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Bezpieczeństwo

Najważniejsze tematy, które zostały
zrealizowane w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i edukacji mieszkańców:
1. Regularne kontrole przekraczania
prędkości prowadzone przez Wydział
Ruchu Drogowego Policji.
2. Zorganizowanie spotkania informacyjnoedukacyjnego dla mieszkańców
dotyczącego zapobiegania włamaniom
do mieszkań i domów.
3. Pozyskanie dwóch funkcjonariuszy
policji (zamiast jednego) opiekujących się
Osiedlem Podolany.
4. Cykliczne kontrole pojazdów
przekraczających 3,5 tony poruszających
się po Osiedlu Podolany.
5. Comiesięczny udział w spotkaniach
w ramach Programu Bezpieczna dzielnica
-Bezpieczny mieszkaniec przy Komisariacie
Policji Poznań- Jeżyce i zgłaszanie spraw
mieszkańców oraz wytyczanie
zadań, które przełożyć się mają
na bezpieczeństwo mieszkańców.
6. Współfinansowanie z sąsiednimi
radami osiedli zakupu pojazdów dla
policji i straży miejskiej.
7. Znakowanie rowerów przez Policję
i współudział Policji w Festynie
Osiedlowym.
8. Opublikowanie artykułów
w Biuletynie Osiedlowym na temat
poprawy bezpieczeństwa
kierowców, rowerzystów
i pieszych oraz czystości związanej
ze sprzątaniem po swoim psie
i wywozem problemowych śmieci.
9. Usunięcie kilka wraków pojazdów
pozostawionych na ulicach naszego
Osiedla.
10. Wyznaczenie stałych punktów dozoru
do regularnego monitorowania
przez Policjantów – Dzielnicowych.
Działania na nową kadencję
1. Dalszy współudział w pracach
w ramach Programu Bezpieczna

2.
3.
4.

5.

dzielnica - Bezpieczny mieszkaniec przy
Komisariacie Policji Poznań- Jeżyce.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych
i kierowców na Osiedlu Podolany.
Współorganizowanie spotkań
edukacyjnych z mieszkańcami w zakresie
dalszej poprawy bezpieczeństwa.
Promowanie nowoczesnych narzędzi
oferowanych przez policję (m.in. krajowa
mapa zagrożeń bezpieczeństwa i aplikacja
Moja komenda do szybkiego kontaktu
z dzielnicowym) - wejdź na www.poznan.
policja.gov.pl.
Realizacja tematów zgłaszanych przez
mieszkańców.

Dziękujemy radnemu Damianowi Dudzińskiemu
za prowadzenie tematów bezpieczeństwa
oraz współpracę z policją i strażą miejską przez
całą VI kadencję Rady Osiedla.

Sprawozdanie Zarządu Osiedla Podolany za rok 2018
oraz podsumowanie VI kadencji
I. Podolany w liczbach

•
•

Środki przeznaczone na remonty placówek
oświatowych: 62.532 zł.
Środki przeznaczone na budowę/
rozbudowę dróg, oświetlenia 1.929.000 zł
(budżet 4-letni na lata 2016-2019).

III. Dodatkowe środki z budżetu
Miasta (autopoprawki Prezydenta
oraz uchwały Rady Miasta)

•
•

Powierzchnia: 5,3 km
Mieszkańcy: 8.038 osób
2

II. Budżet 2018

•

Budżet Rady Osiedla na rok 2018,
przyznany przez Radę Miasta Poznania,
wynosił: 589.917 zł (wzrost o 141 tys.
w stosunku do roku 2014, o 30 tys.
w stosunku do roku 2017), w tym:
→ Naliczone proporcjonalnie do liczby
ludności i powierzchni Osiedla: 68.901 zł,
→ Naliczone z tytułu udziału w podatku
od nieruchomości (bez budowli): 519.299 zł.
• Środki przeznaczone na remonty ulic
i chodników 192.328 zł.

A. Rok 2019
• 2.430.500 zł - środki zaplanowane
w budżecie Miasta Poznania na rok 2019
na zadanie: “Rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz
z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki
Raczyńskich”. Aktualnie przygotowywany jest
przez architektów projekt wykonawczy.
• 750.000 zł - środki z autopoprawki
Prezydenta Miasta Poznania na rok 2019
na zadanie: “Przebudowa ulicy Dukielskiej
i Krynickiej” na dokończenie inwestycji
prowadzonych wspólnie z Aquanet S.A.
Zadanie w trakcie realizacji.
• 600.000 zł - środki z autopoprawki
Prezydenta Miasta Poznania na rok 2019
na zadanie: “Budowa ul. Kaczmarka”.
Zadanie w trakcie realizacji.
B. Rok 2017
• 1.668.000 zł - środki z autopoprawki
Prezydenta Miasta Poznania na rok 2017
na zadanie: “Odwodnienie ul. Zakopiańskiej
na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul.
Morszyńskiej”. Rolę inwestora zastępczego
ma przejąć Aquanet i wykonać odwodnienie
wraz z budową kanalizacji sanitarnej
w ul. Zakopiańskiej. Aktualnie uzyskano
pozwolenie na budowę.

C. Rok 2016
• 50.000 zł – środki z autopoprawki
Prezydenta Miasta Poznania na rok
2016 na zadanie: “Projekt brakujących
fragmentów ścieżki rowerowej ul. Juraszów /
ul. Strzeszyńska / ul. Jastrowska”. Projekt został
wykonany.
D. Rok 2015
• 850.000 zł – środki z autopoprawki
Prezydenta Miasta Poznania na rok
2015 na Park Aktywności Fizycznej wraz
ze ścieżką rowerową i chodnikiem przy ul.
Druskienickiej. Projekt został wykonany.

IV. Dodatkowe środki pozyskane
z grantów

„Bezpieczna droga z Podolan na Strzeszyn
dla pieszych i rowerzystów - przedłużenie
ulicy Krynickiej w rejonie przejścia przez
tory wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Zadanie zostało zrealizowane.
D. Rok 2016
• 200.000 zł – środki zdobyte z grantu
dla rad osiedli na rok 2016 na projekt:
„Rewitalizacja skweru Szarych Szeregów /
Karpińskiej – godne otoczenia dla Pomnika
Poznańskich Harcerzy. Zadanie zostało
zrealizowane.
E. Rok 2015
• 200.300 zł – środki zdobyte z grantu
dla rad osiedli na rok 2015 na zadanie:
„Dostosowanie podwórka Szkoły
Podstawowej Nr 62 dla potrzeb dzieci od 6
do 10 lat - bezpieczny plac zabaw”. Zadanie
zostało zrealizowane.

V. Dodatkowe środki pozyskane
z Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego

A. Rok 2019
• 105.355 zł – środki zdobyte z grantu
dla rad osiedli na rok 2019 na projekt:
“Modernizacja infrastruktury sportoworekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej
Nr 62”. (w tym 94.645 zł. z budżetu
Miasta Poznania oraz darowizna Rady
Rodziców SP 62 5.355 zł). Trwają prace
przygotowawcze.
B. Rok 2018
• 105.120 zł - środki zdobyte z grantu
dla rad osiedli na rok 2018 na projekt:
“Wyposażenie placu zabaw dla dzieci
w Przedszkolu Nr 142 przy ul. Rożka”
we współpracy z Radą Rodziców
przedszkola. Zadanie zostało zrealizowane.
C. Rok 2017
• 200.000 zł – środki zdobyte z grantu
dla rad osiedli na rok 2017 na projekt:

A. Rok 2019
• 1.914.096 zł - środki wygrane
w Poznańskim Budżecie Obywatelskim
2019 na projekt ogólnomiejski: “Plażojada
2 - park wodny i miejsce spotkań”
w ramach wspólnych działań z sąsiednimi
osiedlami. Trwają prace przygotowawcze.
• 305.000 zł - środki wygrane w Poznańskim
Budżecie Obywatelskim 2019 na projekt

osiedlowy: “Podolany Szkoła Podstawowa
Nr 62 - boiska, malowanie, szafki”. Trwają
prace przygotowawcze.
B. Rok 2018
• 245.000 zł – środki wygrane w Budżecie
Obywatelskim 2018 na projekt osiedlowy:
“Podolany - nowoczesne pracownie Szkoła
Podstawowa Nr 62”. Zadanie zostało
wykonane - zmodernizowano pracownię
informatyczną oraz wyposażono
pracownię chemiczną, fizyczną
i biologiczną.
C. Rok 2017
• 400.000 zł – środki wygrane
w Poznańskim Budżecie Obywatelskim
2017 na projekt osiedlowy: “Nowa,
bezpieczna droga dzieci do Szkoły
Podstawowej nr 62 /uporządkowanie
chaosu komunikacyjnego” - budowa
ulicy Dukielskiej. Ze względu na brak
wystarczających środków pierwszy przetarg

został odwołany. Dzięki przychylności Rady
Miasta uzyskaliśmy dodatkowe środki,
a Aquanet S.A. przygotowuje kolejny
przetarg.
D. Rok 2016
• 1.993.000 zł – środki wygrane wspólnie
w Budżecie Obywatelskim 2016 na projekt
ogólnomiejski: “Plażojada – Szlakiem
Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz”.
Zadanie zostało zrealizowane.
• 499.321 zł – środki zdobyte w Budżecie
Obywatelskim 2016 na projekt osiedlowy:
Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk
sportowych w Szkole Podstawowej Nr 62.
Zadanie zostało zrealizowane.

VI. Zrealizowane zadania
inwestycyjne

A. Rok 2018
• Budowa ulicy Krynickiej - etap IIb (odcinek
Nałęczowska - zakręt w stronę szkoły).
• Budowa ulicy Krynickiej - etap IV
(odcinek Szczawnicka - Czorsztyńska)
wraz z niewielkim parkingiem dla
aut i dużym parkingiem dla rowerów
przy powstającym przystanku kolei
podmiejskiej.

•

•

Budowa ulicy Raczyńskiego (odcinek ul.
Tułodzieckiej - Straży Ludowej).
• Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu
Nr 142.
• Nowoczesne wyposażenie pracowni
w Szkole Podstawowej Nr 62.
• Kontynuacja zagospodarowania zieleni ul.
Strzeszyńska.
• Zakup i montaż koszy na śmieci.
• Dofinansowanie zakupu samochodu dla
Straży Miejskiej.
B. Rok 2017
• Budowa ulicy Morszyńskiej (odcinek
Strzeszyńska - Zakopiańska). Pierwsza
inwestycja, w której udało się
połączyć dwa sposoby finansowania
w jedną całość (chodnik po stronie pd.
– wsch. wybudowało Stowarzyszenie
Mieszkańców (z 75% dofinansowaniem
Miasta), pozostałą część Rada Osiedla/
ZDM.
• Budowa ulicy Tułodzieckiej - etap II.
• Dokończenie realizacji placu zabaw przy
ul. Szarych Szeregów / Karpińskiej.

Projekty przebudowy ulicy Kaczmarka i ul.
Nałęczowskiej.
• Przygotowanie koncepcji rozbudowy
Szkoły Podstawowej Nr 62 wraz
z badaniami fundamentów.
• Dofinansowanie zakupu samochodu dla
Policji.
C. Rok 2016
• Rewitalizacja skweru Szarych Szeregów /
Karpińskiej wraz z placem zabaw.
• Rewitalizacja boisk w SP 62 (nowe nawierzchnie,
wiaty rowerowe, piłkochwyty, itd.).
• Zakup i montaż koszy na śmieci i lustra
ulicznego.
• Kontynuacja zagospodarowania parków
ul. Druskienicka i ul. Rożka.
• Kontynuacja zagospodarowania zieleni ul.
Strzeszyńska i Zakopiańska.
• Kontynuacja zagospodarowania placu
zabaw przy ul. Kartuskiej.
• Zagospodarowanie lasku przy ul.
Marciniaka/Prauzińskiego.
• Budowa platform przystankowych ul.
Jasielska.
• Koncepcja odwodnienia ul. Zakopiańskiej
(odc. Biskupińska - Morszyńska).
• Budowa progu spowalniającego ul. Czorsztyńska.
• Dofinansowanie wymiany wiat
przystankowych MPK.

D. Rok 2015
• Budowa Parku Aktywności Fizycznej wraz
ze ścieżką rowerową i chodnikiem przy ul.
Druskienickiej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Budowa największego na Podolanach,
ogólnodostępnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej Nr 62.
Budowa fragmentu ul. Tułodzieckiej (etap
I) wraz z chodnikiem w celu zapewnienia
bezpiecznej droga do Przedszkola Nr 142.
Budowa chodnika do Przedszkola Nr 142
na ul. Rożka.
Budowa fragmentu chodnika wzdłuż ul.
Szarych Szeregów.
Konserwacja rowów melioracyjnych na ul.
Zakopiańskiej.
Nasadzenia zieleni na Osiedlu (m.in.
wzdłuż ul. Strzeszyńskiej).
Wykonanie progów spowalniających
zgodnie z intencją mieszkańców (ul.
Rugego,
ul. Kartuska, ul. Czorsztyńska, ul. Iwonicka).
Odwodnienie wejścia do Szkoły
Podstawowej Nr 62 od strony ul. Krynickiej.
Rozbudowa monitoringu na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 62.
Wymiana wiat przystankowych MPK na ul.
Strzeszyńskiej (przystanek Biecka) oraz
na ul. Zakopiańskiej (przystanki Lubieńska
Morszyńska, Biskupińska).
Opracowanie projektów technicznych dla
inwestycji drogowych.

A.
•
B.
•

Rok 2018
Remont chodników ul. Kosowska.
Rok 2017
Remont fragmentów nawierzchni
ul. Kartuskiej (odc. Strzeszyńska Nałęczowska i Biecka- Muszyńska).
Remont pozostałych fragmentów ul.
Kartuskiej powiązany jest z pracami
Aquanet S.A., planowany termin realizacji
w roku 2019.
• Remont fragmentu nawierzchni ul.
Ciechocińskiej (przy skrzyżowaniu
z Szaflarską).
C. Rok 2016
• Kontynuacja remontu chodnika wzdłuż ul.
Strzeszyńskiej.
• Remont fragmentu nawierzchni ul.
Cieszkowskiego.
D. Rok 2015
• Kontynuacja remontu chodnika wzdłuż ul.
Strzeszyńskiej.
• Remont nawierzchni ul. Rugego.

VIII. Inwestycje zrealizowane przez
mieszkańców z 75% udziałem
Miasta, w ramach Stowarzyszeń

VII. Zrealizowane zadania
remontowe

A.
•
•
•
B.
•
C.
•

Rok 2017
Budowa fragmentu ul. Morszyńskiej.
Budowa ul. Szaflarskiej.
Budowa ul. Koźmiana.
Rok 2016
Budowa fragmentu ul. Konatkowskiej.
Rok 2015
Budowa oświetlenia ul. Szaflarska.

IX. Struktura finansowania inwestycji osiedlowych w latach 2015-2019
(łącznie 19 mln 48 tysięcy 829 zł)

X. Zrealizowane zadania bieżące
w roku 2018

•
•
•
•
•
•

Akcja Sprzątania Świata (wspólnie
z mieszkańcami i harcerzami z Podolan
i Strzeszyna),
Festyn Osiedlowy (wspólnie z Parafią pw.
Matki Bożej Pocieszenia),
Podolańska Akcja Krwiodawstwa,
Podolański Konkursu Biegaczy i Rolkarzy,

•
•
•
•

Konkursu Zielony Poznań,
Spotkania z mieszkańcami w ramach akcji
Święto Ulicy,
Obchody Dnia Dziecka,
Turnieje sportowe w SP62,
Coroczna konserwacja boisk w SP62,
Klub Seniora - organizacja warsztatów
artystycznych, kursów, koncertu oraz
gimnastyki,

•
→
→
→
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warsztaty artystyczne w SP62,
Spotkanie z Kombatantami i mieszkańcami
z okazji Święta 11 Listopada i 100 lecia
Powstania Wielkopolskiego,
Ochrona kasztanowców przed
szrotówkiem,
Udział w pracach Zespołu ds. Plażojady,
Odblaski dla dzieci w celu poprawy
bezpieczeństwa,
Pielęgnacja zieleni na terenie Osiedla,
Biuletyny, ulotki, plakaty o tematyce
osiedlowej,
Dbałość o zieleń na osiedlu, park, skwery
i place zabaw,
Integracja mieszkańców podczas różnych
wspólnych akcji,
Akcja ekologiczna - pokaz ekonomicznego
i ekologicznego palenia w piecach.

XI. Dokonania pozainwestycyjne
•

Przygotowanie kolejnych inwestycji
drogowych (dokumentacje, uzgodnienia,
poszukiwanie dodatkowych środków):
projekt przebudowy ul. Kaczmarka (odc.

→
→
→
→
→
•

•
•
•
•
•

ul. Omańkowskiej - Kaczmarka 11) i projekt
przebudowy ul. Nałęczowskiej.
Udział we wszelkich konsultacjach
dotyczących obszaru Podolan,
w szczególności:
planu zagospodarowania Podolany - Południe,
zagospodarowywania wód opadowych
i cieku Wierzbak,
modernizacji ulicy Lutyckiej z budową
wiaduktów,
modernizacji ulicy Obornickiej,
modernizacji linii kolejowej Poznań - Piła,
konieczności powstania przystanku
kolejowego Druskienicka,
uruchomienia Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej,
rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 62.
Liczne wnioski i uwagi do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dotyczących planowanych inwestycji
na terenie Osiedla.
Liczne wnioski do Aquanet S.A.
o przyspieszenie planowanych prac
na naszym Osiedlu.
Wnioski o rozbudowę oświetlenia
na terenie Osiedla.
Wnioski o Stacje Rowerów Miejskich
na Podolanach.
Wnioski o likwidację zakazu lewoskrętu
z ul. Obornickiej w Drwęskiego
i Hulewiczów.
Społeczny nadzór inwestycji
miejskich realizowanych na terenie
Osiedla.

XII. Media i kontakt
z mieszkańcami

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyżury radnych (każdy pierwszy wtorek
miesiąca w ciągu roku szkolnego, w godz.
19-20, SP62, sala nr 8)
Witryna internetowa: www.ropodolany.pl
Profil facebook/Rada Osiedla Podolany
Poczta elektroniczna: biuro@ropodolany.pl
Biuletyn Rady Osiedla rozprowadzany
do każdego domu/mieszkania na osiedlu dwa
razy do roku (Biuletyn Wiosenny i Jesienny)
oraz ulotki i plakaty dotyczące bieżących
spraw.

XIII. Bezpieczeństwo
•
•

•

Udział w pracach komisji wspólnej
Rad Osiedli i Policji na Jeżycach nt.
bezpieczeństwa Osiedli.
Wpisanie na stałe przez Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu rejonu ulic Strzeszyńska
i Zakopiańska w plan dyslokowania patroli
do pełnienia służby.
Liczne wnioski do ZDM i Straży Miejskiej
w sprawach bezpieczeństwa, stanu dróg,
itp., (m.in. w celu poprawy bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów, zgłoszenia
dotyczące dziur w nawierzchni ulic,
potrzeb inwestycyjnych, itp.).

XIV. Współpraca
•
•

z Prezydentem Miasta i jego zastępcami,
z Radą Miasta Poznania,

•

z Wydziałem Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta Poznania,
z Parafią Matki Bożej Pocieszenia na Podolanach,
z Dyrekcjami SP Nr 62 i Przedszkola Nr 142,
Ze Stowarzyszeniami Budowy Ulicy
Zaleskiego i Konatkowskiej, które
przygotowują się do realizacji inwestycji
w roku 2019,
ze Stowarzyszeniem Zielone Podolany,
ze Stowarzyszeniem Twórców
i Sympatyków Kultury,
z Zarządem Zieleni Miejskiej,
z Zarządem Dróg Miejskich,
z Radami Osiedli: Strzeszyn, Kiekrz,
Krzyżowniki-Smochowice, Sołacz
w ramach Koalicji Północno-Zachodnich
Osiedli Poznania,
z ZHP hufiec Poznań – Jeżyce (szczep
Herculesa oraz Krąg Seniorów).

XV. Statystyki roku 2018
•
•
•

sesji Rady Osiedla: 8,
Uchwał Rady Osiedla: 37,
Liczba spotkań: średnio 2/tydzień.

XVI. Plany na 2019 rok

•

Budowa/modernizacja jak największej
liczby dróg osiedlowych i chodników
w ramach przyznanych 4-letnich środków
oraz środków własnych i zdobytych
środków pozabudżetowych, zgodnie
z poniższą kolejnością:

Wspólne działania Rady Osiedla, dyrekcji Szkoły, dyrekcji Biblioteki Raczyńskich i władz Miasta
nabierają rozpędu...
Od lat staramy się o polepszenie warunków
nauki naszych dzieci, co dziś - po wprowadzeniu
ośmiolatki oraz gwałtownej zabudowie osiedla
przez deweloperów - nabiera niezwykle ważnego
znaczenia. To już nie tylko nasze chęci, ale realna
potrzeba większej liczby klas dla dzieci z osiedla
oraz auli mogącej pomieścić przynajmniej kilka klas
jednocześnie. Zależy nam również na polepszeniu
warunków filii Biblioteki Raczyńskich, która - po

•
•

1) ulice stanowiące dojście i dojazd
do najważniejszych na osiedlu
miejsc (szkoła, przedszkole, kościół,
transport miejski, itp.), służące ogółowi
mieszkańców,
2) ulice współfinansowane przez
mieszkańców,
3) ulice powiązane z planowanymi
pracami Aquanet S.A. i innych
właścicieli sieci (w celu prawidłowej
koordynacji działań),
4) pozostałe ulice.
Rozbudowa szkoły wraz
z aulą i pomieszczeniami filii Biblioteki
Raczyńskich.
Dalszy rozwój działalności Klubu Seniora
i warsztatów artystycznych w SP62.

•
•
•
•

rozbiórce „starego baraku” przy ul. Zakopiańskiej od wielu lat mieści się w piwnicy SP62 (o czym nie
wszyscy nawet wiedzą). Przydałyby się również pomieszczenia dla Klubu Seniora.
Po wielu owocnych rozmowach z władzami Miasta udało się wspólnie wypracować koncepcję rozbudowy szkoły, uwzględniającą wszystkie te potrzeby
i założenia oraz uzyskać środki na projekt budowlany.
Dziękujemy pracowni architektonicznej Śniadek+Śniadek Architekci za przygotowanie koncepcji i kilkuletnią
współpracę w tym temacie. O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wspieranie inicjatyw lokalnych,
stowarzyszeń mieszkańców.
Realizacja kolejnych imprez integracyjnych
dla mieszkańców i dzieci z Podolan.
Edukacja ekologiczna mieszkańców,
dbałość o zieleń na osiedlu.
Dbałość o równomierny rozwój osiedla.

Przygotowanie sprawozdania:
Elżbieta Sobkowiak Przewodnicząca Zarządu
oraz Grażyna Dudzińska Z-ca Przewodniczącej Zarządu

Co porabiają seniorzy na Podolanach?
Seniorzy z Klubu Seniora “Uśmiechaj się”
spotykają się na zajęciach plastycznych
w środy, na kawie w piątki, we wtorki i czwartki
uprawiają gimnastykę, a w dowolne dni
tygodnia spacerują po Poznaniu i okolicach
- także z kijkami, zwiedzają muzea i biorą
udział w wycieczkach autokarowych po Polsce
i zagranicy. Chcesz się zapisać do Klubu? Napisz
na adres: biuro@ropodolany.pl. Z pewnością
odpowiemy.

Serdeczne podziękowania dla Danuty Trzebowskiej i Grażyny Dudzińskiej - inicjatorek
założenia Klubu - za pomysł i jego wieloletnie prowadzenie, dzięki czemu nasi kochani
seniorzy mogą w miły i rozwijający sposób spędzać czas.
Dziękujemy p. Jadwidze Ratajczak za prowadzenie sekcji turystycznej i przygotowanie wielu
wspaniałych wycieczek Klubu.
Dziękujemy prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury p. Barbarze Sobczak za
prowadzenie Galerii 2.piętro w SP62 oraz szereg działań artystycznych nakierowanych na
rozwój talentów seniorów i podolańskich dzieci.

RADNI VI KADENCJI
Imię i nazwisko

Prowadzone sprawy

DOROTA
CYMERYS

Członek Rady i Zarządu, z sukcesem przygotowała wszystkie festyny osiedlowe oraz
konkursy Zielony Poznań.

GRAŻYNA
DUDZIŃSKA

Wiceprzewodnicząca Zarządu, od wielu lat prowadzi Klub Seniora oraz sprawy drogowe i
projektowe osiedla.

DAMIAN
DUDZIŃSKI

Członek Rady, odpowiedzialny za sprawy związane z bezpieczeństwem oraz współpracą z
policją i strażą miejską, a także za konkursy Zielony Poznań.

FILIP
LEPKA

Członek Rady, wspierał Zarząd swoją wiedzą prawniczą w sprawach związanych z koleją
metropolitalną oraz inwestycjami Aquanetu. Niestety nie będzie kandydował na kolejną
kadencję.
Serdeczne podziękowania za pracę dla naszego osiedla.

WALDEMAR
ŁYCZYKOWSKI

Członek Rady kilku kadencji, dzięki niemu na naszych festynach i koncertach dla seniorów
pojawiali się ciekawi i nietuzinkowi artyści. Niestety nie będzie kandydował na kolejną
kadencję.
Serdeczne podziękowania za pracę dla naszego osiedla.

STANISŁAW
MISIUREK

Członek Rady.

MACIEJ
NIEMIER

Członek Rady (od października 2017).

JAROSŁAW
POŁUDNIKIEWICZ

Zastępca Przewodniczącego Rady, prowadzi mediacje z Miastem w trudnych tematach.

WACŁAW
PRZYBYSZEWSKI

Członek Rady odpowiedzialny za odbiory techniczne inwestycji.

KRZYSZTOF
RATAJCZAK

Członek Rady i Zarządu, prowadzi sprawy związane z czystością osiedla i akcjami
sprzątania oraz sportowe.

ELŻBIETA
SOBKOWIAK

Przewodnicząca Zarządu, odpowiedzialna za bieżącą pracę Zarządu oraz pozyskiwanie
dodatkowych funduszy.

MAREK
SZYDŁOWSKI

Członek Rady odpowiedzialny za odbiory techniczne inwestycji.

DANUTA
TRZEBOWSKA

Członek Rady do października 2017, członek Zarządu, współprowadzi Klub Seniora i
działania artystyczne.
Serdeczne podziękowania za pracę dla naszego osiedla.

JAN
WESOŁOWSKI

Najmłodszy członek Rady, prowadził media społecznościowe osiedla. Nie kandyduje na
kolejną kadencję.
Podziękowania za pracę dla naszego osiedla.

KATARZYNA
ZEMER

Członek Rady, prowadzi sprawy związane z ekologią i ochroną zagrożonych gatunków
zwierząt oraz konkurs Zielony Poznań.

PIOTR
ZUBIELIK

Przewodniczący Rady, członek Rady wszystkich kadencji, znawca i propagator historii
osiedla.
W roku 2020 planuje obchody 100-lecia Podolan.

6 kwietnia 2019 zapraszamy na Wiosenne Porządki.
Zapewniamy rękawice i worki, a WGN wywiezie zebrane śmieci.
Zgłoszenia miejsc i ekip porządkowych proszę wysyłać na adres:
biuro@ropodolany.pl. Tegoroczna akcja nosi tytuł:
TY NIE BYĆ SZUSZWOL ANI TYŻ FLEJA
- NIE SPRZĄTA PO SOBIE INO TULEJA.

