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Czyste powietrze w sezonie grzewczym - apel

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
Rada Osiedla Świerczewo zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zachowanie należytej uważności i stosowanie dozwo-
lonych materiałów opałowych w domach opalanych
paliwami stałymi. Zwracamy uwagę, że dozwolone jest
ocieplanie naszych domów takimi paliwami stałymi jak:

- węgiel kamienny
- węgiel brunatny,
- drewno, pod warunkiem, że jest to drewno niema-

lowanie, nieimpregnowane,
- ekogroszkiem, brykietami itp.
Niedozwolone jest spalanie w piecach wszystkich in-

nych rodzajów odpadów, a w szczególności plastików, 

aerozoli, chemikaliów, mebli,  odpadów niebezpiecznych, 
ubrań i innych tekstyliów. W piecach nie należy również 
spalać kolorowego papieru. W przypadku kontroli Stra-
ży Miejskiej wysokość mandatów na spalanie w piecach 
niewłaściwych substancji grozi kara do 5 000 zł.

Przypominamy, że wydobywające się w procesie 
spalania toksyny oraz gazy prowadzą do poważnych 
chorób płuc i nowotworów. Ponadto silnie zanieczysz-
czone powietrze nie sprzyja prawidłowemu funkcjo-
nowaniu układu mięśniowego i nerwowego, a także 
wpływa niekorzystnie na komfort oddychania podczas 
spędzania czasu poza domem.”

Nowe chodniki na Świerczewie

W ostatnim czasie zakończyły się 
remonty chodników na ul. Cieszyńskiej, 
Śmiełowskiej oraz Szubińskiej.

Koszt prac na ul. Cieszyńskiej wyniósł 
65 tys. zł, ul. Szubińskiej – 46 tys. zł, a 
na ul. Śmiełowskiej – 90 tys. zł. Rada 
Osiedla Świerczewo ma do dyspozycji 
rocznie na remonty dróg i chodników 
ponad 300 tys. zł. Za pozostałą kwotę, 
w 2017 r. planowany jest jeszcze re-
mont chodnika w ul. Jabłonkowskiej.

Przypominamy mieszkańcom, że:
na chodnikach o szerokości do 1,50 

m obowiązuje zakaz parkowania samo-
chodów osobowych – pojazdy powinny 
być parkowane na jezdni równolegle do 
krawężnika, na chodnikach szerszych 
należy zawsze zachować minimum 1,50 
m przejścia dla pieszych,

na chodnikach obowiązuje zawsze 
zakaz parkowania pojazdów dostaw-
czych,

woda opadowa nie powinna być od-
prowadzana za pomocą rynien przez 
chodnik na jezdnię – często w trakcie 
odbiorów rodzi to problemy i grozi zgło-
szeniem takiego odwodnienia przez Za-
rząd Dróg Miejskich do nadzoru budow-
lanego. Woda opadowa powinna być 
zagospodarowana na działce prywatnej. 
Ponadto, odprowadzanie wody przez 
chodnik skutkuje niebezpieczeństwem 
oblodzenia zimą.

Tomasz Wierzbicki
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Poznański Budżet Obywatelski 2018

W ciągu 5 lat realizacji Poznańskiego Budżetu Oby-
watelskiego w mieście pojawiło się wiele zmian i no-
wych inwestycji, które powstały dzięki pomysłom i 
inicjatywie mieszkańców. Z pewnością, z części z nich 
korzystamy nie wiedząc nawet, że były one kiedyś pro-
jektami PBO.

W tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego po raz kolejny swój pomysł mógł zgłosić każdy 
mieszkaniec Poznania – bez względu na wiek. Wśród 
propozycji znalazły się m.in. wybiegi dla psów, remonty 
chodników, modernizacje przystanków autobusowych, 
czy nasadzenia drzew. Pojawiły się także warsztaty dla 
seniorów czy różne zajęcia sportowe. W sumie pozna-
niacy złożyli 325 propozycji, o prawie 100 więcej niż w 
poprzednim roku. 

Mieszkańcy mają o co walczyć. Decyzją prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka kwota środków przeznaczo-
nych na realizację zwycięskich projektów wzrosła w 
stosunku do poprzedniego roku. W tej edycji do roz-
dysponowania jest aż 18 mln złotych. Dokonano także 
nowego podziału pieniędzy na projekty ogólnomiejskie i 
rejonowe. Na te pierwsze przeznaczono 6 mln złotych, 
przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł. 
Utrzymano podział na 13 rejonów, do których trafi łącz-
nie 12 mln, przy czym maksymalna wartość projektu 
to 500 tys. zł. Podobnie jak poprzednio, kwota 12 mln 
została podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszyst-
kie  rejony. Kryterium podziału stanowiły: powierzch-
nia danej dzielnicy (waga 30%) oraz liczba mieszkańców 
(waga 70%)

Podział na rejony:
1. Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady 

Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
2. Kiekrz, Krzyżowniki - Smochowice, Podolany, 

Strzeszyn
3. Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
4. Głuszyna, Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo, 

Starołęka - Minikowo-Marlewo, Szczepankowo – Spła-
wie - Krzesinki

5. Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary 
Grunwald

6. Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
7. Morasko - Radojewo, Naramowice, Umultowo
8. Chartowo, Rataje, Żegrze
9. Stare Miasto
10. Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
11. Fabianowo - Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwia-

towe, Ławica
12. Antoninek - Zieliniec-Kobylepole, Główna, 

Ostrów Tumsk i- Śródka - Zawady-Komandoria, War-
szawskie – Pomet - Maltańskie

13. Jeżyce, św. Łazarz
Po zakończeniu akceptacji przez wydziały i jednostki 

UMP, rady osiedla również mogły przedstawić swo-

je opinie. Na Świerczewie pozytywnie zaopiniowano 
wszystkie 8 projektów spełniających wymogi PBO2018, 
są to:

• X.10 „Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul. 
Buczka)”

• X.11 „ŚWIERCZEWO rekreacji. Boisko, chodnik za 
Korfantego” 

• X.14 „Ogólnodostępne boisko sportowe przy SP 79”
• X.18 „LETNIE KINO PLENEROWE NA ŚWERCZEWIE” 
• X.13 „ŚWIERCZEWSKI HAŁABAŁA. Bezpieczny plac 

zabaw Przedszkole 43” 
• X.1 „Mama nie jest sama”
• X.9 „Spacerniak: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 

ulicy Jałowcowej” 
• X.4 „Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej”

Pełna lista projektów zgłoszonych do Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018 dostępna jest pod adre-
sem: https://pbo2018.um.poznan.pl/i/pbo-2018/propo-
sal

Głosowanie będzie się odbywać w dniach 09 – 
30.10.2018 drogą elektroniczną, poprzez stronę PBO 
(www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie) 

Każdy może oddać maksymalnie 3 głosy. Jeden na 
projekt ogólnomiejski, dwa na rejonowy.

Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, może oddać głos 
w punkcie stacjonarnym - Centrum Inicjatyw Senioralnych 
i Centrum Inicjatyw Rodzinnych w godzinach ich otwarcia 
lub dodatkowo, w weekend 21-22 października, w godz. 
10-18 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Jesionowa 14

Opracowała 
Maria Pajtasz
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Co z przedeptami w okolicy ul  Rejewskiego?

„Przedept” to po prostu fachowa nazwa wydep-
tanej ścieżki. Pewnie większość z nas słyszała o tym, 
że np. w Anglii, zanim w jakimś parku wybuduje się 
chodnik, to najpierw sprawdza się, którędy chodzą 
ludzie, czyli po prostu zwraca się uwagę na owe 
przedepty i wtedy się je utwardza. Wydaje się, że to 
jest racjonalne podejście, wszak chodniki mają służyć 
użytkownikom, a nie tylko urzeczywistniać wizję pro-
jektanta.

Z przedeptami mamy do czynienia na naszym 
osiedlu m.in. w okolicy ul. Rejewskiego. Mieszkańcy 
podążający z takich ulic jak Żerkowska lub Gołuchow-
ska, skracają sobie drogę do ulicy Westerplatte idąc 
pasem zieleni i w ten sposób wydeptują ścieżki. Takie 
ścieżki ładnie nie wyglądają, poza tym w czasie desz-
czu robią się błotniste i spływa z nich piasek, 
który gromadzi się chociażby na pobliskiej 
drodze rowerowej lub w studzienkach ka-
nalizacyjnych.

Przedepty można rekultywować, czy-
li na nowo siać na nich trawę, stawiać ja-
kieś przeszkody lub nasadzenia, ale można 
je też utwardzić. Skoro ludzie wydeptali te 
ścieżki, to znaczy że są im one potrzebne. 
Jeden z mieszkańców tamtego rejonu osie-
dla wprost zaproponował, aby te ścieżki 
utwardzić, w związku z tym wystosowa-
łem interpelację do prezydenta Poznania w 
tej sprawie. W odpowiedzi uzyskałem infor-
mację, że w opinii Zarządu Dróg Miejskich 
optymalnym rozwiązaniem byłoby zasto-

sowanie nawierzchni naturalnych, nie asfaltowych, 
które lepiej komponują się z otoczeniem. Szacunko-
wy koszt wykonania ścieżki asfaltobetonowej wynosi 
około 2.500 zł za 10 m2 i około 5.000 zł koszt wy-
konania dokumentacji technicznej. Zadanie to jednak 
miałoby być realizowane z funduszy Rady Osiedla 
Świerczewo.

W związku z tym, proszę Państwa o opinię, czy 
opisane wyżej przedepty należy utwardzać? Odpo-
wiedzi proszę przesyłać na adres mailowy osiedle_
swierczewo@um.poznan.pl lub bezpośrednio do au-
tora tego tekstu jan.sulanowski@gmail.com.

Jan Sulanowski

W dniach od 28 sierpnia do 3 września Rada 
Osiedla przeprowadziła na stronie internetowej gło-
sowanie wśród uczestników drużyny Świerczewa z 
ECC2017. Spośród 295 uczestników zapisanych do 
grupy Świerczewa, głos oddało 128, z czego zapro-
ponowane lokalizacje otrzymały następujące liczby 
głosów:

1. skrzyżowanie ul. Kołłątaja/Buczka – 46
2. rondo ul. Boh. Westerplatte/Kołłątaja – 38
3. skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Kocha/Krasic-

kiego – 38
4. skrzyżowanie ul. Czechosłowacka/Górecka – 

10.
Na sesji 6 września Rada Osiedla Świerczewo pod-

jęła uchwałę ze wskazaniem lokalizacji przy skrzyżo-

Lokalizacja stacji roweru miejskiego na Świerczewie

waniu ulic Buczka i Kołłątaja. Przedstawione miejsce 
charakteryzuje się położeniem w środku osiedla, za-
pewniając najlepszy dostęp mieszkańców oraz za-
pewniając bezpieczny dojazd do sąsiednich stacji na 
pętlach tramwajowych na Dębcu i Górczynie.

Stacja zostanie ustawiona w marcu 2018 r. Po-
nadto, niedawno została uruchomiona stacja rowe-
ru miejskiego przy Factory w Luboniu  , a w 2018 
r. planowane jest uruchomienie kolejnych 3 stacji w 
Luboniu (przy dworcu kolejowym, na os. Lubonianka 
i przy ul. Wschodniej). 

Tomasz Wierzbicki
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Jak się poruszać na skrzyżowaniach wewnątrz osiedla?

Wiosną na ul. Kołłątaja zostało wymalowane na 
wlotach skrzyżowań dodatkowe oznakowanie, przy-
pominające o konieczności ustąpienia pierwszeństwa 
innym pojazdom. W związku z pytaniami części kie-
rowców, pragniemy przypomnieć zasady poruszania 
się po skrzyżowaniach równorzędnych wewnątrz 
Osiedla.

W Polsce, zgodnie z art. 25 Kodeksu drogowe-
go, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile 
odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustala-
ją pierwszeństwa dla któregoś z kierunków. Pierw-
szeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma po-
jazd nadjeżdżający z prawej strony (jeżeli wykonuje 
się skręt w lewo, należy także ustąpić pierwszeń-

stwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego 
na wprost lub skręcającemu w prawo). Taka sytuacja 
występuje na naszym osiedlu, z wyłączeniem skrzy-
żowań na ul. Opolskiej, Leszczyńskiej, Jesionowej, Gó-
reckiej i Czechosłowackiej, gdzie pierwszeństwo dla 
tych dróg jest ustalone.

Należy się jednak także przyjrzeć definicji samego 
skrzyżowania. Zgodnie z nią, zawartą w art. 2 przed-
miotowej ustawy, przecięcia publicznej drogi utwar-
dzonej (np. asfaltowej, z kostki betonowej) z droga-
mi ziemnymi, dojazdowymi i wewnętrznymi nie są 
uważane za skrzyżowania. W związku z tym wjazd 
na publiczną drogę utwardzoną z takiego przecięcia 
się dróg jest traktowany jako włączenie się do ruchu 

i należy w takiej sytu-
acji ustąpić pierwszeń-
stwa pojazdom jadącym 
utwardzoną drogą, nieza-
leżnie od kierunku, z któ-
rego nadjeżdżają. W celu 
przypomnienia o tym, na 
wlotach dróg gruntowych 
na ul. Kołłątaja, ustawiono 
dodatkowo znaki „ustąp 
pierwszeństwa przejaz-
du” oraz przerywane linie 
krawędziowe przez całą 
długość wjazdu, chociaż 
zgodnie z przepisami nie 
są one potrzebne.

Tomasz Wierzbicki

Przebudowa skrzyżowania Modrzewiowej i Brzozowej

Trwają prace po-
legające na budowie 
wyniesionego skrzy-
żowania ulic Modrze-
wiowej i Brzozowej. 
Planowany termin 
zakończenia robót  30 
października 2017 r..

Tomasz Wierzbicki

Nowi radni Świerczewa
25 marca 2019 odbyły się wybory Rady Osiedla Świerczewo, w trakcie których wybranych zo-
stało 15 nowych radnych. W głosowaniu wzięło udział 867 z 10836 mieszańców uprawnionych 
do głosowania. Głosów ważnych oddano 855.
Najwięcej ważnych głosów kolejno otrzymali i zostali wybrani do Rady Osiedla ŚWIERCZEWO

1 WIERZBICKI Tomasz 635
2 MATUSEWICZ–POTOCKA Anna 482
3 BARTOSZEWICZ–SARNA Anna 419
4 PAJTASZ Maria 408
5 RATAJCZAK Dorota Alicja 391
6 OSZKINIS Edyta 389
7 KASPROWICZ Marcin Michał 385
8 PAMPUCH Katarzyna Monika 374
9 MAĆKOWIAK Marcin 357
10 MARCINIAK Przemysław 350
11 SZYMAŃSKI Błażej Paweł 340
12 GACEK Rafał 319
13 SZYMCZAK Artur Norbert 310
14 SULANOWSKI Jan Henryk 301
15 LEGAWIEC Krzysztof Jacek 300

Sesja inauguracyjna Rady Osiedla odbyła się 15 kwietnia w Urzędzie Miasta na placu Kolegiac-
kim i prowadził ją radny miejski Grzegorz Jura. Radni złożyli ślubowanie, otrzymali decyzję o 
wybraniu na funkcję oraz wybrali przewodniczącego rady osiedla – została nią Anna Matu-
sewicz-Potocka, która była jedynym zgłoszonym kandydatem.
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została podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszyst-
kie  rejony. Kryterium podziału stanowiły: powierzch-
nia danej dzielnicy (waga 30%) oraz liczba mieszkańców 
(waga 70%)

Podział na rejony:
1. Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady 

Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
2. Kiekrz, Krzyżowniki - Smochowice, Podolany, 

Strzeszyn
3. Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
4. Głuszyna, Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo, 

Starołęka - Minikowo-Marlewo, Szczepankowo – Spła-
wie - Krzesinki

5. Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary 
Grunwald

6. Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
7. Morasko - Radojewo, Naramowice, Umultowo
8. Chartowo, Rataje, Żegrze
9. Stare Miasto
10. Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
11. Fabianowo - Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwia-

towe, Ławica
12. Antoninek - Zieliniec-Kobylepole, Główna, 

Ostrów Tumsk i- Śródka - Zawady-Komandoria, War-
szawskie – Pomet - Maltańskie

13. Jeżyce, św. Łazarz
Po zakończeniu akceptacji przez wydziały i jednostki 

UMP, rady osiedla również mogły przedstawić swo-

je opinie. Na Świerczewie pozytywnie zaopiniowano 
wszystkie 8 projektów spełniających wymogi PBO2018, 
są to:

• X.10 „Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul. 
Buczka)”

• X.11 „ŚWIERCZEWO rekreacji. Boisko, chodnik za 
Korfantego” 

• X.14 „Ogólnodostępne boisko sportowe przy SP 79”
• X.18 „LETNIE KINO PLENEROWE NA ŚWERCZEWIE” 
• X.13 „ŚWIERCZEWSKI HAŁABAŁA. Bezpieczny plac 

zabaw Przedszkole 43” 
• X.1 „Mama nie jest sama”
• X.9 „Spacerniak: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 

ulicy Jałowcowej” 
• X.4 „Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej”

Pełna lista projektów zgłoszonych do Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018 dostępna jest pod adre-
sem: https://pbo2018.um.poznan.pl/i/pbo-2018/propo-
sal

Głosowanie będzie się odbywać w dniach 09 – 
30.10.2018 drogą elektroniczną, poprzez stronę PBO 
(www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie) 

Każdy może oddać maksymalnie 3 głosy. Jeden na 
projekt ogólnomiejski, dwa na rejonowy.

Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, może oddać głos 
w punkcie stacjonarnym - Centrum Inicjatyw Senioralnych 
i Centrum Inicjatyw Rodzinnych w godzinach ich otwarcia 
lub dodatkowo, w weekend 21-22 października, w godz. 
10-18 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Jesionowa 14

Opracowała 
Maria Pajtasz
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Co z przedeptami w okolicy ul  Rejewskiego?

„Przedept” to po prostu fachowa nazwa wydep-
tanej ścieżki. Pewnie większość z nas słyszała o tym, 
że np. w Anglii, zanim w jakimś parku wybuduje się 
chodnik, to najpierw sprawdza się, którędy chodzą 
ludzie, czyli po prostu zwraca się uwagę na owe 
przedepty i wtedy się je utwardza. Wydaje się, że to 
jest racjonalne podejście, wszak chodniki mają służyć 
użytkownikom, a nie tylko urzeczywistniać wizję pro-
jektanta.

Z przedeptami mamy do czynienia na naszym 
osiedlu m.in. w okolicy ul. Rejewskiego. Mieszkańcy 
podążający z takich ulic jak Żerkowska lub Gołuchow-
ska, skracają sobie drogę do ulicy Westerplatte idąc 
pasem zieleni i w ten sposób wydeptują ścieżki. Takie 
ścieżki ładnie nie wyglądają, poza tym w czasie desz-
czu robią się błotniste i spływa z nich piasek, 
który gromadzi się chociażby na pobliskiej 
drodze rowerowej lub w studzienkach ka-
nalizacyjnych.

Przedepty można rekultywować, czy-
li na nowo siać na nich trawę, stawiać ja-
kieś przeszkody lub nasadzenia, ale można 
je też utwardzić. Skoro ludzie wydeptali te 
ścieżki, to znaczy że są im one potrzebne. 
Jeden z mieszkańców tamtego rejonu osie-
dla wprost zaproponował, aby te ścieżki 
utwardzić, w związku z tym wystosowa-
łem interpelację do prezydenta Poznania w 
tej sprawie. W odpowiedzi uzyskałem infor-
mację, że w opinii Zarządu Dróg Miejskich 
optymalnym rozwiązaniem byłoby zasto-

sowanie nawierzchni naturalnych, nie asfaltowych, 
które lepiej komponują się z otoczeniem. Szacunko-
wy koszt wykonania ścieżki asfaltobetonowej wynosi 
około 2.500 zł za 10 m2 i około 5.000 zł koszt wy-
konania dokumentacji technicznej. Zadanie to jednak 
miałoby być realizowane z funduszy Rady Osiedla 
Świerczewo.

W związku z tym, proszę Państwa o opinię, czy 
opisane wyżej przedepty należy utwardzać? Odpo-
wiedzi proszę przesyłać na adres mailowy osiedle_
swierczewo@um.poznan.pl lub bezpośrednio do au-
tora tego tekstu jan.sulanowski@gmail.com.

Jan Sulanowski

W dniach od 28 sierpnia do 3 września Rada 
Osiedla przeprowadziła na stronie internetowej gło-
sowanie wśród uczestników drużyny Świerczewa z 
ECC2017. Spośród 295 uczestników zapisanych do 
grupy Świerczewa, głos oddało 128, z czego zapro-
ponowane lokalizacje otrzymały następujące liczby 
głosów:

1. skrzyżowanie ul. Kołłątaja/Buczka – 46
2. rondo ul. Boh. Westerplatte/Kołłątaja – 38
3. skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Kocha/Krasic-

kiego – 38
4. skrzyżowanie ul. Czechosłowacka/Górecka – 

10.
Na sesji 6 września Rada Osiedla Świerczewo pod-

jęła uchwałę ze wskazaniem lokalizacji przy skrzyżo-

Lokalizacja stacji roweru miejskiego na Świerczewie

waniu ulic Buczka i Kołłątaja. Przedstawione miejsce 
charakteryzuje się położeniem w środku osiedla, za-
pewniając najlepszy dostęp mieszkańców oraz za-
pewniając bezpieczny dojazd do sąsiednich stacji na 
pętlach tramwajowych na Dębcu i Górczynie.

Stacja zostanie ustawiona w marcu 2018 r. Po-
nadto, niedawno została uruchomiona stacja rowe-
ru miejskiego przy Factory w Luboniu  , a w 2018 
r. planowane jest uruchomienie kolejnych 3 stacji w 
Luboniu (przy dworcu kolejowym, na os. Lubonianka 
i przy ul. Wschodniej). 

Tomasz Wierzbicki
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Jak się poruszać na skrzyżowaniach wewnątrz osiedla?

Wiosną na ul. Kołłątaja zostało wymalowane na 
wlotach skrzyżowań dodatkowe oznakowanie, przy-
pominające o konieczności ustąpienia pierwszeństwa 
innym pojazdom. W związku z pytaniami części kie-
rowców, pragniemy przypomnieć zasady poruszania 
się po skrzyżowaniach równorzędnych wewnątrz 
Osiedla.

W Polsce, zgodnie z art. 25 Kodeksu drogowe-
go, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile 
odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustala-
ją pierwszeństwa dla któregoś z kierunków. Pierw-
szeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma po-
jazd nadjeżdżający z prawej strony (jeżeli wykonuje 
się skręt w lewo, należy także ustąpić pierwszeń-

stwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego 
na wprost lub skręcającemu w prawo). Taka sytuacja 
występuje na naszym osiedlu, z wyłączeniem skrzy-
żowań na ul. Opolskiej, Leszczyńskiej, Jesionowej, Gó-
reckiej i Czechosłowackiej, gdzie pierwszeństwo dla 
tych dróg jest ustalone.

Należy się jednak także przyjrzeć definicji samego 
skrzyżowania. Zgodnie z nią, zawartą w art. 2 przed-
miotowej ustawy, przecięcia publicznej drogi utwar-
dzonej (np. asfaltowej, z kostki betonowej) z droga-
mi ziemnymi, dojazdowymi i wewnętrznymi nie są 
uważane za skrzyżowania. W związku z tym wjazd 
na publiczną drogę utwardzoną z takiego przecięcia 
się dróg jest traktowany jako włączenie się do ruchu 

i należy w takiej sytu-
acji ustąpić pierwszeń-
stwa pojazdom jadącym 
utwardzoną drogą, nieza-
leżnie od kierunku, z któ-
rego nadjeżdżają. W celu 
przypomnienia o tym, na 
wlotach dróg gruntowych 
na ul. Kołłątaja, ustawiono 
dodatkowo znaki „ustąp 
pierwszeństwa przejaz-
du” oraz przerywane linie 
krawędziowe przez całą 
długość wjazdu, chociaż 
zgodnie z przepisami nie 
są one potrzebne.

Tomasz Wierzbicki

Przebudowa skrzyżowania Modrzewiowej i Brzozowej

Trwają prace po-
legające na budowie 
wyniesionego skrzy-
żowania ulic Modrze-
wiowej i Brzozowej. 
Planowany termin 
zakończenia robót  30 
października 2017 r..

Tomasz Wierzbicki

Nowy Zarząd Osiedla oraz komisje

Na drugiej sesji Rady Osiedla, która odbyła się 
17 kwietnia, radni dokonali wyboru m  in  zastęp-
cy przewodniczącej rady osiedla, zarządu osiedla 
oraz zapisali się do pracy w komisjach 

Zastępcą Przewodniczącej Rady Osiedla został 
Przemysław Marciniak.

Przewodniczącą Zarządu Osiedla została ponownie 
Anna Bartoszewicz-Sarna, w skład zarządu weszli tak-
że: Tomasz Wierzbicki (zastępca), Edyta Oszkinis i Błażej 
Szymański. Zarząd Osiedla tworzy zgodnie z przepisami 
od 3 do 7 osób, a w zakresie obowiązków członków za-
rządu jest m. in. przygotowywanie materiałów na se-
sje rady osiedla (np. projektów uchwał, w tym projektu 
planu wydatków), pilnowanie realizacji planu wydatków, 
obieg dokumentacji oraz korespondencji.

Radni powołali też komisje tematyczne w radzie 
osiedla:
1. Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publiczne-
go – do spraw bezpieczeństwa, porządku publicz-
nego; do składu powołuje się:

• Marcina Maćkowiaka;
• Jana Sulanowskiego;
• Błażeja Szymańskiego;
• Katarzynę Pampuch;
• Krzysztofa Legawca;
• Marcina Kasprowicza.

2. Komisję Infrastruktury i Transportu – do spraw 
infrastruktury, projektów inwestycji, transportu pu-
blicznego i rowerowego, ruchu drogowego, gospo-
darki mieszkaniowej; w skład komisji weszli radni:

• Anna Bartoszewicz-Sarna,

• Krzysztof Legawiec,
• Błażej Szymański,
• Tomasz Wierzbicki.

3. Komisję Środowiska, Zieleni i Polityki Prze-
strzennej – do spraw ochrony środowiska, zieleni, 
terenów sportowo-rekreacyjnych, gospodarki od-
padami, prowadzenia edukacji w zakresie ochrony 
środowiska, polityki przestrzennej, gospodarki nie-
ruchomościami; w skład komisji weszli radni:

• Przemysław Marciniak,
• Edyta Oszkinis,
• Katarzyna Pampuch,
• Jan Sulanowski,
• Artur Szymczak,
• Rafał Gacek

4. Komisję Spraw Społecznych – do spraw edu-
kacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, zdrowia, 
współdziałania z organizacjami pozarządowymi; w 
skład komisji weszli radni:

• Marcin Kasprowicza,
• Edyta Oszkinis;
• Katarzyna Pampuch;
• Maria Pajtasz;
• Dorota Ratajczak;
• Jan Sulanowski.
• Artur Szymczak.

Ponadto, został uchwalony harmonogram sesji 
rady osiedla, które będą odbywały się raz w mie-
siącu – jest on dostępny na stronie http://swiercze-
wo.poznan.pl/rada-osiedla-swierczewo/sesje

Tomasz Wierzbicki

Sprzątanie świata
6 kwietnia odbyło się kolejne „Sprzątanie świata”. 
Porządki rozpoczęły się o godz. 10:00 i trwały 
do godz. 13:00. Do sprzątania przez Radę Osiedla 
oraz mieszkańców zostały zgłoszone następujące 
miejsca na Świerczewie:
• Szachty – wejście od skrzyżowania ulic Kocha i 
Witaszka
• Szachty – na końcu ul. Orkana
• Fort IX – ul. Kępińska (przy dawnym sklepie 
Społem)
• Fort IX – na końcu ul. Na Uboczu
• Fort IX – ul. Skalna (przy bramie wjazdowej do 
fortu)
• nad Górczynką – skrzyżowanie ulic Burszty i 
Bohuszewiczówny
• ul. Czeremchowa/Gruszkowa (zgłoszenie: Nie-
formalna Inicjatywa Czeremcha)
• ul. Południowa/Grabowa (zgłoszenie: Nieformal-

na Inicjatywa Czeremcha).
Organizatorem akcji był Wydział 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Poznania. We wszystkich 
lokalizacjach zapewnione zostały 
worki oraz jednorazowe ręka-
wice.

Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli 
udział w akcji serdecznie dziękujemy!
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Czyste powietrze w sezonie grzewczym - apel

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
Rada Osiedla Świerczewo zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zachowanie należytej uważności i stosowanie dozwo-
lonych materiałów opałowych w domach opalanych
paliwami stałymi. Zwracamy uwagę, że dozwolone jest
ocieplanie naszych domów takimi paliwami stałymi jak:

- węgiel kamienny
- węgiel brunatny,
- drewno, pod warunkiem, że jest to drewno niema-

lowanie, nieimpregnowane,
- ekogroszkiem, brykietami itp.
Niedozwolone jest spalanie w piecach wszystkich in-

nych rodzajów odpadów, a w szczególności plastików, 

aerozoli, chemikaliów, mebli,  odpadów niebezpiecznych, 
ubrań i innych tekstyliów. W piecach nie należy również 
spalać kolorowego papieru. W przypadku kontroli Stra-
ży Miejskiej wysokość mandatów na spalanie w piecach 
niewłaściwych substancji grozi kara do 5 000 zł.

Przypominamy, że wydobywające się w procesie 
spalania toksyny oraz gazy prowadzą do poważnych 
chorób płuc i nowotworów. Ponadto silnie zanieczysz-
czone powietrze nie sprzyja prawidłowemu funkcjo-
nowaniu układu mięśniowego i nerwowego, a także 
wpływa niekorzystnie na komfort oddychania podczas 
spędzania czasu poza domem.”

Nowe chodniki na Świerczewie

W ostatnim czasie zakończyły się 
remonty chodników na ul. Cieszyńskiej, 
Śmiełowskiej oraz Szubińskiej.

Koszt prac na ul. Cieszyńskiej wyniósł 
65 tys. zł, ul. Szubińskiej – 46 tys. zł, a 
na ul. Śmiełowskiej – 90 tys. zł. Rada 
Osiedla Świerczewo ma do dyspozycji 
rocznie na remonty dróg i chodników 
ponad 300 tys. zł. Za pozostałą kwotę, 
w 2017 r. planowany jest jeszcze re-
mont chodnika w ul. Jabłonkowskiej.

Przypominamy mieszkańcom, że:
na chodnikach o szerokości do 1,50 

m obowiązuje zakaz parkowania samo-
chodów osobowych – pojazdy powinny 
być parkowane na jezdni równolegle do 
krawężnika, na chodnikach szerszych 
należy zawsze zachować minimum 1,50 
m przejścia dla pieszych,

na chodnikach obowiązuje zawsze 
zakaz parkowania pojazdów dostaw-
czych,

woda opadowa nie powinna być od-
prowadzana za pomocą rynien przez 
chodnik na jezdnię – często w trakcie 
odbiorów rodzi to problemy i grozi zgło-
szeniem takiego odwodnienia przez Za-
rząd Dróg Miejskich do nadzoru budow-
lanego. Woda opadowa powinna być 
zagospodarowana na działce prywatnej. 
Ponadto, odprowadzanie wody przez 
chodnik skutkuje niebezpieczeństwem 
oblodzenia zimą.

Tomasz Wierzbicki
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Poznański Budżet Obywatelski 2018

W ciągu 5 lat realizacji Poznańskiego Budżetu Oby-
watelskiego w mieście pojawiło się wiele zmian i no-
wych inwestycji, które powstały dzięki pomysłom i 
inicjatywie mieszkańców. Z pewnością, z części z nich 
korzystamy nie wiedząc nawet, że były one kiedyś pro-
jektami PBO.

W tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego po raz kolejny swój pomysł mógł zgłosić każdy 
mieszkaniec Poznania – bez względu na wiek. Wśród 
propozycji znalazły się m.in. wybiegi dla psów, remonty 
chodników, modernizacje przystanków autobusowych, 
czy nasadzenia drzew. Pojawiły się także warsztaty dla 
seniorów czy różne zajęcia sportowe. W sumie pozna-
niacy złożyli 325 propozycji, o prawie 100 więcej niż w 
poprzednim roku. 

Mieszkańcy mają o co walczyć. Decyzją prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka kwota środków przeznaczo-
nych na realizację zwycięskich projektów wzrosła w 
stosunku do poprzedniego roku. W tej edycji do roz-
dysponowania jest aż 18 mln złotych. Dokonano także 
nowego podziału pieniędzy na projekty ogólnomiejskie i 
rejonowe. Na te pierwsze przeznaczono 6 mln złotych, 
przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł. 
Utrzymano podział na 13 rejonów, do których trafi łącz-
nie 12 mln, przy czym maksymalna wartość projektu 
to 500 tys. zł. Podobnie jak poprzednio, kwota 12 mln 
została podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszyst-
kie  rejony. Kryterium podziału stanowiły: powierzch-
nia danej dzielnicy (waga 30%) oraz liczba mieszkańców 
(waga 70%)

Podział na rejony:
1. Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady 

Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
2. Kiekrz, Krzyżowniki - Smochowice, Podolany, 

Strzeszyn
3. Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
4. Głuszyna, Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo, 

Starołęka - Minikowo-Marlewo, Szczepankowo – Spła-
wie - Krzesinki

5. Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary 
Grunwald

6. Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
7. Morasko - Radojewo, Naramowice, Umultowo
8. Chartowo, Rataje, Żegrze
9. Stare Miasto
10. Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
11. Fabianowo - Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwia-

towe, Ławica
12. Antoninek - Zieliniec-Kobylepole, Główna, 

Ostrów Tumsk i- Śródka - Zawady-Komandoria, War-
szawskie – Pomet - Maltańskie

13. Jeżyce, św. Łazarz
Po zakończeniu akceptacji przez wydziały i jednostki 

UMP, rady osiedla również mogły przedstawić swo-

je opinie. Na Świerczewie pozytywnie zaopiniowano 
wszystkie 8 projektów spełniających wymogi PBO2018, 
są to:

• X.10 „Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul. 
Buczka)”

• X.11 „ŚWIERCZEWO rekreacji. Boisko, chodnik za 
Korfantego” 

• X.14 „Ogólnodostępne boisko sportowe przy SP 79”
• X.18 „LETNIE KINO PLENEROWE NA ŚWERCZEWIE” 
• X.13 „ŚWIERCZEWSKI HAŁABAŁA. Bezpieczny plac 

zabaw Przedszkole 43” 
• X.1 „Mama nie jest sama”
• X.9 „Spacerniak: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 

ulicy Jałowcowej” 
• X.4 „Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej”

Pełna lista projektów zgłoszonych do Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018 dostępna jest pod adre-
sem: https://pbo2018.um.poznan.pl/i/pbo-2018/propo-
sal

Głosowanie będzie się odbywać w dniach 09 – 
30.10.2018 drogą elektroniczną, poprzez stronę PBO 
(www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie) 

Każdy może oddać maksymalnie 3 głosy. Jeden na 
projekt ogólnomiejski, dwa na rejonowy.

Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, może oddać głos 
w punkcie stacjonarnym - Centrum Inicjatyw Senioralnych 
i Centrum Inicjatyw Rodzinnych w godzinach ich otwarcia 
lub dodatkowo, w weekend 21-22 października, w godz. 
10-18 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Jesionowa 14

Opracowała 
Maria Pajtasz
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Co z przedeptami w okolicy ul  Rejewskiego?

„Przedept” to po prostu fachowa nazwa wydep-
tanej ścieżki. Pewnie większość z nas słyszała o tym, 
że np. w Anglii, zanim w jakimś parku wybuduje się 
chodnik, to najpierw sprawdza się, którędy chodzą 
ludzie, czyli po prostu zwraca się uwagę na owe 
przedepty i wtedy się je utwardza. Wydaje się, że to 
jest racjonalne podejście, wszak chodniki mają służyć 
użytkownikom, a nie tylko urzeczywistniać wizję pro-
jektanta.

Z przedeptami mamy do czynienia na naszym 
osiedlu m.in. w okolicy ul. Rejewskiego. Mieszkańcy 
podążający z takich ulic jak Żerkowska lub Gołuchow-
ska, skracają sobie drogę do ulicy Westerplatte idąc 
pasem zieleni i w ten sposób wydeptują ścieżki. Takie 
ścieżki ładnie nie wyglądają, poza tym w czasie desz-
czu robią się błotniste i spływa z nich piasek, 
który gromadzi się chociażby na pobliskiej 
drodze rowerowej lub w studzienkach ka-
nalizacyjnych.

Przedepty można rekultywować, czy-
li na nowo siać na nich trawę, stawiać ja-
kieś przeszkody lub nasadzenia, ale można 
je też utwardzić. Skoro ludzie wydeptali te 
ścieżki, to znaczy że są im one potrzebne. 
Jeden z mieszkańców tamtego rejonu osie-
dla wprost zaproponował, aby te ścieżki 
utwardzić, w związku z tym wystosowa-
łem interpelację do prezydenta Poznania w 
tej sprawie. W odpowiedzi uzyskałem infor-
mację, że w opinii Zarządu Dróg Miejskich 
optymalnym rozwiązaniem byłoby zasto-

sowanie nawierzchni naturalnych, nie asfaltowych, 
które lepiej komponują się z otoczeniem. Szacunko-
wy koszt wykonania ścieżki asfaltobetonowej wynosi 
około 2.500 zł za 10 m2 i około 5.000 zł koszt wy-
konania dokumentacji technicznej. Zadanie to jednak 
miałoby być realizowane z funduszy Rady Osiedla 
Świerczewo.

W związku z tym, proszę Państwa o opinię, czy 
opisane wyżej przedepty należy utwardzać? Odpo-
wiedzi proszę przesyłać na adres mailowy osiedle_
swierczewo@um.poznan.pl lub bezpośrednio do au-
tora tego tekstu jan.sulanowski@gmail.com.

Jan Sulanowski

W dniach od 28 sierpnia do 3 września Rada 
Osiedla przeprowadziła na stronie internetowej gło-
sowanie wśród uczestników drużyny Świerczewa z 
ECC2017. Spośród 295 uczestników zapisanych do 
grupy Świerczewa, głos oddało 128, z czego zapro-
ponowane lokalizacje otrzymały następujące liczby 
głosów:

1. skrzyżowanie ul. Kołłątaja/Buczka – 46
2. rondo ul. Boh. Westerplatte/Kołłątaja – 38
3. skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Kocha/Krasic-

kiego – 38
4. skrzyżowanie ul. Czechosłowacka/Górecka – 

10.
Na sesji 6 września Rada Osiedla Świerczewo pod-

jęła uchwałę ze wskazaniem lokalizacji przy skrzyżo-

Lokalizacja stacji roweru miejskiego na Świerczewie

waniu ulic Buczka i Kołłątaja. Przedstawione miejsce 
charakteryzuje się położeniem w środku osiedla, za-
pewniając najlepszy dostęp mieszkańców oraz za-
pewniając bezpieczny dojazd do sąsiednich stacji na 
pętlach tramwajowych na Dębcu i Górczynie.

Stacja zostanie ustawiona w marcu 2018 r. Po-
nadto, niedawno została uruchomiona stacja rowe-
ru miejskiego przy Factory w Luboniu  , a w 2018 
r. planowane jest uruchomienie kolejnych 3 stacji w 
Luboniu (przy dworcu kolejowym, na os. Lubonianka 
i przy ul. Wschodniej). 

Tomasz Wierzbicki
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Jak się poruszać na skrzyżowaniach wewnątrz osiedla?

Wiosną na ul. Kołłątaja zostało wymalowane na 
wlotach skrzyżowań dodatkowe oznakowanie, przy-
pominające o konieczności ustąpienia pierwszeństwa 
innym pojazdom. W związku z pytaniami części kie-
rowców, pragniemy przypomnieć zasady poruszania 
się po skrzyżowaniach równorzędnych wewnątrz 
Osiedla.

W Polsce, zgodnie z art. 25 Kodeksu drogowe-
go, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile 
odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustala-
ją pierwszeństwa dla któregoś z kierunków. Pierw-
szeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma po-
jazd nadjeżdżający z prawej strony (jeżeli wykonuje 
się skręt w lewo, należy także ustąpić pierwszeń-

stwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego 
na wprost lub skręcającemu w prawo). Taka sytuacja 
występuje na naszym osiedlu, z wyłączeniem skrzy-
żowań na ul. Opolskiej, Leszczyńskiej, Jesionowej, Gó-
reckiej i Czechosłowackiej, gdzie pierwszeństwo dla 
tych dróg jest ustalone.

Należy się jednak także przyjrzeć definicji samego 
skrzyżowania. Zgodnie z nią, zawartą w art. 2 przed-
miotowej ustawy, przecięcia publicznej drogi utwar-
dzonej (np. asfaltowej, z kostki betonowej) z droga-
mi ziemnymi, dojazdowymi i wewnętrznymi nie są 
uważane za skrzyżowania. W związku z tym wjazd 
na publiczną drogę utwardzoną z takiego przecięcia 
się dróg jest traktowany jako włączenie się do ruchu 

i należy w takiej sytu-
acji ustąpić pierwszeń-
stwa pojazdom jadącym 
utwardzoną drogą, nieza-
leżnie od kierunku, z któ-
rego nadjeżdżają. W celu 
przypomnienia o tym, na 
wlotach dróg gruntowych 
na ul. Kołłątaja, ustawiono 
dodatkowo znaki „ustąp 
pierwszeństwa przejaz-
du” oraz przerywane linie 
krawędziowe przez całą 
długość wjazdu, chociaż 
zgodnie z przepisami nie 
są one potrzebne.

Tomasz Wierzbicki

Przebudowa skrzyżowania Modrzewiowej i Brzozowej

Trwają prace po-
legające na budowie 
wyniesionego skrzy-
żowania ulic Modrze-
wiowej i Brzozowej. 
Planowany termin 
zakończenia robót  30 
października 2017 r..

Tomasz Wierzbicki

Świerczewo Run – promując Świerczewo na zawodach

Pierwsze półrocze dla grupy biegowej Świercze-
wo Run było bardzo intensywne. Nasi członkowie 
wzięli udział w 35 zawodach (w tym w 12 rywaliza-
cjach Parkrun). Różniły się one między sobą długością 
dystansu oraz stopniem trudności.

W ostatnim dniu marca wzięliśmy drużynowo 
udział  w Niebieskiej Fali - biegu zorganizowanym z 
okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Mie-
liśmy tam swoją reprezentację w biegach na dystan-
sie 5 i 10 km. Możemy pochwalić się zajęciem 5. miej-
sca na krótszym dystansie (w drużynie byli - Marlena, 
Marek, Kuba i Artur) i 6. miejsca na dłuższym (druży-
nę stanowili - Sylwia, Dominika, Andrzej i Kuba).

Nie sposób nie wspomnieć również o swoistym 
święcie biegowym, jakim był 12. PKO Poznań Półma-
raton (14.04.2019). Świerczewo Run było tam repre-
zentowane przez dziesięć osób. Zawody te stały się 
miejscem udanego debiutu Marty na dystansie pół-
maratonu, której towarzyszył Andrzej. Padło również 
kilka rekordów życiowych, które tego dnia należały 
do Olgi, Agnieszki, Dominiki, Vitallego i Damiana. Cała 
drużyna wraz z przyjaciółmi z okolicznych teamów 
cieszyła się z uzyskanych rezultatów i samego biegu.

Kwiecień był dla Świerczewo Run ważny jeszcze 
pod jednym względem. 16-tego tego miesiąca świę-
towaliśmy 200. trening. Przebiegliśmy trasę 5 km w 
niemałym składzie 27 osób. Przybyli nasi przyjacie-
le, aby wspólnie uczcić razem z nami to wydarzenie. 
Warto przy tym zaznaczyć, że 100. trening święto-
waliśmy w gronie pięcioosobowym (przy czym cała 
piątka dalej biega w barwach Świerczewo Run). Biorąc 
pod uwagę tendencję wzrostową, zobaczymy co nas 
czeka na 300. treningu. Życzymy sobie by team się 
rozrastał i stawał się coraz bardziej rozpoznawalny.

Ważnym wydarzeniem odbywającym się rok-
rocznie w maju stała się rywalizacja w ramach Wings 

for Life World Run. W składzie: Agnieszka, Beata, Do-
minika, Andrzej i Krzysztof uciekaliśmy wraz z prawie 
8 tys. osób przed samochodem pościgowym pro-
wadzonym przez Adama Małysza. Średnia odległość 
jaką pokonaliśmy, biegnąc dla tych, którzy nie mogą, 
to aż 20,66 km. Cieszyła też świadomość, że biegając 
możemy pomóc – cały dochód z opłat startowych 
był przekazany na badania nad rdzeniem kręgowym.

Wracając do planów na przyszłość należy wspo-
mnieć, że w najbliższym czasie będziemy uczestni-
czyć w sztafecie biegowej, która upamiętnia wyda-
rzenia czerwca ‚56. Dzięki zaangażowaniu wielu osób 
udało nam się wystawić aż trzy składy. Mamy na-
dzieję na dobre wyniki i oczywiście świetną zabawę. 
Przed nami również miesiące pracy, aby w sezonie 
jesiennym móc zrealizować postawione cele (niektó-
rzy będą kończyć wyzwanie, jakim jest zdobycie Ko-
rony Półmaratonów Polski, a inni będą debiutować na 
długich dystansach - maratonu i ultramaratonu). Po-
jawiają się plany bicia własnych rekordów życiowych. 
Za realizację zamierzeń mocno trzymamy kciuki. 

Równocześnie zapraszamy do wspólnych trenin-
gów, które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 
20.00. Miejsce zbiórki to boisko do siatkówki przy ulicy 
Buczka. Razem pokonujemy trasę 5 km (przy większej 
liczbie uczestników dzielimy się na grupy), a czasem jej 
wielokrotność. Koniecznie należy zadbać o strój dopa-
sowany do warunków pogodowych i zabranie dobre-
go humoru. Rekomendujemy też, zaopatrzenie się w 
odblaski, gdy dzień zacznie się skracać. Grupa Świer-
czewo Run jest amatorską drużyną sportową, którą 
można śledzić na Facebooku - https://www.facebook.
com/SwierczewoRun/ (znajdują się tam szczegółowe 
relacje z poszczególnych zawodów, informacje o tre-
ningach itp.) oraz dołączyć do grupy - https://www.
facebook.com/groups/1499406317006653/

Dominika Przybyszewska

200 trening Świerczewo Run, fot. Jakub Troszczyński

Reprezentacja teamu podczas 12 PKO Poznań Półmaratonu, 
fot. Piotr Rychter
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Czyste powietrze w sezonie grzewczym - apel

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
Rada Osiedla Świerczewo zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zachowanie należytej uważności i stosowanie dozwo-
lonych materiałów opałowych w domach opalanych
paliwami stałymi. Zwracamy uwagę, że dozwolone jest
ocieplanie naszych domów takimi paliwami stałymi jak:

- węgiel kamienny
- węgiel brunatny,
- drewno, pod warunkiem, że jest to drewno niema-

lowanie, nieimpregnowane,
- ekogroszkiem, brykietami itp.
Niedozwolone jest spalanie w piecach wszystkich in-

nych rodzajów odpadów, a w szczególności plastików, 

aerozoli, chemikaliów, mebli,  odpadów niebezpiecznych, 
ubrań i innych tekstyliów. W piecach nie należy również 
spalać kolorowego papieru. W przypadku kontroli Stra-
ży Miejskiej wysokość mandatów na spalanie w piecach 
niewłaściwych substancji grozi kara do 5 000 zł.

Przypominamy, że wydobywające się w procesie 
spalania toksyny oraz gazy prowadzą do poważnych 
chorób płuc i nowotworów. Ponadto silnie zanieczysz-
czone powietrze nie sprzyja prawidłowemu funkcjo-
nowaniu układu mięśniowego i nerwowego, a także 
wpływa niekorzystnie na komfort oddychania podczas 
spędzania czasu poza domem.”

Nowe chodniki na Świerczewie

W ostatnim czasie zakończyły się 
remonty chodników na ul. Cieszyńskiej, 
Śmiełowskiej oraz Szubińskiej.

Koszt prac na ul. Cieszyńskiej wyniósł 
65 tys. zł, ul. Szubińskiej – 46 tys. zł, a 
na ul. Śmiełowskiej – 90 tys. zł. Rada 
Osiedla Świerczewo ma do dyspozycji 
rocznie na remonty dróg i chodników 
ponad 300 tys. zł. Za pozostałą kwotę, 
w 2017 r. planowany jest jeszcze re-
mont chodnika w ul. Jabłonkowskiej.

Przypominamy mieszkańcom, że:
na chodnikach o szerokości do 1,50 

m obowiązuje zakaz parkowania samo-
chodów osobowych – pojazdy powinny 
być parkowane na jezdni równolegle do 
krawężnika, na chodnikach szerszych 
należy zawsze zachować minimum 1,50 
m przejścia dla pieszych,

na chodnikach obowiązuje zawsze 
zakaz parkowania pojazdów dostaw-
czych,

woda opadowa nie powinna być od-
prowadzana za pomocą rynien przez 
chodnik na jezdnię – często w trakcie 
odbiorów rodzi to problemy i grozi zgło-
szeniem takiego odwodnienia przez Za-
rząd Dróg Miejskich do nadzoru budow-
lanego. Woda opadowa powinna być 
zagospodarowana na działce prywatnej. 
Ponadto, odprowadzanie wody przez 
chodnik skutkuje niebezpieczeństwem 
oblodzenia zimą.

Tomasz Wierzbicki
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Poznański Budżet Obywatelski 2018

W ciągu 5 lat realizacji Poznańskiego Budżetu Oby-
watelskiego w mieście pojawiło się wiele zmian i no-
wych inwestycji, które powstały dzięki pomysłom i 
inicjatywie mieszkańców. Z pewnością, z części z nich 
korzystamy nie wiedząc nawet, że były one kiedyś pro-
jektami PBO.

W tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego po raz kolejny swój pomysł mógł zgłosić każdy 
mieszkaniec Poznania – bez względu na wiek. Wśród 
propozycji znalazły się m.in. wybiegi dla psów, remonty 
chodników, modernizacje przystanków autobusowych, 
czy nasadzenia drzew. Pojawiły się także warsztaty dla 
seniorów czy różne zajęcia sportowe. W sumie pozna-
niacy złożyli 325 propozycji, o prawie 100 więcej niż w 
poprzednim roku. 

Mieszkańcy mają o co walczyć. Decyzją prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka kwota środków przeznaczo-
nych na realizację zwycięskich projektów wzrosła w 
stosunku do poprzedniego roku. W tej edycji do roz-
dysponowania jest aż 18 mln złotych. Dokonano także 
nowego podziału pieniędzy na projekty ogólnomiejskie i 
rejonowe. Na te pierwsze przeznaczono 6 mln złotych, 
przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł. 
Utrzymano podział na 13 rejonów, do których trafi łącz-
nie 12 mln, przy czym maksymalna wartość projektu 
to 500 tys. zł. Podobnie jak poprzednio, kwota 12 mln 
została podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszyst-
kie  rejony. Kryterium podziału stanowiły: powierzch-
nia danej dzielnicy (waga 30%) oraz liczba mieszkańców 
(waga 70%)

Podział na rejony:
1. Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady 

Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
2. Kiekrz, Krzyżowniki - Smochowice, Podolany, 

Strzeszyn
3. Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
4. Głuszyna, Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo, 

Starołęka - Minikowo-Marlewo, Szczepankowo – Spła-
wie - Krzesinki

5. Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary 
Grunwald

6. Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
7. Morasko - Radojewo, Naramowice, Umultowo
8. Chartowo, Rataje, Żegrze
9. Stare Miasto
10. Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
11. Fabianowo - Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwia-

towe, Ławica
12. Antoninek - Zieliniec-Kobylepole, Główna, 

Ostrów Tumsk i- Śródka - Zawady-Komandoria, War-
szawskie – Pomet - Maltańskie

13. Jeżyce, św. Łazarz
Po zakończeniu akceptacji przez wydziały i jednostki 

UMP, rady osiedla również mogły przedstawić swo-

je opinie. Na Świerczewie pozytywnie zaopiniowano 
wszystkie 8 projektów spełniających wymogi PBO2018, 
są to:

• X.10 „Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul. 
Buczka)”

• X.11 „ŚWIERCZEWO rekreacji. Boisko, chodnik za 
Korfantego” 

• X.14 „Ogólnodostępne boisko sportowe przy SP 79”
• X.18 „LETNIE KINO PLENEROWE NA ŚWERCZEWIE” 
• X.13 „ŚWIERCZEWSKI HAŁABAŁA. Bezpieczny plac 

zabaw Przedszkole 43” 
• X.1 „Mama nie jest sama”
• X.9 „Spacerniak: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 

ulicy Jałowcowej” 
• X.4 „Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej”

Pełna lista projektów zgłoszonych do Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018 dostępna jest pod adre-
sem: https://pbo2018.um.poznan.pl/i/pbo-2018/propo-
sal

Głosowanie będzie się odbywać w dniach 09 – 
30.10.2018 drogą elektroniczną, poprzez stronę PBO 
(www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie) 

Każdy może oddać maksymalnie 3 głosy. Jeden na 
projekt ogólnomiejski, dwa na rejonowy.

Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, może oddać głos 
w punkcie stacjonarnym - Centrum Inicjatyw Senioralnych 
i Centrum Inicjatyw Rodzinnych w godzinach ich otwarcia 
lub dodatkowo, w weekend 21-22 października, w godz. 
10-18 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Jesionowa 14

Opracowała 
Maria Pajtasz
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Co z przedeptami w okolicy ul  Rejewskiego?

„Przedept” to po prostu fachowa nazwa wydep-
tanej ścieżki. Pewnie większość z nas słyszała o tym, 
że np. w Anglii, zanim w jakimś parku wybuduje się 
chodnik, to najpierw sprawdza się, którędy chodzą 
ludzie, czyli po prostu zwraca się uwagę na owe 
przedepty i wtedy się je utwardza. Wydaje się, że to 
jest racjonalne podejście, wszak chodniki mają służyć 
użytkownikom, a nie tylko urzeczywistniać wizję pro-
jektanta.

Z przedeptami mamy do czynienia na naszym 
osiedlu m.in. w okolicy ul. Rejewskiego. Mieszkańcy 
podążający z takich ulic jak Żerkowska lub Gołuchow-
ska, skracają sobie drogę do ulicy Westerplatte idąc 
pasem zieleni i w ten sposób wydeptują ścieżki. Takie 
ścieżki ładnie nie wyglądają, poza tym w czasie desz-
czu robią się błotniste i spływa z nich piasek, 
który gromadzi się chociażby na pobliskiej 
drodze rowerowej lub w studzienkach ka-
nalizacyjnych.

Przedepty można rekultywować, czy-
li na nowo siać na nich trawę, stawiać ja-
kieś przeszkody lub nasadzenia, ale można 
je też utwardzić. Skoro ludzie wydeptali te 
ścieżki, to znaczy że są im one potrzebne. 
Jeden z mieszkańców tamtego rejonu osie-
dla wprost zaproponował, aby te ścieżki 
utwardzić, w związku z tym wystosowa-
łem interpelację do prezydenta Poznania w 
tej sprawie. W odpowiedzi uzyskałem infor-
mację, że w opinii Zarządu Dróg Miejskich 
optymalnym rozwiązaniem byłoby zasto-

sowanie nawierzchni naturalnych, nie asfaltowych, 
które lepiej komponują się z otoczeniem. Szacunko-
wy koszt wykonania ścieżki asfaltobetonowej wynosi 
około 2.500 zł za 10 m2 i około 5.000 zł koszt wy-
konania dokumentacji technicznej. Zadanie to jednak 
miałoby być realizowane z funduszy Rady Osiedla 
Świerczewo.

W związku z tym, proszę Państwa o opinię, czy 
opisane wyżej przedepty należy utwardzać? Odpo-
wiedzi proszę przesyłać na adres mailowy osiedle_
swierczewo@um.poznan.pl lub bezpośrednio do au-
tora tego tekstu jan.sulanowski@gmail.com.

Jan Sulanowski

W dniach od 28 sierpnia do 3 września Rada 
Osiedla przeprowadziła na stronie internetowej gło-
sowanie wśród uczestników drużyny Świerczewa z 
ECC2017. Spośród 295 uczestników zapisanych do 
grupy Świerczewa, głos oddało 128, z czego zapro-
ponowane lokalizacje otrzymały następujące liczby 
głosów:

1. skrzyżowanie ul. Kołłątaja/Buczka – 46
2. rondo ul. Boh. Westerplatte/Kołłątaja – 38
3. skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Kocha/Krasic-

kiego – 38
4. skrzyżowanie ul. Czechosłowacka/Górecka – 

10.
Na sesji 6 września Rada Osiedla Świerczewo pod-

jęła uchwałę ze wskazaniem lokalizacji przy skrzyżo-

Lokalizacja stacji roweru miejskiego na Świerczewie

waniu ulic Buczka i Kołłątaja. Przedstawione miejsce 
charakteryzuje się położeniem w środku osiedla, za-
pewniając najlepszy dostęp mieszkańców oraz za-
pewniając bezpieczny dojazd do sąsiednich stacji na 
pętlach tramwajowych na Dębcu i Górczynie.

Stacja zostanie ustawiona w marcu 2018 r. Po-
nadto, niedawno została uruchomiona stacja rowe-
ru miejskiego przy Factory w Luboniu  , a w 2018 
r. planowane jest uruchomienie kolejnych 3 stacji w 
Luboniu (przy dworcu kolejowym, na os. Lubonianka 
i przy ul. Wschodniej). 

Tomasz Wierzbicki
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Jak się poruszać na skrzyżowaniach wewnątrz osiedla?

Wiosną na ul. Kołłątaja zostało wymalowane na 
wlotach skrzyżowań dodatkowe oznakowanie, przy-
pominające o konieczności ustąpienia pierwszeństwa 
innym pojazdom. W związku z pytaniami części kie-
rowców, pragniemy przypomnieć zasady poruszania 
się po skrzyżowaniach równorzędnych wewnątrz 
Osiedla.

W Polsce, zgodnie z art. 25 Kodeksu drogowe-
go, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile 
odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustala-
ją pierwszeństwa dla któregoś z kierunków. Pierw-
szeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma po-
jazd nadjeżdżający z prawej strony (jeżeli wykonuje 
się skręt w lewo, należy także ustąpić pierwszeń-

stwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego 
na wprost lub skręcającemu w prawo). Taka sytuacja 
występuje na naszym osiedlu, z wyłączeniem skrzy-
żowań na ul. Opolskiej, Leszczyńskiej, Jesionowej, Gó-
reckiej i Czechosłowackiej, gdzie pierwszeństwo dla 
tych dróg jest ustalone.

Należy się jednak także przyjrzeć definicji samego 
skrzyżowania. Zgodnie z nią, zawartą w art. 2 przed-
miotowej ustawy, przecięcia publicznej drogi utwar-
dzonej (np. asfaltowej, z kostki betonowej) z droga-
mi ziemnymi, dojazdowymi i wewnętrznymi nie są 
uważane za skrzyżowania. W związku z tym wjazd 
na publiczną drogę utwardzoną z takiego przecięcia 
się dróg jest traktowany jako włączenie się do ruchu 

i należy w takiej sytu-
acji ustąpić pierwszeń-
stwa pojazdom jadącym 
utwardzoną drogą, nieza-
leżnie od kierunku, z któ-
rego nadjeżdżają. W celu 
przypomnienia o tym, na 
wlotach dróg gruntowych 
na ul. Kołłątaja, ustawiono 
dodatkowo znaki „ustąp 
pierwszeństwa przejaz-
du” oraz przerywane linie 
krawędziowe przez całą 
długość wjazdu, chociaż 
zgodnie z przepisami nie 
są one potrzebne.

Tomasz Wierzbicki

Przebudowa skrzyżowania Modrzewiowej i Brzozowej

Trwają prace po-
legające na budowie 
wyniesionego skrzy-
żowania ulic Modrze-
wiowej i Brzozowej. 
Planowany termin 
zakończenia robót  30 
października 2017 r..

Tomasz Wierzbicki

INICJATYWA RADY OSIEDLA ŚWIERCZEWO!!!
WYCIECZKI ROWEROWE

Wycieczki rowerowe w okolice Poznania dla każdego, kto 
zechce zmierzyć się z dystansem do 50 km.   

Zapraszamy wszystkie chętne osoby uprawiające tury-
stykę rowerową, szczególnie z kategorii wiekowych 40+ i 
50+, na wspólne wycieczki.

Proponujemy trasy (według podanego niżej zestawiania) 
zróżnicowane krajobrazowo i w większości przebiegające 
ścieżkami rowerowymi (także leśnymi), drogami gruntowy-
mi oraz szosami o niewielkim natężeniu ruchu samochodo-
wego. Z uwagi na problemy związane z ustaleniem dogodne-
go dla wszystkich  chętnych terminu niedzielnych wycieczek, 
prosimy wszystkie zainteresowane  osoby o kontakt  telefo-
niczny do 

Doroty Ratajczak nr tel. 502 038 354 lub 
Piotra Ratajczaka   nr tel. 603 778 759.

Propozycje tras:
1. Nad Jezioro Swarzędzkie – przez Maltę, Antoninek, 
Gruszczyn.

2. Nad Jezioro Lusowskie – przez Skórzewo, Dąbrówkę, Sie-
rosław.
3. Nad Jezioro Niepruszewskie – przez Plewiska, Głuchowo, 
Dopiewo, 
4. Do Kórnika – przez Starołękę, Daszewice, Kamionki, Borówiec.
5. Do Rogalinka – przez Starołękę, Czapury, Sasinowo.
6. Do Stęszewa – przez Dopiewo, Trzcielin, Krąplewo.
7. Do Złotkowa – przez Strzeszynek, Kiekrz, Pawłowice.
8. Do Grzybna – przez Puszczykowo, Mosinę, Nowinki.
9. Poznań – Dopiewo – Więckowice – Lusówko – Lusowo – 
Poznań.
10.  Poznań – Lusowo – Sady – Kiekrz – Poznań.   

 W zależności od kondycji uczestników, trasy możemy 
skrócić lub wydłużyć.

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE WYPADY!!!

Mieszkańcy Świerczewa wybrali w Poznańskim 
Budżecie Obywatelskim w poprzednich latach 4 pro-
jekty   Do dziś zrealizowany został tylko jeden z nich 
– wieża widokowa na Szachtach  Co z pozostałymi?

W październiku 2015 r. mieszkańcy Świerczewa 
wybrali 3 projekty: budowę wieży widokowej na Szach-
tach, skatepark oraz park dookoła Fortu IX. Zadania po-
winny być zrealizowane w 2016 r., najpóźniej do końca 
2017 r. Do tej pory powstała jedynie wieża widokowa 
na Szachtach, która została otwarta pod koniec 2018 r.

 W 2017 r. zwyciężyło centrum sportowe przy ul. 
Buczka. Ponieważ jako rada osiedla jesteśmy zaniepo-
kojeni, jak wolno są realizowane projekty, wystąpiliśmy 
z zapytaniami do odpowiednich miejskich wydziałów, 
kiedy projekty zostaną wdrożone.

PARK DOOKOŁA FORTU IX
Zgodnie z założeniami, projekt obejmuje głównie wy-

konanie alejek pieszych o nawierzchni z kruszywa natu-
ralnego dookoła fortu wraz z dojściami. W części połu-
dniowej terenu opracowania projektuje się ogrodzone 
miejsce do wyprowadzania psów (na terenie projektuje 
się siedziska z pni drzew oraz kosze na psie odchody i ta-
blice regulaminowe). Z małej architektury zaplanowano 
17 ławek, 13 koszy na śmieci, 5 stojaków rowerowych. 
Planuje się także montaż tablicy dotyczącej historii fortu 
od strony południowej terenu. 

Dla przedsięwzięcia wykonano projekt budowlano-
-architektoniczny, który został ukończony w grudniu 
2016 r. Zgodnie z informacją z Urzędu Miasta, dla przed-
miotowego przedsięwzięcia wykonana została również 
ekspertyza chiropterologiczna oraz uzyskano decyzję 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obec-
nie prowadzone są prace zmierzające do uzyskania 
pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, 

Co z parkiem dookoła Fortu, skateparkiem oraz boiskiem piłkarskim?
a po jego uzyskaniu ogłoszony zostanie przetarg mają-
cy na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 
Planowana data zakończenia prac to IV kwartał 2019 
r.parku 

SKATEPARK
Zadanie jest realizowane przez Poznańskie Ośrodki 

Sportu i Rekreacji. Do tej pory powstała jedynie koncepcja:
Aby realizować zadanie, Poznańskie Inwestycje 

Miejskie przeprowadziły 4 postępowania przetargo-
we, które zakończyły się albo brakiem złożonych ofert, 
albo były one znacznie przekraczające założony budżet. 
Zwiększenie budżetu będzie możliwe w przypadku 
oszczędności z innych zadań PBO.

Niestety, w trakcie wykonywania dokumentacji geo-
technicznej okazało się, w gruncie umieszczone są ro-
popochodne odpady. Zgodnie z przepisami, dokumenta-
cja trafiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
która nakazała dokładne zbadanie odpadów i wykonanie 
tzw. planu remediacji, który powie w jaki sposób odpady 
należy zabezpieczyć lub zutylizować.

CENTRUM SPORTOWE PRZY UL. BUCZKA
Zadanie zostało przegłosowane przez mieszkań-

ców w 2017 r. Ze środków Rady Osiedla Świerczewo 
powstał projekt, który zakłada m. in. wykonanie boiska 
piłkarskiego o sztucznej nawierzchni, kortu tenisowego, 
siłowni zewnętrznej i remont alejki dookoła terenu. Pla-
nowana jest też rezerwa na pełnowymiarowe boisko 
piłkarskie o nawierzchni naturalnej.

Jako Rada Osiedla będziemy na bieżąco kontrolowali 
postępy Urzędu Miasta nad realizacją poszczególnych 
projektów wybranych w Poznańskim Budżecie Oby-
watelskim.

Tomasz Wierzbicki
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Czyste powietrze w sezonie grzewczym - apel

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
Rada Osiedla Świerczewo zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zachowanie należytej uważności i stosowanie dozwo-
lonych materiałów opałowych w domach opalanych
paliwami stałymi. Zwracamy uwagę, że dozwolone jest
ocieplanie naszych domów takimi paliwami stałymi jak:

- węgiel kamienny
- węgiel brunatny,
- drewno, pod warunkiem, że jest to drewno niema-

lowanie, nieimpregnowane,
- ekogroszkiem, brykietami itp.
Niedozwolone jest spalanie w piecach wszystkich in-

nych rodzajów odpadów, a w szczególności plastików, 

aerozoli, chemikaliów, mebli,  odpadów niebezpiecznych, 
ubrań i innych tekstyliów. W piecach nie należy również 
spalać kolorowego papieru. W przypadku kontroli Stra-
ży Miejskiej wysokość mandatów na spalanie w piecach 
niewłaściwych substancji grozi kara do 5 000 zł.

Przypominamy, że wydobywające się w procesie 
spalania toksyny oraz gazy prowadzą do poważnych 
chorób płuc i nowotworów. Ponadto silnie zanieczysz-
czone powietrze nie sprzyja prawidłowemu funkcjo-
nowaniu układu mięśniowego i nerwowego, a także 
wpływa niekorzystnie na komfort oddychania podczas 
spędzania czasu poza domem.”

Nowe chodniki na Świerczewie

W ostatnim czasie zakończyły się 
remonty chodników na ul. Cieszyńskiej, 
Śmiełowskiej oraz Szubińskiej.

Koszt prac na ul. Cieszyńskiej wyniósł 
65 tys. zł, ul. Szubińskiej – 46 tys. zł, a 
na ul. Śmiełowskiej – 90 tys. zł. Rada 
Osiedla Świerczewo ma do dyspozycji 
rocznie na remonty dróg i chodników 
ponad 300 tys. zł. Za pozostałą kwotę, 
w 2017 r. planowany jest jeszcze re-
mont chodnika w ul. Jabłonkowskiej.

Przypominamy mieszkańcom, że:
na chodnikach o szerokości do 1,50 

m obowiązuje zakaz parkowania samo-
chodów osobowych – pojazdy powinny 
być parkowane na jezdni równolegle do 
krawężnika, na chodnikach szerszych 
należy zawsze zachować minimum 1,50 
m przejścia dla pieszych,

na chodnikach obowiązuje zawsze 
zakaz parkowania pojazdów dostaw-
czych,

woda opadowa nie powinna być od-
prowadzana za pomocą rynien przez 
chodnik na jezdnię – często w trakcie 
odbiorów rodzi to problemy i grozi zgło-
szeniem takiego odwodnienia przez Za-
rząd Dróg Miejskich do nadzoru budow-
lanego. Woda opadowa powinna być 
zagospodarowana na działce prywatnej. 
Ponadto, odprowadzanie wody przez 
chodnik skutkuje niebezpieczeństwem 
oblodzenia zimą.

Tomasz Wierzbicki
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Poznański Budżet Obywatelski 2018

W ciągu 5 lat realizacji Poznańskiego Budżetu Oby-
watelskiego w mieście pojawiło się wiele zmian i no-
wych inwestycji, które powstały dzięki pomysłom i 
inicjatywie mieszkańców. Z pewnością, z części z nich 
korzystamy nie wiedząc nawet, że były one kiedyś pro-
jektami PBO.

W tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego po raz kolejny swój pomysł mógł zgłosić każdy 
mieszkaniec Poznania – bez względu na wiek. Wśród 
propozycji znalazły się m.in. wybiegi dla psów, remonty 
chodników, modernizacje przystanków autobusowych, 
czy nasadzenia drzew. Pojawiły się także warsztaty dla 
seniorów czy różne zajęcia sportowe. W sumie pozna-
niacy złożyli 325 propozycji, o prawie 100 więcej niż w 
poprzednim roku. 

Mieszkańcy mają o co walczyć. Decyzją prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka kwota środków przeznaczo-
nych na realizację zwycięskich projektów wzrosła w 
stosunku do poprzedniego roku. W tej edycji do roz-
dysponowania jest aż 18 mln złotych. Dokonano także 
nowego podziału pieniędzy na projekty ogólnomiejskie i 
rejonowe. Na te pierwsze przeznaczono 6 mln złotych, 
przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł. 
Utrzymano podział na 13 rejonów, do których trafi łącz-
nie 12 mln, przy czym maksymalna wartość projektu 
to 500 tys. zł. Podobnie jak poprzednio, kwota 12 mln 
została podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszyst-
kie  rejony. Kryterium podziału stanowiły: powierzch-
nia danej dzielnicy (waga 30%) oraz liczba mieszkańców 
(waga 70%)

Podział na rejony:
1. Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady 

Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
2. Kiekrz, Krzyżowniki - Smochowice, Podolany, 

Strzeszyn
3. Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
4. Głuszyna, Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo, 

Starołęka - Minikowo-Marlewo, Szczepankowo – Spła-
wie - Krzesinki

5. Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary 
Grunwald

6. Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
7. Morasko - Radojewo, Naramowice, Umultowo
8. Chartowo, Rataje, Żegrze
9. Stare Miasto
10. Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
11. Fabianowo - Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwia-

towe, Ławica
12. Antoninek - Zieliniec-Kobylepole, Główna, 

Ostrów Tumsk i- Śródka - Zawady-Komandoria, War-
szawskie – Pomet - Maltańskie

13. Jeżyce, św. Łazarz
Po zakończeniu akceptacji przez wydziały i jednostki 

UMP, rady osiedla również mogły przedstawić swo-

je opinie. Na Świerczewie pozytywnie zaopiniowano 
wszystkie 8 projektów spełniających wymogi PBO2018, 
są to:

• X.10 „Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul. 
Buczka)”

• X.11 „ŚWIERCZEWO rekreacji. Boisko, chodnik za 
Korfantego” 

• X.14 „Ogólnodostępne boisko sportowe przy SP 79”
• X.18 „LETNIE KINO PLENEROWE NA ŚWERCZEWIE” 
• X.13 „ŚWIERCZEWSKI HAŁABAŁA. Bezpieczny plac 

zabaw Przedszkole 43” 
• X.1 „Mama nie jest sama”
• X.9 „Spacerniak: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 

ulicy Jałowcowej” 
• X.4 „Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej”

Pełna lista projektów zgłoszonych do Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018 dostępna jest pod adre-
sem: https://pbo2018.um.poznan.pl/i/pbo-2018/propo-
sal

Głosowanie będzie się odbywać w dniach 09 – 
30.10.2018 drogą elektroniczną, poprzez stronę PBO 
(www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie) 

Każdy może oddać maksymalnie 3 głosy. Jeden na 
projekt ogólnomiejski, dwa na rejonowy.

Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, może oddać głos 
w punkcie stacjonarnym - Centrum Inicjatyw Senioralnych 
i Centrum Inicjatyw Rodzinnych w godzinach ich otwarcia 
lub dodatkowo, w weekend 21-22 października, w godz. 
10-18 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Jesionowa 14

Opracowała 
Maria Pajtasz
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Co z przedeptami w okolicy ul  Rejewskiego?

„Przedept” to po prostu fachowa nazwa wydep-
tanej ścieżki. Pewnie większość z nas słyszała o tym, 
że np. w Anglii, zanim w jakimś parku wybuduje się 
chodnik, to najpierw sprawdza się, którędy chodzą 
ludzie, czyli po prostu zwraca się uwagę na owe 
przedepty i wtedy się je utwardza. Wydaje się, że to 
jest racjonalne podejście, wszak chodniki mają służyć 
użytkownikom, a nie tylko urzeczywistniać wizję pro-
jektanta.

Z przedeptami mamy do czynienia na naszym 
osiedlu m.in. w okolicy ul. Rejewskiego. Mieszkańcy 
podążający z takich ulic jak Żerkowska lub Gołuchow-
ska, skracają sobie drogę do ulicy Westerplatte idąc 
pasem zieleni i w ten sposób wydeptują ścieżki. Takie 
ścieżki ładnie nie wyglądają, poza tym w czasie desz-
czu robią się błotniste i spływa z nich piasek, 
który gromadzi się chociażby na pobliskiej 
drodze rowerowej lub w studzienkach ka-
nalizacyjnych.

Przedepty można rekultywować, czy-
li na nowo siać na nich trawę, stawiać ja-
kieś przeszkody lub nasadzenia, ale można 
je też utwardzić. Skoro ludzie wydeptali te 
ścieżki, to znaczy że są im one potrzebne. 
Jeden z mieszkańców tamtego rejonu osie-
dla wprost zaproponował, aby te ścieżki 
utwardzić, w związku z tym wystosowa-
łem interpelację do prezydenta Poznania w 
tej sprawie. W odpowiedzi uzyskałem infor-
mację, że w opinii Zarządu Dróg Miejskich 
optymalnym rozwiązaniem byłoby zasto-

sowanie nawierzchni naturalnych, nie asfaltowych, 
które lepiej komponują się z otoczeniem. Szacunko-
wy koszt wykonania ścieżki asfaltobetonowej wynosi 
około 2.500 zł za 10 m2 i około 5.000 zł koszt wy-
konania dokumentacji technicznej. Zadanie to jednak 
miałoby być realizowane z funduszy Rady Osiedla 
Świerczewo.

W związku z tym, proszę Państwa o opinię, czy 
opisane wyżej przedepty należy utwardzać? Odpo-
wiedzi proszę przesyłać na adres mailowy osiedle_
swierczewo@um.poznan.pl lub bezpośrednio do au-
tora tego tekstu jan.sulanowski@gmail.com.

Jan Sulanowski

W dniach od 28 sierpnia do 3 września Rada 
Osiedla przeprowadziła na stronie internetowej gło-
sowanie wśród uczestników drużyny Świerczewa z 
ECC2017. Spośród 295 uczestników zapisanych do 
grupy Świerczewa, głos oddało 128, z czego zapro-
ponowane lokalizacje otrzymały następujące liczby 
głosów:

1. skrzyżowanie ul. Kołłątaja/Buczka – 46
2. rondo ul. Boh. Westerplatte/Kołłątaja – 38
3. skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Kocha/Krasic-

kiego – 38
4. skrzyżowanie ul. Czechosłowacka/Górecka – 

10.
Na sesji 6 września Rada Osiedla Świerczewo pod-

jęła uchwałę ze wskazaniem lokalizacji przy skrzyżo-

Lokalizacja stacji roweru miejskiego na Świerczewie

waniu ulic Buczka i Kołłątaja. Przedstawione miejsce 
charakteryzuje się położeniem w środku osiedla, za-
pewniając najlepszy dostęp mieszkańców oraz za-
pewniając bezpieczny dojazd do sąsiednich stacji na 
pętlach tramwajowych na Dębcu i Górczynie.

Stacja zostanie ustawiona w marcu 2018 r. Po-
nadto, niedawno została uruchomiona stacja rowe-
ru miejskiego przy Factory w Luboniu  , a w 2018 
r. planowane jest uruchomienie kolejnych 3 stacji w 
Luboniu (przy dworcu kolejowym, na os. Lubonianka 
i przy ul. Wschodniej). 

Tomasz Wierzbicki
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Jak się poruszać na skrzyżowaniach wewnątrz osiedla?

Wiosną na ul. Kołłątaja zostało wymalowane na 
wlotach skrzyżowań dodatkowe oznakowanie, przy-
pominające o konieczności ustąpienia pierwszeństwa 
innym pojazdom. W związku z pytaniami części kie-
rowców, pragniemy przypomnieć zasady poruszania 
się po skrzyżowaniach równorzędnych wewnątrz 
Osiedla.

W Polsce, zgodnie z art. 25 Kodeksu drogowe-
go, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile 
odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustala-
ją pierwszeństwa dla któregoś z kierunków. Pierw-
szeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma po-
jazd nadjeżdżający z prawej strony (jeżeli wykonuje 
się skręt w lewo, należy także ustąpić pierwszeń-

stwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego 
na wprost lub skręcającemu w prawo). Taka sytuacja 
występuje na naszym osiedlu, z wyłączeniem skrzy-
żowań na ul. Opolskiej, Leszczyńskiej, Jesionowej, Gó-
reckiej i Czechosłowackiej, gdzie pierwszeństwo dla 
tych dróg jest ustalone.

Należy się jednak także przyjrzeć definicji samego 
skrzyżowania. Zgodnie z nią, zawartą w art. 2 przed-
miotowej ustawy, przecięcia publicznej drogi utwar-
dzonej (np. asfaltowej, z kostki betonowej) z droga-
mi ziemnymi, dojazdowymi i wewnętrznymi nie są 
uważane za skrzyżowania. W związku z tym wjazd 
na publiczną drogę utwardzoną z takiego przecięcia 
się dróg jest traktowany jako włączenie się do ruchu 

i należy w takiej sytu-
acji ustąpić pierwszeń-
stwa pojazdom jadącym 
utwardzoną drogą, nieza-
leżnie od kierunku, z któ-
rego nadjeżdżają. W celu 
przypomnienia o tym, na 
wlotach dróg gruntowych 
na ul. Kołłątaja, ustawiono 
dodatkowo znaki „ustąp 
pierwszeństwa przejaz-
du” oraz przerywane linie 
krawędziowe przez całą 
długość wjazdu, chociaż 
zgodnie z przepisami nie 
są one potrzebne.

Tomasz Wierzbicki

Przebudowa skrzyżowania Modrzewiowej i Brzozowej

Trwają prace po-
legające na budowie 
wyniesionego skrzy-
żowania ulic Modrze-
wiowej i Brzozowej. 
Planowany termin 
zakończenia robót  30 
października 2017 r..

Tomasz Wierzbicki

Poznań Viva Senior 
– pakiet bezpłatnych usług dla najstarszych mieszkańców Poznania 

Poznańskie Pudełko Życia  Zawiera informa-
cje o stanie zdrowia i osobach, które należy po-
informować w nagłych wypadkach. Ma na celu 
usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagro-
żenia zdrowia i życia. Dostępne w Centrum Inicja-
tyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24, tel. 
61 847 21 11.

Poznańska Złota Karta  Upoważnia do korzysta-
nia z szerokiej oferty ulg i rabatów w miejskich in-
stytucjach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych 
oraz w prywatnych firmach. Przysługuje osobom 
w wieku 60+. Wnioski o wydanie Poznańskiej Zło-
tej Karty można składać w siedzibach Poznańskiego 
Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 
1 (róg ulicy Za Bramką) oraz ul. Małachowskiego 10 
(Zawady).

Książka dla Seniora  Wypożyczanie książek, au-
diobooków i filmów z Biblioteki Raczyńskich z do-
stawą do domu. Usługa skierowana jest od osób w 
wieku 60+. Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel. 61 
646 33 44 (po połączeniu należy tonowo wybrać 0).

Złota Rączka dla Seniora  Pomoc przy drob-
nych, domowych usterkach. Usługa skierowana 
do osób w wieku 65+. Z usługi można skorzystać 
nie więcej niż 2 razy w ciągu roku – maksymalnie 
można zgłosić 4 usterki. Zgłoszenia przez Poznań 
Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu należy 
tonowo wybrać 1, następnie 0).

Taksówka dla Seniora  Usługi transportowe 
świadczone na rzecz osób mających trudności w 
samodzielnym poruszaniu się komunikacją publicz-
ną. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać 
się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycz-
nej placówki medycznej. Usługa skierowana jest do 
osób w wieku 80+ (lub w wieku 70-79 lat, któ-
rych niepełnosprawność jest widoczna i uniemożli-
wia korzystanie z bezpłatnej komunikacji miejskiej). 
Przewozy odbywają się od pn. do pt. w godz. 7.00-
18.00. Z usługi można skorzystać maksymalnie 6 
razy w roku i nie więcej niż 1 raz w miesiącu. Zgło-
szenia pod nrem tel. 22 43 900 50.

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjne-
go. W zasobach wypożyczalni są m.in.: łóżka reha-
bilitacyjne, wózki inwalidzkie, kule, laski, materace 
przeciwodleżynowe, balkoniki, chodziki, inhalatory. Z 
wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+. 
Zgłoszenia przez Poznań Kontakt: tel. 61 646 33 44 
(po połączeniu należy wybrać tonowo 1, następnie 0). 

Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów  
Usługa kosmetyczna polegająca na skróceniu i 
oszlifowaniu płytki paznokci stóp, skierowana do 
osób w wieku 75+. Usługa wykonywana jest od 
pn. do pt. w godz. 10.00-18.00. Można z niej sko-
rzystać nie częściej niż co 2 miesiące. Zgłoszenia 
pod nrem tel. 663 172 461.

Mycie okien w miejscu zamieszkania seniora. 
Usługa obejmuje umycie szyby z obydwu stron, 
ram okiennych i parapetów. Usługa skierowana jest 
przede wszystkim do osób samotnych, niepełno-
sprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, 
które ukończyły 80 lat, mieszkają i opłacają podatki w 
Poznaniu.  Miejsce wykonania usługi musi się znajdo-
wać w granicach administracyjnych miasta Poznania. 
Z usługi można skorzystać  jeden raz w ciągu roku i 
jest wykonywana 5 dni w tygodniu, od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00-18.00. Przy zgłaszaniu na-
leży podać liczbę okien, które mają zostać umyte. W 
ramach usługi nie będą zdejmowane firany, zasło-
ny, rolety i żaluzje. Pracownik sprzątający dysponuje 
własnym przenośnym sprzętem gwarantującym 
prawidłowe i bezpieczne wykonanie usługi, zapewnia 
również środki czystości niezbędne do umycia szyb, 
ram okiennych i parapetów. Zgłoszenia infolinia Po-
znań Kontakt: tel. 61 646 33 44 (po połączeniu wy-
bierz tonowo 1, następnie 0). Usługa realizowana jest 
wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu. 

Centrum Inicjatyw Senioralnych
 http://www.centrumis.pl/

Seniorze, jeśli tylko chcesz aktywnie spędzać 
czas na emeryturze, to ZAPRASZAMY do nas  
Działamy od poniedziałku do piątku w godz  

15 00 – 18 00 

STOWARZYSZENIE LUDZI III WIEKU 
 „ŚWIERCZEWSKI KRĄG” 

61-473 Poznań, ul  Grabowa 22 B 
Tel  61 22 34 954 , kom 691 522 988 

e-mail: kontakt@swierczewskikrag org pl 
www swierczewskikrag org pl
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Czyste powietrze w sezonie grzewczym - apel

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
Rada Osiedla Świerczewo zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zachowanie należytej uważności i stosowanie dozwo-
lonych materiałów opałowych w domach opalanych
paliwami stałymi. Zwracamy uwagę, że dozwolone jest
ocieplanie naszych domów takimi paliwami stałymi jak:

- węgiel kamienny
- węgiel brunatny,
- drewno, pod warunkiem, że jest to drewno niema-

lowanie, nieimpregnowane,
- ekogroszkiem, brykietami itp.
Niedozwolone jest spalanie w piecach wszystkich in-

nych rodzajów odpadów, a w szczególności plastików, 

aerozoli, chemikaliów, mebli,  odpadów niebezpiecznych, 
ubrań i innych tekstyliów. W piecach nie należy również 
spalać kolorowego papieru. W przypadku kontroli Stra-
ży Miejskiej wysokość mandatów na spalanie w piecach 
niewłaściwych substancji grozi kara do 5 000 zł.

Przypominamy, że wydobywające się w procesie 
spalania toksyny oraz gazy prowadzą do poważnych 
chorób płuc i nowotworów. Ponadto silnie zanieczysz-
czone powietrze nie sprzyja prawidłowemu funkcjo-
nowaniu układu mięśniowego i nerwowego, a także 
wpływa niekorzystnie na komfort oddychania podczas 
spędzania czasu poza domem.”

Nowe chodniki na Świerczewie

W ostatnim czasie zakończyły się 
remonty chodników na ul. Cieszyńskiej, 
Śmiełowskiej oraz Szubińskiej.

Koszt prac na ul. Cieszyńskiej wyniósł 
65 tys. zł, ul. Szubińskiej – 46 tys. zł, a 
na ul. Śmiełowskiej – 90 tys. zł. Rada 
Osiedla Świerczewo ma do dyspozycji 
rocznie na remonty dróg i chodników 
ponad 300 tys. zł. Za pozostałą kwotę, 
w 2017 r. planowany jest jeszcze re-
mont chodnika w ul. Jabłonkowskiej.

Przypominamy mieszkańcom, że:
na chodnikach o szerokości do 1,50 

m obowiązuje zakaz parkowania samo-
chodów osobowych – pojazdy powinny 
być parkowane na jezdni równolegle do 
krawężnika, na chodnikach szerszych 
należy zawsze zachować minimum 1,50 
m przejścia dla pieszych,

na chodnikach obowiązuje zawsze 
zakaz parkowania pojazdów dostaw-
czych,

woda opadowa nie powinna być od-
prowadzana za pomocą rynien przez 
chodnik na jezdnię – często w trakcie 
odbiorów rodzi to problemy i grozi zgło-
szeniem takiego odwodnienia przez Za-
rząd Dróg Miejskich do nadzoru budow-
lanego. Woda opadowa powinna być 
zagospodarowana na działce prywatnej. 
Ponadto, odprowadzanie wody przez 
chodnik skutkuje niebezpieczeństwem 
oblodzenia zimą.

Tomasz Wierzbicki
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Poznański Budżet Obywatelski 2018

W ciągu 5 lat realizacji Poznańskiego Budżetu Oby-
watelskiego w mieście pojawiło się wiele zmian i no-
wych inwestycji, które powstały dzięki pomysłom i 
inicjatywie mieszkańców. Z pewnością, z części z nich 
korzystamy nie wiedząc nawet, że były one kiedyś pro-
jektami PBO.

W tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywa-
telskiego po raz kolejny swój pomysł mógł zgłosić każdy 
mieszkaniec Poznania – bez względu na wiek. Wśród 
propozycji znalazły się m.in. wybiegi dla psów, remonty 
chodników, modernizacje przystanków autobusowych, 
czy nasadzenia drzew. Pojawiły się także warsztaty dla 
seniorów czy różne zajęcia sportowe. W sumie pozna-
niacy złożyli 325 propozycji, o prawie 100 więcej niż w 
poprzednim roku. 

Mieszkańcy mają o co walczyć. Decyzją prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka kwota środków przeznaczo-
nych na realizację zwycięskich projektów wzrosła w 
stosunku do poprzedniego roku. W tej edycji do roz-
dysponowania jest aż 18 mln złotych. Dokonano także 
nowego podziału pieniędzy na projekty ogólnomiejskie i 
rejonowe. Na te pierwsze przeznaczono 6 mln złotych, 
przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł. 
Utrzymano podział na 13 rejonów, do których trafi łącz-
nie 12 mln, przy czym maksymalna wartość projektu 
to 500 tys. zł. Podobnie jak poprzednio, kwota 12 mln 
została podzielona proporcjonalnie pomiędzy wszyst-
kie  rejony. Kryterium podziału stanowiły: powierzch-
nia danej dzielnicy (waga 30%) oraz liczba mieszkańców 
(waga 70%)

Podział na rejony:
1. Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady 

Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
2. Kiekrz, Krzyżowniki - Smochowice, Podolany, 

Strzeszyn
3. Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
4. Głuszyna, Krzesiny – Pokrzywno - Garaszewo, 

Starołęka - Minikowo-Marlewo, Szczepankowo – Spła-
wie - Krzesinki

5. Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary 
Grunwald

6. Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
7. Morasko - Radojewo, Naramowice, Umultowo
8. Chartowo, Rataje, Żegrze
9. Stare Miasto
10. Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
11. Fabianowo - Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwia-

towe, Ławica
12. Antoninek - Zieliniec-Kobylepole, Główna, 

Ostrów Tumsk i- Śródka - Zawady-Komandoria, War-
szawskie – Pomet - Maltańskie

13. Jeżyce, św. Łazarz
Po zakończeniu akceptacji przez wydziały i jednostki 

UMP, rady osiedla również mogły przedstawić swo-

je opinie. Na Świerczewie pozytywnie zaopiniowano 
wszystkie 8 projektów spełniających wymogi PBO2018, 
są to:

• X.10 „Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul. 
Buczka)”

• X.11 „ŚWIERCZEWO rekreacji. Boisko, chodnik za 
Korfantego” 

• X.14 „Ogólnodostępne boisko sportowe przy SP 79”
• X.18 „LETNIE KINO PLENEROWE NA ŚWERCZEWIE” 
• X.13 „ŚWIERCZEWSKI HAŁABAŁA. Bezpieczny plac 

zabaw Przedszkole 43” 
• X.1 „Mama nie jest sama”
• X.9 „Spacerniak: Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 

ulicy Jałowcowej” 
• X.4 „Sąsiedzki zieleniec przy Czeremchowej”

Pełna lista projektów zgłoszonych do Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2018 dostępna jest pod adre-
sem: https://pbo2018.um.poznan.pl/i/pbo-2018/propo-
sal

Głosowanie będzie się odbywać w dniach 09 – 
30.10.2018 drogą elektroniczną, poprzez stronę PBO 
(www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie) 

Każdy może oddać maksymalnie 3 głosy. Jeden na 
projekt ogólnomiejski, dwa na rejonowy.

Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, może oddać głos 
w punkcie stacjonarnym - Centrum Inicjatyw Senioralnych 
i Centrum Inicjatyw Rodzinnych w godzinach ich otwarcia 
lub dodatkowo, w weekend 21-22 października, w godz. 
10-18 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Jesionowa 14

Opracowała 
Maria Pajtasz
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Co z przedeptami w okolicy ul  Rejewskiego?

„Przedept” to po prostu fachowa nazwa wydep-
tanej ścieżki. Pewnie większość z nas słyszała o tym, 
że np. w Anglii, zanim w jakimś parku wybuduje się 
chodnik, to najpierw sprawdza się, którędy chodzą 
ludzie, czyli po prostu zwraca się uwagę na owe 
przedepty i wtedy się je utwardza. Wydaje się, że to 
jest racjonalne podejście, wszak chodniki mają służyć 
użytkownikom, a nie tylko urzeczywistniać wizję pro-
jektanta.

Z przedeptami mamy do czynienia na naszym 
osiedlu m.in. w okolicy ul. Rejewskiego. Mieszkańcy 
podążający z takich ulic jak Żerkowska lub Gołuchow-
ska, skracają sobie drogę do ulicy Westerplatte idąc 
pasem zieleni i w ten sposób wydeptują ścieżki. Takie 
ścieżki ładnie nie wyglądają, poza tym w czasie desz-
czu robią się błotniste i spływa z nich piasek, 
który gromadzi się chociażby na pobliskiej 
drodze rowerowej lub w studzienkach ka-
nalizacyjnych.

Przedepty można rekultywować, czy-
li na nowo siać na nich trawę, stawiać ja-
kieś przeszkody lub nasadzenia, ale można 
je też utwardzić. Skoro ludzie wydeptali te 
ścieżki, to znaczy że są im one potrzebne. 
Jeden z mieszkańców tamtego rejonu osie-
dla wprost zaproponował, aby te ścieżki 
utwardzić, w związku z tym wystosowa-
łem interpelację do prezydenta Poznania w 
tej sprawie. W odpowiedzi uzyskałem infor-
mację, że w opinii Zarządu Dróg Miejskich 
optymalnym rozwiązaniem byłoby zasto-

sowanie nawierzchni naturalnych, nie asfaltowych, 
które lepiej komponują się z otoczeniem. Szacunko-
wy koszt wykonania ścieżki asfaltobetonowej wynosi 
około 2.500 zł za 10 m2 i około 5.000 zł koszt wy-
konania dokumentacji technicznej. Zadanie to jednak 
miałoby być realizowane z funduszy Rady Osiedla 
Świerczewo.

W związku z tym, proszę Państwa o opinię, czy 
opisane wyżej przedepty należy utwardzać? Odpo-
wiedzi proszę przesyłać na adres mailowy osiedle_
swierczewo@um.poznan.pl lub bezpośrednio do au-
tora tego tekstu jan.sulanowski@gmail.com.

Jan Sulanowski

W dniach od 28 sierpnia do 3 września Rada 
Osiedla przeprowadziła na stronie internetowej gło-
sowanie wśród uczestników drużyny Świerczewa z 
ECC2017. Spośród 295 uczestników zapisanych do 
grupy Świerczewa, głos oddało 128, z czego zapro-
ponowane lokalizacje otrzymały następujące liczby 
głosów:

1. skrzyżowanie ul. Kołłątaja/Buczka – 46
2. rondo ul. Boh. Westerplatte/Kołłątaja – 38
3. skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Kocha/Krasic-

kiego – 38
4. skrzyżowanie ul. Czechosłowacka/Górecka – 

10.
Na sesji 6 września Rada Osiedla Świerczewo pod-

jęła uchwałę ze wskazaniem lokalizacji przy skrzyżo-

Lokalizacja stacji roweru miejskiego na Świerczewie

waniu ulic Buczka i Kołłątaja. Przedstawione miejsce 
charakteryzuje się położeniem w środku osiedla, za-
pewniając najlepszy dostęp mieszkańców oraz za-
pewniając bezpieczny dojazd do sąsiednich stacji na 
pętlach tramwajowych na Dębcu i Górczynie.

Stacja zostanie ustawiona w marcu 2018 r. Po-
nadto, niedawno została uruchomiona stacja rowe-
ru miejskiego przy Factory w Luboniu  , a w 2018 
r. planowane jest uruchomienie kolejnych 3 stacji w 
Luboniu (przy dworcu kolejowym, na os. Lubonianka 
i przy ul. Wschodniej). 

Tomasz Wierzbicki
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Jak się poruszać na skrzyżowaniach wewnątrz osiedla?

Wiosną na ul. Kołłątaja zostało wymalowane na 
wlotach skrzyżowań dodatkowe oznakowanie, przy-
pominające o konieczności ustąpienia pierwszeństwa 
innym pojazdom. W związku z pytaniami części kie-
rowców, pragniemy przypomnieć zasady poruszania 
się po skrzyżowaniach równorzędnych wewnątrz 
Osiedla.

W Polsce, zgodnie z art. 25 Kodeksu drogowe-
go, wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile 
odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustala-
ją pierwszeństwa dla któregoś z kierunków. Pierw-
szeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma po-
jazd nadjeżdżający z prawej strony (jeżeli wykonuje 
się skręt w lewo, należy także ustąpić pierwszeń-

stwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego 
na wprost lub skręcającemu w prawo). Taka sytuacja 
występuje na naszym osiedlu, z wyłączeniem skrzy-
żowań na ul. Opolskiej, Leszczyńskiej, Jesionowej, Gó-
reckiej i Czechosłowackiej, gdzie pierwszeństwo dla 
tych dróg jest ustalone.

Należy się jednak także przyjrzeć definicji samego 
skrzyżowania. Zgodnie z nią, zawartą w art. 2 przed-
miotowej ustawy, przecięcia publicznej drogi utwar-
dzonej (np. asfaltowej, z kostki betonowej) z droga-
mi ziemnymi, dojazdowymi i wewnętrznymi nie są 
uważane za skrzyżowania. W związku z tym wjazd 
na publiczną drogę utwardzoną z takiego przecięcia 
się dróg jest traktowany jako włączenie się do ruchu 

i należy w takiej sytu-
acji ustąpić pierwszeń-
stwa pojazdom jadącym 
utwardzoną drogą, nieza-
leżnie od kierunku, z któ-
rego nadjeżdżają. W celu 
przypomnienia o tym, na 
wlotach dróg gruntowych 
na ul. Kołłątaja, ustawiono 
dodatkowo znaki „ustąp 
pierwszeństwa przejaz-
du” oraz przerywane linie 
krawędziowe przez całą 
długość wjazdu, chociaż 
zgodnie z przepisami nie 
są one potrzebne.

Tomasz Wierzbicki

Przebudowa skrzyżowania Modrzewiowej i Brzozowej

Trwają prace po-
legające na budowie 
wyniesionego skrzy-
żowania ulic Modrze-
wiowej i Brzozowej. 
Planowany termin 
zakończenia robót  30 
października 2017 r..

Tomasz Wierzbicki

Fort IX, ul. Głazowa, Poznań – Świerczewo
11 lipca 2019
g. 17:00 – 19:00 warsztaty AZJA EXPRESS
Teatr Kamishibai: Japońska legenda ,,Ogród Nie-
bios”
- warsztaty orgiami
- warsztaty nauki posługiwania się pałeczkami
- warsztaty kaligrafii japońskiej
- warsztaty plastyczne Magna- stwórz swojego 
Pokemona
- Być jak Sumo- trening w stroju SUMO

g. 21:30 seans „Kwiat wiśni i czerwona fasola, reż. 
Naomi Kawase, 2015; 1h 53 min
Sentarô pracuje w lokalu serwującym dorayaki. 
Zatrudnienie znajduje tam starsza kobieta, Tokue, 
do której początkowo mężczyzna odnosi się scep-
tycznie. 
Obyczajowy
25 lipca 2019
g. 17:00 – 19:00  warsztaty W ŚWIECIE KOSMOSU
- warsztaty  MÓJ UFOLUDEK – warsztaty z wyko-
rzystaniem plasteliny i innych form plastycznych 
- warsztaty KOSMICZNE – eksperymenty i two-
rzenie slim’ów  
- METAMORFOZY UFOLUDKOWE czyli malowanie 
buziek prosto z Kosmosu
g. 21:30 seans Feliks, Net  i Nika oraz teoretycznie 
możliwa katastrofa, reż. Wiktor Skrzynecki, 2012; 
1 h 42 min; 
Gimnazjaliści Felix, Net i Nika przeżywają podczas 
wakacji podróż w czasie, podczas której spotyka 
ich wiele trudności i niebezpieczeństw.
Film przygodowy skierowane do publiczności 
młodzieżowej; projekcje w ramach jubileuszu 12 – 
lecia Poznań Film Commission
8 sierpnia 2019
Warsztaty „Spotkanie w afrykańskiej wiosce”
 -  Afrykańskie baśnie – interaktywne opowiada-
nie baśni  
- warsztaty gry na bębnach 
- ruchowe zabawy afrykańskie 
- warsztaty plastyczne „Maski plemienne”
21:30 seans:   Feliks, reż. Roberta Durrant, 2013; 1 
h 37 min
Temat: realia życia różnych społeczności w obrę-
bie jednego kraju, Afryka (RPA)
Mały chłopiec chce zostać saksofonistą jazzowym, 
jak jego zmarły ojciec.
Komedio-dramat muzyczny

WAKACJE W FORCIE 2019

29 sierpnia 2019
g. 17:00 – 19:00  spektakl „Odkrywcy” Teatr Fuzja 
oraz teatralne animacje marynistyczne
Spektakl Teatralny Dla Dzieci „Odkrywcy” Teatr 
Fuzja Oraz  Animacje
Spektakl zabiera najmłodszych widzów w wyjąt-
kową podróż po tajemniczych wyspach, dżunglach 
i kosmosie. W trakcie szalonej przygody będziemy 
odkrywać różne sekrety, tropić dziwne sprawy, 
rozwiążemy niejedną zagadkę. Dowiemy się, jak 
przygotować się do podróży na koniec świata. 
Wartka akcja i wesołe piosenki sprawiają, że dzieci 
w trakcie spektaklu nie tylko świetnie się bawią, 
lecz także dowiadują się mnóstwa ciekawostek o 
otaczającym nas świecie.
Reżyseria, występują / Direction, performed by 
Anna Rozmianiec, Jakub Woźniak, Tomasz Rozmia-
niec, Artur Sosen Klimaszewski
21:30 seans „Jeździec wielorybów”, reż. Niki Caro, 
2002; 1 h 41 min
Paikea jest jedyną wnuczką wodza Maorysów i 
spadkobierczynią tradycji plemienia. Konserwa-
tywne poglądy dziadka utrudniają dziewczynce 
uzyskanie należnego miejsca w społeczności.
Obyczajowy

RETRO ŚWIERCZEWO 
POD CHMURKĄ

W sierpniowe piątkowe wieczory odbędzie 
się cykl wydarzeń kulturalno-rozrywko-
wych dla całych rodzin, pod chmurką na 
boisku przy ulicy Buczka. Będą to zarów-
no seanse kina plenerowego, jak i koncerty 
muzyczne - wszystko w stylu retro. Już dzi-
siaj serdecznie zapraszamy!

RO Świerczewo 
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Czyste powietrze w sezonie grzewczym - apel

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
Rada Osiedla Świerczewo zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zachowanie należytej uważności i stosowanie dozwo-
lonych materiałów opałowych w domach opalanych
paliwami stałymi. Zwracamy uwagę, że dozwolone jest
ocieplanie naszych domów takimi paliwami stałymi jak:

- węgiel kamienny
- węgiel brunatny,
- drewno, pod warunkiem, że jest to drewno niema-

lowanie, nieimpregnowane,
- ekogroszkiem, brykietami itp.
Niedozwolone jest spalanie w piecach wszystkich in-

nych rodzajów odpadów, a w szczególności plastików, 

aerozoli, chemikaliów, mebli,  odpadów niebezpiecznych, 
ubrań i innych tekstyliów. W piecach nie należy również 
spalać kolorowego papieru. W przypadku kontroli Stra-
ży Miejskiej wysokość mandatów na spalanie w piecach 
niewłaściwych substancji grozi kara do 5 000 zł.

Przypominamy, że wydobywające się w procesie 
spalania toksyny oraz gazy prowadzą do poważnych 
chorób płuc i nowotworów. Ponadto silnie zanieczysz-
czone powietrze nie sprzyja prawidłowemu funkcjo-
nowaniu układu mięśniowego i nerwowego, a także 
wpływa niekorzystnie na komfort oddychania podczas 
spędzania czasu poza domem.”

Nowe chodniki na Świerczewie

W ostatnim czasie zakończyły się 
remonty chodników na ul. Cieszyńskiej, 
Śmiełowskiej oraz Szubińskiej.

Koszt prac na ul. Cieszyńskiej wyniósł 
65 tys. zł, ul. Szubińskiej – 46 tys. zł, a 
na ul. Śmiełowskiej – 90 tys. zł. Rada 
Osiedla Świerczewo ma do dyspozycji 
rocznie na remonty dróg i chodników 
ponad 300 tys. zł. Za pozostałą kwotę, 
w 2017 r. planowany jest jeszcze re-
mont chodnika w ul. Jabłonkowskiej.

Przypominamy mieszkańcom, że:
na chodnikach o szerokości do 1,50 

m obowiązuje zakaz parkowania samo-
chodów osobowych – pojazdy powinny 
być parkowane na jezdni równolegle do 
krawężnika, na chodnikach szerszych 
należy zawsze zachować minimum 1,50 
m przejścia dla pieszych,

na chodnikach obowiązuje zawsze 
zakaz parkowania pojazdów dostaw-
czych,

woda opadowa nie powinna być od-
prowadzana za pomocą rynien przez 
chodnik na jezdnię – często w trakcie 
odbiorów rodzi to problemy i grozi zgło-
szeniem takiego odwodnienia przez Za-
rząd Dróg Miejskich do nadzoru budow-
lanego. Woda opadowa powinna być 
zagospodarowana na działce prywatnej. 
Ponadto, odprowadzanie wody przez 
chodnik skutkuje niebezpieczeństwem 
oblodzenia zimą.

Tomasz Wierzbicki
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Co z przedeptami w okolicy ul  Rejewskiego?

„Przedept” to po prostu fachowa nazwa wydep-
tanej ścieżki. Pewnie większość z nas słyszała o tym, 
że np. w Anglii, zanim w jakimś parku wybuduje się 
chodnik, to najpierw sprawdza się, którędy chodzą 
ludzie, czyli po prostu zwraca się uwagę na owe 
przedepty i wtedy się je utwardza. Wydaje się, że to 
jest racjonalne podejście, wszak chodniki mają służyć 
użytkownikom, a nie tylko urzeczywistniać wizję pro-
jektanta.

Z przedeptami mamy do czynienia na naszym 
osiedlu m.in. w okolicy ul. Rejewskiego. Mieszkańcy 
podążający z takich ulic jak Żerkowska lub Gołuchow-
ska, skracają sobie drogę do ulicy Westerplatte idąc 
pasem zieleni i w ten sposób wydeptują ścieżki. Takie 
ścieżki ładnie nie wyglądają, poza tym w czasie desz-
czu robią się błotniste i spływa z nich piasek, 
który gromadzi się chociażby na pobliskiej 
drodze rowerowej lub w studzienkach ka-
nalizacyjnych.

Przedepty można rekultywować, czy-
li na nowo siać na nich trawę, stawiać ja-
kieś przeszkody lub nasadzenia, ale można 
je też utwardzić. Skoro ludzie wydeptali te 
ścieżki, to znaczy że są im one potrzebne. 
Jeden z mieszkańców tamtego rejonu osie-
dla wprost zaproponował, aby te ścieżki 
utwardzić, w związku z tym wystosowa-
łem interpelację do prezydenta Poznania w 
tej sprawie. W odpowiedzi uzyskałem infor-
mację, że w opinii Zarządu Dróg Miejskich 
optymalnym rozwiązaniem byłoby zasto-

sowanie nawierzchni naturalnych, nie asfaltowych, 
które lepiej komponują się z otoczeniem. Szacunko-
wy koszt wykonania ścieżki asfaltobetonowej wynosi 
około 2.500 zł za 10 m2 i około 5.000 zł koszt wy-
konania dokumentacji technicznej. Zadanie to jednak 
miałoby być realizowane z funduszy Rady Osiedla 
Świerczewo.

W związku z tym, proszę Państwa o opinię, czy 
opisane wyżej przedepty należy utwardzać? Odpo-
wiedzi proszę przesyłać na adres mailowy osiedle_
swierczewo@um.poznan.pl lub bezpośrednio do au-
tora tego tekstu jan.sulanowski@gmail.com.

Jan Sulanowski

W dniach od 28 sierpnia do 3 września Rada 
Osiedla przeprowadziła na stronie internetowej gło-
sowanie wśród uczestników drużyny Świerczewa z 
ECC2017. Spośród 295 uczestników zapisanych do 
grupy Świerczewa, głos oddało 128, z czego zapro-
ponowane lokalizacje otrzymały następujące liczby 
głosów:

1. skrzyżowanie ul. Kołłątaja/Buczka – 46
2. rondo ul. Boh. Westerplatte/Kołłątaja – 38
3. skrzyżowanie ul. Leszczyńska/Kocha/Krasic-

kiego – 38
4. skrzyżowanie ul. Czechosłowacka/Górecka – 

10.
Na sesji 6 września Rada Osiedla Świerczewo pod-

jęła uchwałę ze wskazaniem lokalizacji przy skrzyżo-

Lokalizacja stacji roweru miejskiego na Świerczewie

waniu ulic Buczka i Kołłątaja. Przedstawione miejsce 
charakteryzuje się położeniem w środku osiedla, za-
pewniając najlepszy dostęp mieszkańców oraz za-
pewniając bezpieczny dojazd do sąsiednich stacji na 
pętlach tramwajowych na Dębcu i Górczynie.

Stacja zostanie ustawiona w marcu 2018 r. Po-
nadto, niedawno została uruchomiona stacja rowe-
ru miejskiego przy Factory w Luboniu  , a w 2018 
r. planowane jest uruchomienie kolejnych 3 stacji w 
Luboniu (przy dworcu kolejowym, na os. Lubonianka 
i przy ul. Wschodniej). 

Tomasz Wierzbicki
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Uchwałą w płot (i nie tylko)
Miasto Poznań przygotowuje szereg nowych 

przepisów, ale niewiele osób zainteresowało się 
projektem tzw. uchwały krajobrazowej. A może 
to w przypadku uchwalenia jej w obecnym kształ-
cie wprowadzić znaczne zmiany nie tylko w krajo-
brazie Poznania, ale również zmiany w życiu wielu 
mieszkańców – i to finansowe. 

Płoty
W projekcie uchwały znajduje się paragraf doty-

czący ogrodzeń na terenie całego miasta – dokład-
nie chodzi o zasady i warunki usytuowania ogro-
dzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich 
mogą być wykonane we wszystkich strefach mia-
sta. Proponowane przepisy są dość jednoznaczne: 
zakazuje się między innymi:

a) sytuowania ogrodzeń na terenach skwerów,
b) stosowania prefabrykowanych betonowych 

przęseł,
c) stosowania tworzyw sztucznych,
d) stosowania elementów refleksyjnych, odbla-

skowych. 
Zgodnie z przyjętym przez urzędników har-

monogramem, uchwała ma zostać skierowana 
do Rady Miasta do końca tego roku. Przypuszczal-
nie wejdzie w życie najpóźniej na początku 2020 
roku. Wydawałoby się, że wszystkie nowe zapisy 
będą wymagane od chwili uchwalenia nowego 
prawa. Niestety, § 10 pkt 5, jednoznacznie wyłącza 
z tego zwolnienia ogrodzenia pełne, wykonanych 

z prefabrykatów betonowych lub blaszanych. Wy-
znacza się dla tego typu ogrodzeń okres dostoso-
wawczy, który wynosi 5 lat  Czyli, wszelkie tego 
typu ogrodzenia będą musiały być w ciągu 5 lat 
na koszt właścicieli nieruchomości wymienione! 
Zgodne z obowiązującymi dzisiaj przepisami ogro-
dzenia staną się nielegalne po wprowadzeniu no-
wej uchwały. Jeżeli jednak płot na prywatnej działce 
został ustawiony zgodnie z przepisami, to dlaczego 
po pewnym czasie mieszkańcy mają ponosić kosz-
ty jego zmiany według życzeń urzędników? 

Reklamy
Kary będą również przewidziane dla nielegalnych 

reklam. Ten problem dotknie mniejszej liczby miesz-
kańców Poznania, ale jest wiele osób, które reperują 
budżety domowe użyczając swojej nieruchomości 
na umieszczenie reklamy oraz są przedsiębiorcy, 
którzy oznaczają swoje firmy i dojazdy do nich. Moż-
liwość reklamowania się zostanie drastycznie ogra-
niczona. Reklama na terenach prywatnych zostanie 
ograniczona prawie wyłącznie do wąskich pasów 
przy wjeździe na posesję oraz małych powierzchni 
przy wejściu do budynku. Zakazane będą wszelakie 
banery na ogrodzeniach, różnorodne tablice i tablicz-
ki dojazdowe itp. urządzenia reklamowe. Dominującą 
formą reklamową będą słupy ogłoszeniowe, małe re-
klamy podświetlane wewnętrznie (wiaty przystanko-
we) i reklama systemowa zgodnie ze szczegółowymi 
wytycznymi. Warto, aby zainteresowani tematem 
przyjrzeli się nowym przepisom. Czasu nie zostało 

już wiele. Uwagi można 
kierować na adres poczty 
elektronicznej: krajobra-
zowa@um.poznan.pl., lub 
pisemnie bezpośrednio 
na adres Urzędu Mia-
sta. Każdy mieszkaniec 
Poznania może zgłosić 
swoje uwagi.

Adam Urbaniak


