu bibliotecznego 

kwota: 4 000 zł 

40. Utrzymanie berberysów w pasie drogowym – ul. W. Korfantego  Utrzymanie zieleni w pasach 

drogowych – ul. W. Korfantego 

kwota: 1 000 zł 

41. Jednorazowe wyjście do teatru dla mieszkańców Świerczewa  Spotkania z kulturą (zakup biletów) 
kwota: 5 000 zł 

42. Festyn z okazji Dnia dziecka w ZSP nr 3  Organizacja festynu z okazji Dnia 
Dziecka – Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 3 
kwota: 3 000 zł 

43. Utrzymanie porządku na terenach sportowo-rekreacyjnych  Utrzymanie terenów sportowo-
rekreacyjnych (ul. K. Buczka/H. 
Kołłątaja oraz W. Korfantego) 
kwota: 35 000 zł 

44. Druk gazetki osiedlowej (4 numery)  Druk gazetki osiedlowej 
kwota: 4 000 zł 

45. Zakup radiowozu przez osiedla dla komisariatu Wilda  Dofinansowanie do zakupu 
radiowozu dla komisariatu Wilda 
kwota: 5 000 zł 

 


