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POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI
W tym roku już po raz dziewiąty w ramach
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO)
wspólnie decydować będziemy o tym na co zostanie
przeznaczona część budżetu miejskiego. Do wydania
jest 21 mln zł – 15 mln na projekty rejonowe
i 6 mln na projekty ogólnomiejskie (w tym 4 mln
na Zielony Budżet).
Głosowanie w PBO21 potrwa do 20 listopada
do godz. 12:00. Podczas głosowania można oddać
maksymalnie dwa głosy na projekty ogólnomiejskie
(w tym jeden w ramach Zielonego Budżetu) oraz
maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe.
Głosować może każdy mieszkaniec Poznania, w tym
osoby bez meldunku oraz osoby poniżej 18 roku życia.
Głosowanie odbywa się za pomocą przygotowanej
do tego celu strony internetowej:
pbo2021.pl
Na jakie projekty zwrócić szczególną uwagę?
Postaram się przedstawić w tym artykule.
Projekty ogólnomiejskie i nowość – Zielony Budżet
W tegorocznej edycji nowością jest wprowadzenie
Zielonego Budżetu. Na te pomysły zostanie
przeznaczonych 4 miliony złotych z puli projektów
ogólnomiejskich. Maksymalna kwota projektu to
2 mln zł, a każdy z mieszkańców będzie dysponował
1 głosem na pomysł zgłoszony w ramach tej
kategorii.
W ramach Zielonego Budżetu warto zwrócić uwagę
na projekt nr ZB.6 – „Zielone Fyrtle. Niech połączą
nas drzewa”.
Projekt realizowany będzie na terenie dziesięciu
Osiedli Miasta Poznania w tym m.in. na Podolanach
i Strzeszynie, dzięki pełnemu zaangażowaniu
przedstawicieli Rad Osiedli w przygotowanie
merytoryczne. Głosy na wspomniany projekt pomagać
nam będą zdobywać zaprzyjaźnione osiedla: Kiekrz,
Sołacz i Krzyżowniki-Smochowice.
Plan zakłada wykonanie nasadzeń zieleni w ulicy
Jasielskiej od rozwidlenia do bloku nr 12 w ilości
ponad 70 drzew, 1226 krzewów, 1112 bylin
i kwiatów, założenie trawników (warto zwrócić
uwagę, iż Rada Osiedla Podolany zarezerwowała
dodatkową kwotę w wysokości 185 000 zł w budżecie
na 2021 rok na ciąg dalszy ww. nasadzeń od ul.
Strzeszyńskiej do wspomnianego rozwidlenia,
uwzględniając zaniedbany pas zieleni przy Reha Sport
na wysokości bloków Jasielska 14C).
Strzeszyn zyska nasadzenie ponad 80 lip lub
platanów w pasie między między ulicami: Hezjoda
i Sławskiej-Lipczyńskiej, zagospodarowanie
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skweru przy Krzyżu oraz montaż ławek.
Całkowity koszt projektu to 2 mln zł z czego ok.
250 tys. zł trafi na Podolany i Strzeszyn.
Współpraca osiedli
W ramach lokalnej współpracy osiedli z naszego
rejonu postanowiono wesprzeć projekt nr 33 –
Golęcin dla każdego!, rekomendowany przez Radę
Osiedla Sołacz. Ostatnio sporo dzieje się nad Rusałką
i na Golęcinie, organizatorzy chcą aby działo się
jeszcze więcej! Nowy punkt aktywności mieszkańca,
nowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna,
przestrzeń do street workoutu, modernizacja toalet,
nowe krzewy i drzewa. To tylko część projektu.
„Niech Golęcin będzie dostępny dla każdego!” –
takimi słowami promowana jest inwestycja, której
koszty oszacowano na 2 mln zł.
Projekty Rejonowe
Tutaj osiedla z naszego rejonu czyli Podolany,
Strzeszyn, Kiekrz oraz Krzyżowniki-Smochowice
wspólnie z Radą Osiedla Sołacza postawiły na dwa
projekty rejonowe.
Wspólne inwestycje osiedli
Pierwszy projekt nr II.6 pt. „Profesjonalne wybiegi,
place zabaw dla psów” to odpowiedź na głosy
mieszkańców. Celem projektu jest wybudowanie
w pełni profesjonalnych obiektów dla naszych
czworonożnych przyjaciół: jeden na granicy
Strzeszyna i Podolan, drugi na granicy Kiekrza
i Krzyżownik-Smochowic.
Koszt projektu: 600 000 zł
Wspólny cykl wydarzeń kulturalnych
Drugi wspólny projekt nr II.7 pt. „Festiwale, Kino
Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/
Strzeszyn/Podolany” to projekt zakładający
zorganizowanie na wymienionych osiedlach cyklu
bezpłatnych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych,
takich jak koncerty, festiwale, spektakle teatralne,
kino letnie oraz całoroczne warsztaty i zajęcia
dla całych rodzin. Na Podolanach przy tej
okazji świętowane będą obchody 100. rocznicy
powołania osiedla.
Koszt projektu: 600 000 zł
Zachęcam Wszystkich mieszkańców do głosowania
na projekt OGÓLNOMIEJSKI nr 33, ZIELONY
BUDŻET ZB.6 oraz projekty REJONOWE II.6 i II.7 na
stronie pbo21.um.poznan.pl. To nic nie kosztuje
a wiele może zmienić.
Artur Kosonowski
członek Rady i Zarządu Osiedla Podolany

WSPÓŁPRACA

Ruszyła tegoroczna edycja PBO 2021. To dobry moment, aby przypomnieć, co wspólnie
udało nam się osiągnąć przez te wszystkie lata dla Podolan i okolic. A lista jest całkiem
spora…

ROK

PROJEKT

2014

Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez
ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do
Strzeszynka

2015

Budowa pierwszego w Poznaniu Parku
Aktywności Fizycznej street workout do
uprawiania treningu ulicznego

GŁOSÓW

KWOTA

UWAGI

4.179

3.000.000 zł

Pierwszy budżet obywatelski
i od razu wygrana! Nowy wygląd
i funkcjonalność ul. Strzeszyńskiej

5.972

850.000 zł

Projekt nie zwyciężył, ale dzięki
autopoprawce Prezydenta znalazł się
w budżecie na rok 2016 i został przez
nas zrealizowany

2016

PLAŻOJADA- Szlakiem Trzech Jezior : Rusałka,
Strzeszynek, Kiekrz

7.309

1.993.000 zł

Pomysł Plażojady został
wypracowany podczas spotkań
członków rad osiedli Strzeszyn,
Smochowice-Krzyżowniki, Kiekrz
i Podolany i stał się siłą jednoczącą
nas na wiele lat.

2016

Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk
sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 62 /
Podolany

1.833

499.000 zł

Duże i średnie boisko

2017

Podolany - nowa, bezpieczna droga dzieci do
Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie
chaosu komunikacyjnego

1.303

400.000 zł

Budowa ulicy Dukielskiej

2018

Podolany- nowoczesne pracownie: Szkoła
Podstawowa 62

1.343

250.000 zł

Pracownie informatyczna, fizyczna,
chemiczna, przyrodnicza...

2019

Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań

3.259

1.914.000 zł

C.d. wspólnego projektu 5 osiedli

2019

Podolany Szkoła Podstawowa 62: boiska,
malowanie, szafki

1.245

305.000 zł

szafki dla każdego ucznia klas 4-8,
malowanie sal, korytarzy i auli

2020

Podolany SP62: malowanie klas c.d.

958

330.000 zł

Malowanie kolejnych sal lekcyjnych,
toalety

RAZEM:

9.541.000 zł

Jeżeli głosowaliście na wymienione projekty - to jeszcze raz BARDZO DZIĘKUJEMY, a jeżeli nie
głosowaliście wcale - to proszę zróbcie to w tym roku - głosujemy do 20.11.2020.
To wszystko stało się możliwe dzięki magicznemu słowu: WSPÓŁPRACA. Wsłuchujemy się
w potrzeby mieszkańców, a oni w zamian chętnie oddają głosy na zaproponowane przez nas
projekty. Tworzymy sieć współpracy z sąsiednimi osiedlami - przyjaźnimy się ze Strzeszynem,
Smochowicami, Kiekrzem, Sołaczem. Razem pracujemy nad projektami, zwłaszcza tymi dużymi.
W ten sposób wywalczyliśmy rewitalizację plaż nad naszymi jeziorami i ścieżkę rowerową łączącą
Podolany ze Strzeszynem. I choć czasem obrywamy po uszach od mieszkańców za promowanie
projektów sąsiednich osiedli, a czasem nie wszystko idzie gładko i - jak to w życiu bywa - popełniamy
błędy, to naprawdę WARTO współpracować.
Elżbieta Sobkowiak,
przewodnicząca Zarządu Osiedla Podolany
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URBANISTYKA
W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej trwają dalsze prace nad mpzp Podolany Południe
część A. We wrześniu odbyła się dyskusja publiczna, a plan był wyłożony do publicznego
wglądu. Z nowości, które pojawiły się przy II wyłożeniu najważniejsza jest ta, że plan
zabezpiecza teren pod wybudowanie w przyszłości linii tramwajowej, łączącej trasę
z ul. Piątkowskiej z rejonem planowanego przystanku kolei metropolitalnej przy ul.
Druskienickiej. Jeżeli nie będzie dalszych uwag mieszkańców, plan powinien zostać
uchwalony w ciągu ok. pół roku.
Prace nad planem rozpoczęto latem 2017, na wniosek rady osiedla, aby uporządkować
urbanistycznie ten teren.
Załącznik nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" - część A w Poznaniu

§

PROJEKT: II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

0

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA

OZNACZENIA
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA

Uchwała Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania
z dnia 23 września 2014 r.

Kierunki - Skala 1 : 15 000

SKALA: 1:2000

)

MAKSYMALNE NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

MW

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

MW/U TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ LUB ZABUDOWY USŁUGOWEJ

50

100

150

200 metrów

U

TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

UO

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ - OŚWIATY

ZC

TEREN CMENTARZA

ZP

TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ

E

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI

KD-...
kxr

TERENY DRÓG PUBLICZNYCH
TERENY PUBLICZNYCH CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH

KDW... TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
WODY ŚRÓDLĄDOWE NA TERENIE O INNYM PRZEZNACZENIU
STREFY PRZEWYŻSZENIA ZABUDOWY
MW/U - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
LUB USŁUGOWEJ
UF - OBSZAR NATURA 2000 - FORTYFIKACJE W POZNANIU
ZC - TERENY CMENTARZY
TERENY DRÓG - UKŁAD PODSTAWOWY
kdA
- AUTOSTRADA
kdS
- DROGI EKSPRESOWE
kdGP... - DROGI GŁÓWNE RUCHU PRZYSPIESZONEGO
kdG... - DROGI GŁÓWNE
kdZ... - DROGI ZBIORCZE
OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW I POMNIK HISTORII
GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM
LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA

STREFY ZIELENI
CMENTARZ I BUDYNEK "DOMU ZARZĄDCY" WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

4

STREFA WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZASOBÓW WĘGLA BRUNATNEGO "NARAMOWICE"
NR 769 (KAT. D)
STREFY OGRANICZEŃ MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI W OTOCZENIU LOTNISKA POZNAŃ-ŁAWICA
ORIENTACYJNY PRZEBIEG WYMAGANYCH PLANEM CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH LUB
PIESZO-ROWEROWYCH
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ORIENTACYJNA LOKALIZACJA RZĘDÓW DRZEW
ISTNIEJĄCA NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA WN 110kV
ISTNIEJĄCA MAGISTRALA WODOCIĄGOWA
ISTNIEJĄCY KOLEKTOR KANALIZACJI SANITARNEJ
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żródło: mpu.pl

INWESTYCJE

Tyle jednoczesnych robót drogowych na
Osiedlu Podolany jeszcze chyba nigdy
nie było! Ulica Zakopiańska, Biskupińska,
Kartuska, Krynicka, Karwieńska, Rugego,
Drwęskiego, Rewalska - w trakcie prac
Aquanetu, ulica Kaczmarka, Dukielska,
Lubieńska - niedawno zakończone prace
ZDM, zamknięty przejazd kolejowy na
Sucholeskiej, na Biskupińskiej wahadło...
I choć wiemy, że inwestycje te powodują
niezłe zamieszanie w ruchu drogowym
dla mieszkańców, to i tak cieszymy się
z całego serca, że się dzieją :) Dodatkowo rozpoczęła
się coroczna konserwacja cieku Wierzbak, postawione
zostały nowe kosze na śmieci oraz wkopana „pierwsza
łopata” pod rozbudowę SP62. Przygotowujemy drobne
naprawy boisk i placu zabaw oraz modernizację
monitoringu w szkole, naprawiamy solary w parku
im. Bergera. Przy okazji, widzieliście tam dziki?
Przestrzegamy, to nadal dzikie zwierzęta i nie należy do
nich podchodzić.
Z bólem serca musimy odwołać tegoroczne obchody
11 Listopada pod Pomnikiem Poznańskich Harcerzy
oraz wspólne delektowanie się rogalami marcińskimi.
Ale jak już pokonamy
tego wirusa zaprosimy Was na
wielki koncert z okazji
100-lecia powołania
Osiedla Podolany
w Forcie VI.
Oj, będzie się działo!
Dbajcie o siebie!
Elżbieta Sobkowiak
przewodnicząca
Zarządu Osiedla
Podolany
Ostatnie spojrzenie na pawilon szkolny przed rozbiórką
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KONKURS ZIELONY POZNAŃ
Jak co roku, w miesiącach letnich odbył się
konkurs Zielony Poznań. I jak zawsze trudno
było wybrać zwycięzcę, bo wszystkie zgłoszone
ogrody onieśmielały swoim pięknem i troską
właścicieli.
Ostatecznie jury w składzie:
D. Cymerys, K. Zemer oraz P. Rorot
wyłoniło zwycięzców.
I miejsce Pani Małgorzata z ul. Firlika,
II miejsce Pan Janusz ul. Międzyleska,
III miejsce Pani Stefania ul. Lądecka,
IV miejsce Pani Partycja ul. Ciechocińska,
V miejsce Pani Magdalena ul. Raczyńskiego,
VI miejsce (ex aequo)
Pani Ania ul. Raczyńskiego
oraz Pani Lidia ul. Wojkowskich.

Nie sposób opisać, jak piękne są wszystkie
zwycięskie ogrody, zapraszamy do obejrzenia
zdjęć.
Wiadomość z ostatniej chwili: p. Małgosia
przeszła do II etapu konkursu. Powodzenia!
Dorota Cymerys,
Rada i Zarząd Osiedla Podolany.
Autorka zdjęć: Katarzyna Zemer,
Rada Osiedla Podolany
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BEZPIECZEŃSTWO
Radni Osiedla Podolany są członkami zespołu Bezpieczna Dzielnica - Bezpieczny mieszkaniec i na
co dzień współpracują z Komisariatem Policji Poznań - Jeżyce oraz Strażą Miejską Referatu Jeżyce
dbając o bezpieczeństwo i porządek na naszym osiedlu. Nasze osiedle reprezentuje Damian
Dudziński. Poniżej kilka bardzo ważnych informacji dla seniorów.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
Jak nie stać się ofiarą oszustów?
Za kogo najczęściej się podszywają?
- pracownika administracji spółdzielni
- pracownika pomocy społecznej
- kominiarza
- osoby informującej o wygraniu nagrody w konkursie
- inkasenta.
Zasady bezpieczeństwa przed otwarciem drzwi:
- Spójrz w wizjer w drzwiach lub okno i upewnij się, kto Cię
odwiedził
- Jeśli nie znasz osoby, poproś o identyfikator lu legitymację
- Nie zdejmując łańcuszka zabezpieczającego drzwi, sprawdź
okazywane dokumenty
- Jeśli masz wątpliwości, zweryfikuj okazane dane, nie
puszczając do mieszkania
- Jeśli masz obawy i osoba jest natarczywa - zadzwoń na numer
alarmowy 112.
Pamiętaj, że oszuści charakteryzują się wysoką kulturą
osobistą, schludnym wyglądem i wzbudzają zaufanie!
Jak się zabezpieczyć na wypadek zagrożenia?
- Dla zmylenia napastnika noś w kieszeni drobne pieniądze,
większe kwoty gotówki trzymaj w różnych miejscach
- Nie afiszuj się z posiadanym dobrobytem, nie pokazuj
podczas zakupów zawartości swojego portfela
- Przebywając w tłumie, uważaj na torebkę i posiadane cenne
przedmioty
- Nie wdawaj się w dyskusję.
- Unikaj przebywania/ poruszania się w miejscach odludnych,
nieoświetlonych
- Nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach
spodni lub bocznych kieszeniach torebki i kurtki
- Klucze od mieszkania trzymaj w innym miejscu niż
dokumenty z adresem
- Nie korzystaj z ofert podwiezienia przez nieznajomych
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osobistego,
natychmiast zawiadom Policję. Prawdopodobieństwo
ujęcia sprawcy zależy od czasu, jaki upłynął od zdarzenia do
wezwania Policji. Pomimo zdenerwowania i stresu postaraj
się zachować spokój, skoncentruj się na rzeczowym opisaniu
szczegółów zdarzenia, które mogą mieć znaczenie dla
dalszego postępowania Policji.
Opracowano w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
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SENIORZY

Kochani Seniorzy!
Z przykrością Klub Seniora zawiesił swoje regularne zajęcia - gimnastyczne i artystyczne. Nastał
trudny czas, ale bądźmy nadal w kontakcie. Jeżeli czegoś potrzebujecie, dzwońcie, piszcie.
Pomożemy. Dbajcie o siebie. Jeszcze będzie dobrze ♥ i pojedziemy razem na wycieczkę,
narysujemy kilka obrazów, pospacerujemy z kijkami...
W Bibliotece Raczyńskich cały czas trwa akcja Książka dla seniora oraz Czytanie bez barier - można
korzystać z dowozu książek do domu. Szczegóły akcji na stronie: http://www.bracz.edu.pl/event/
ksiazka-dla-seniora-i-czytanie-bez-barier/. Najprościej mówiąc, wystarczy zadzwonić do Biura
Biblioteki tel. 61-646-33-44 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00), a wybrane książki
zostaną dostarczone seniorom.
Grażyna Dudzińska (znana jako Basia), opiekun Klubu, biuro@ropodolany.pl

POLICJA OSTRZEGA: NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !
•

UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB MEDYKAMENTÓW

•

KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH

•

BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

•

NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNANYCH STRON INTERNETOWYCH

•

NIE ODPOWIADAJ NA PODEJRZANE SMS-Y DOT. EPIDEMII CZY PRZESYŁEK KURIERSKICH

•

UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET
•

UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY (#FAKE NEWSY!)

• POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON
INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ORAZ SŁUŻB
•

PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDROWIA I INNE SŁUŻBY NIE ZWRACAJĄ SIĘ
POPRZEZ SMS LUB E-MAIL Z INFORMACJĄ O PŁATNYCH USŁUGACH

• NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB
(MOŻESZ ŻĄDAĆ OKAZANIA DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH)
•

UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA POLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU
PIENIĘDZY NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID-19

SPRAWDZAJ KAŻDĄ NIEPOKOJACĄ INFORMACJĘ, ZADZWOŃ DO RODZINY LUB PRZYJACIÓŁ

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, POWIADOM TELEFONICZNIE POLICJĘ

WYDZIAŁ PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ BIURA PREWENCJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
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O NAS
Miło nam poinformować, że nasz kolega, wiceprzewodniczący
Rady Osiedla - Piotr Zubielik, otrzymał podziękowania od
Prezydenta Miasta J. Jaśkowiaka oraz Przewodniczącego Rady
Miasta G. Ganowicza za 25-letnią, aktywną działalność na
rzecz budowania lokalnej społeczności. W liście czytamy m.in.:
„Mandat sprawowany przez Pana w Radzie Osiedla Podolany od 1995
roku stanowi potwierdzenie zaufania, którym cieszy się Pan wśród
mieszkańców, a także skuteczności podejmowanych przez Pana
inicjatyw i działań. Dynamiczny rozwój Osiedla Podolany nie byłby
możliwy bez Pana ogromnego doświadczenia w pracy na rzecz lokalnej
społeczności.” Warto o tym wspomnieć, bo Piotr działa w Radzie
osiedla najdłużej z nas wszystkich, był też jednym z inicjatorów jej
powstania. Gratulujemy Piotrze i dziękujemy!

Sesja Rady Osiedla Podolany w czasie pandemii - sierpień 2020.

Poznaniacy znani z pracowitości sami grabią liście
przed swoimi posesjami.
Jak co roku można zamawiać w ZDM worki na liście zbierane
z ulicy - tel. 61 64 77 274 (pn-pt, godz. 7:00 – 15:00),
e-mail: liscie@zdm.poznan.pl
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WITAMY NOWYCH MIESZKAŃCÓW
Serdecznie witamy nowych mieszkańców. Mamy nadzieję, że szybko
poczujecie się “jak u siebie”. A ponieważ bez zieleni nie ma życia,
przygotowaliśmy projekt nasadzeń drzew, krzewów, bylin i utworzenia
trawników na ulicy Jasielskiej, którego część będziemy realizowali w 2021 r.
ze środków rady osiedla, a część z PBO (projekt ZB.6 - Zielone FYRTLE),
oczywiście jeśli go wygramy. Klikajcie więc na pbo2021.pl :)
Aktualnie na Podolanach powstają
kolejne
budynki
mieszkalne
wielorodzinne. Dziewiąty już blok,
w ramach inwestycji Reduta Nowe
Podolany, na końcu ulicy Jasielskiej,
stawia deweloper Ekonbud Fadom.
Zakończenie budowy planowane
jest na czerwiec 2021 roku.
Powoli z poziomu zero wyrastają
ściany trzeciego i czwartego
budynku, które budowane są na
ul. Jasielskiej przez dewelopera
Akropol
Inwestycje.
Termin
zakończenia inwestycji to drugi
kwartał 2022 roku.
Po sąsiedzku powstają kolejne
bloki, z gotowych modułów,
w ramach inwestycji Ja_sielska
dewelopera Pekabex. Na drugim
końcu ulicy Jasielskiej, przy
skrzyżowaniu z ulicą Druskienicką
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powstaje osiedle 12 bloków „Podolany Park” budowane
przez dewelopera PWD. Obecny etap B, ma zostać
ukończony w 2021 roku. W ramach tej inwestycji deweloper
został zobowiązany m.in. do budowy ronda Druskienicka/
Zakopiańska/Jasielska, niezbędnego przy tak dużej liczbie
mieszkańców.
Z kolei przy ulicy Rzepeckiej Sky Investments buduje
mieszkania dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Po zakończeniu całości deweloper ma wykonać nową
nawierzchnię ulicy Haliny Rzepeckiej.
Bartosz Piasta, Rada Osiedla Podolany

EKOLOGIA
Od 1 września 2020 r. trwa nabór wniosków
w ramach miejskiego programu KAWKA Bis,
w ramach którego można otrzymać dotację
na zmianę ogrzewania węglowego na
ekologiczne.

Można otrzymać do 100% kosztów
kwalifikowanych netto: do 12 tys. zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,
elektryczne czy też olejowe, do 15 tys. zł
w przypadku pomp ciepła, instalacji
fotowoltaicznej czy też kolektorów słonecznych. Nabór trwa do 31 marca 2021 roku.
Informacje można uzyskać w Wydziale
Kształtowania i Ochrony Środowiska
pod numerami telefonu: 61 878 40 61
i 61 878 40 68 oraz pod adresem mailowym
kawka@um.poznan.pl
Dziękujemy uczestnikom
Sprzątania Świata z rejonu
ul. Marciniaka / Prauzińskiego,
którzy - jak co roku - dbają o swoje

Wymienić piec możesz bez wkładu własnego,
korzystając jedynie z dofinansowania od miasta.
Dodatkowo unikniesz w ten sposób kary grzywny
nawet do 5000 zł w przyszłości - od 1 stycznia
2024 r. korzystanie z „kopciuchów” będzie karane
zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej.
Przypomnijmy, w dniu 18.12.2017 r. Sejmik
Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę
nr XXXIX/942/17, w sprawie wprowadzenia na
obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw. Ww. uchwała obowiązuje
od dnia 1 maja 2018 r. i wprowadza daty graniczne:
• Jeśli posiadasz stary piec centralnego ogrzewania masz czas do końca 2023 roku
• Jeśli posiadasz piece kaflowe masz czas do
końca 2025 roku

W 2019 roku złożono 285 wniosków o przyznanie
dotacji, 222 pozytywnie zakwalifikowano do
dofinansowania, z czego rozliczono 182 wnioski.
Udzielono dotacji na łączną kwotę 1 166 906,30 zł.
Do realizacji w 2020 roku złożono 634 wnioski
o przyznanie dotacji, 473 wnioski pozytywnie
zakwalifikowano do dofinansowania. Przygotowano
472 umowy dotacyjne na łączną kwotę 7 928 389,00 zł.
Artur Kosonowski,
Zarząd i Rada Osiedla Podolany

Pamiętajmy zimą o ptakach i małych
zwierzątkach, dla których Podolany - podobnie
jak dla nas - są domem. Wystawiajmy wodę,
udostępniajmy źródełka do picia. Absolutnie
nie wolno karmić ptaków chlebem.

otoczenie :)
SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA PODOLANY
Wydawca: Miasto Poznań - Osiedle Podolany,
Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20,61-706 Poznań
Materiały: Rada Osiedla Podolany,
biuro@ropodolany.pl
Skład i druk:
Digital Art Studio, www.digitalartstudio.pl
Nakład: 5000 egzemplarzy
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EKOLOGIA
PRZYPOMINAMY, że w Poznaniu tylko w niektóre dni można palić w kominkach!
Zanim rozpalisz w kominku, piecu lub kotle na paliwo stałe SPRAWDŹ CZY WOLNO:
https://www.poznan.pl/powietrze/atmosfera/
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