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     Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Sprawozdania Rady Osiedla Podolany - a jest się z czego cieszyć 
i czym chwalić! Po wielu latach naszych starań zakończona została rozbudowa podolańskiej 
szkoły wraz z piękną i funkcjonalną aulą oraz filią Biblioteki Raczyńskich. 1 września odbyła się 
w naszych progach Miejska Inauguracja Roku Szkolnego. A zaraz potem coroczny festyn osiedlowy, 
pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Środki wygrane w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2022 
pozwoliły na wyposażenie nowo wybudowanej auli w profesjonalny sprzęt wizualny i nagłaśniający, 
dzięki czemu każda szkolna akademia oraz pozaszkolne wydarzenia zyskają całkiem nową oprawę. 
Nie byłoby to możliwe bez Waszych głosów - dlatego gorąco zachęcamy do głosowania w PBO 2023 
od 10 do 31 października br. - bo razem możemy wiele zdziałać!

Elżbieta Sobkowiak
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Podolany

Podolany!
Możesz głosować tylko do 31 października

Nasz plan na
Poznański Budżet Obywatelski 2023

Wejdź na stronę, zobacz nasze projekty i zagłosuj!

pbo.poznan.pl

Jak zagłosować?

Kto może głosować?

Wejdź na specjalnie przygotowaną przez nas stronę pbo.poznan.pl 
i zapoznaj się z propozycjami projektów. 

Tam znajdziesz też przycisk, który przekierowuje na oficjalną stronę 
do głosowania. Możesz też wejść bezposrednio na stronę wpisując 
pbo.poznan.pl/glosuje

Na projekty mogą głosować wszyscy mieszkańcy Poznania. Nie ma 
limitów wiekowych, nie trzeba być również zameldowanym w Poznaniu.

Pamiętaj! Głosować możesz w imieniu dzieci poniżej 13 roku życia.

Młodzież od 13 roku życia może głosować samodzielnie.

Ile głosów mogę oddać?
Można oddać 2 głosy na projekty ogólnomiejske, w tym jeden 
z Zielonego Budżetu  oraz  maksymalnie 5  głosów na projekty rejonowe.

Warto pamiętać, że głosujemy tylko raz i wtedy powinniśmy 
rozdysponować wszystkie przysługujące nam głosy! 

Jakie są kategorie projektów?
W PBO można głosować na projekty o charakterze ogólnomiejskim 
i rejonowym. W ramach projektów ogólnomiejskich jest osobna 
kategoria projektów dot. Zielonego Budżetu.

Więcej o naszych projektach przeczytasz na  podolany.info/pbo 
oraz ropodolany.pl

Dziękujemy!

Zobacz nasze projekty na ropodolany.pl i zagłosuj.
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Przed nami kolejna edycja PBO. Po raz jedenasty będziemy walczyć 
o dobre projekty dla naszej dzielnicy. To jest też dobry moment, 
aby przypomnieć, co wspólnie udało nam się osiągnąć przez te 
wszystkie lata dla Podolan i okolic. A lista z roku na rok robi się coraz 
bardziej imponująca ...

Jeżeli głosowaliście na wymienione projekty - to jeszcze raz BARDZO 
DZIĘKUJEMY, a jeżeli nie głosowaliście wcale - to proszę zróbcie to w tym roku. Rodzice mogą 
głosować w imieniu swoich dzieci do lat 13, a młodzież może głosować samodzielnie. Każdy głos 
jest ważny!

ROK PROJEKT ODDANO 
GŁOSÓW KWOTA UWAGI

2014

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

4 179 3 000 000 zł
Pierwszy budżet obywatelski
i od razu wygrana! Nowy wygląd
i funkcjonalność ul. Strzeszyńskiej

2015

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

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...
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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.

958 333 000 zł
Malowanie kolejnych sal 
lekcyjnych, toalety

2021
Zielone Fyrtle.  Niech połączą nas 
drzewa

13 213 223 000 zł
Nasadzenia drzew i krzewów
na ul. Jasielskiej

2021

Festiwale, Kino Plenerowe, 
Kulturalne Lato Kiekrz/
Smochowice/Strzeszyn/
Podolany 

2 399 150 000 zł

Koncert z okazji 100-lecia 
powstania Podolan w dniu 21 
sierpnia 2021 (wystąpili MEZO, 
ENEJ i SARSA)

2022 Szkoła z kulturą 1 900 250 000 zł
Zakup wyposażenia dla SP nr 62 
(ZSP nr 15)

2022 Zielone Fyrtle - łączą nas drzewa 8 321 317 278 zł

Wspólny projekt 13 osiedli na 
łączną kwotę 2 mln zł w ramach 
Zielonego Budżetu (Park przy
ul. Karpińskiej)

RAZEM: 45 247 10 484 278 zł

To wszystko było możliwe dzięki magicznemu słowu: WSPÓŁPRACA. Wsłuchujemy się w Wasze 
potrzeby, Drodzy Mieszkańcy, a Wy w zamian chętnie oddajecie głosy na zaproponowane projekty. 
Tworzymy sieć współpracy z sąsiednimi osiedlami - razem pracując nad dużymi projektami. 
W ten sposób wywalczyliśmy np. rewitalizację plaż nad naszymi jeziorami czy ścieżkę rowerową 
łączącą Podolany ze Strzeszynem. I choć czasem nie wszystko idzie gładko, to naprawdę WARTO 
współpracować, czego dowodem jest powyższa lista zrealizowanych przez lata projektów. 

Elżbieta Sobkowiak,
przewodnicząca Zarządu Osiedla Podolany
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Inauguracja Roku Szkolnego w nowo 
rozbudowanej szkole odbyła się z udziałem 
wiceprezydenta miasta Mariusza Wiśniewskiego 
oraz przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza 
Ganowicza, bez których przychylności ta 
inwestycja nigdy by nie powstała.  Nowa część 
liczy trzy kondygnacje i przylega do głównego 

gmachu szkoły. Dzięki inwestycji powierzchnia 
użytkowa placówki zwiększyła się o niemal 
2,4 tys. metrów kwadratowych, powstało 
16 sal lekcyjnych, pomieszczenie biblioteki 
szkolnej oraz pokój nauczycielski, a także 
gabinet psychologa. Jest też winda dla dzieci 
niepełnosprawnych.
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1 września otwarta została również filia nr 35 
Biblioteki Raczyńskich, która zamiast w piwnicy 
szkolnej będzie się teraz mieściła w pięknej 
przestrzeni pawilonu. Niektórzy z nas jeszcze 
pamiętają stary pawilon biblioteki przy ul. 
Zakopiańskiej. Jest to wspaniały finał naszej 
wieloletniej walki o przywrócenie godnego 

Pawilon filii Biblioteki Raczyńskich przy ul. Druskienickiej 32, rok 2022

Pawilon filii Biblioteki Raczyńskich przy ul. Zakopiańskiej 36a, lata 90-te

miejsca dla biblioteki i przeniesienia jej z piwnicy 
szkolnej do nowoczesnej przestrzeni miejskiej. 
Koniecznie zapiszcie się do filii biblioteki, 
wypożyczajcie i czytajcie książki! Zabierzcie 
dzieci i seniorów, bo naprawdę warto! 
Pokażmy, że biblioteka jest nam naprawdę 
potrzebna!
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Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września na terenie parafii Matki Bożej Pocieszenie przy 
ul. Kartuskiej 33 odbył się festyn Familijne Podolany. Na mieszkańców czekało wiele atrakcji w tym 
m.in. występ scholi młodzieżowej, teatru dla dzieci Gili-Gili, pokaz Iluzjonisty, koncert zespołu 
Recover Band, warsztaty oraz animacje.
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Klub Seniora rozpoczął swoją działalność 
w nowo wybudowanym pawilonie z nową 
siłą i energią, dzięki przychylności Pani 
Dyrektor Szkoły. Bardzo dziękujemy!
Poniżej przedstawiamy ramowy 
harmonogram zajęć - nowe osoby prosimy 
o kontakt w poniższych godzinach:

• Ćwiczenia seniorów - aula w pawilonie - 
poniedziałki godz.18:00 - 19:00

• Ćwiczenia seniorów - aula w pawilonie - czwartki godz. 17:30 - 18:30

• Spotkania Klubu Seniora - sala na dole
w pawilonie - środy w godz. 16:00 - 20:00, różne zajęcia, gry planszowe, brydż, szachy, itp.

• Spotkania Artystyczne - piwnica w szkole - zajęcia malarskie, ceramiczne i inne,
piątki od godz.10:00

6 października Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury zakończyło 20-letnią 
działalność. Dziękujemy pani prezes Barbarze Kubiak-Sobczak za wieloletnią współpracę z Radą 
Osiedla Podolany, prowadzenie Galerii 2. Piętro oraz warsztatów dla dzieci i seniorów. Mamy 
nadzieję na dalszą, równie wspaniałą współpracę w ramach Klubu Seniora.
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DYŻURY RADY OSIEDLA PODOLANY
każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 19-20

PAWILON - wejście główne

4 października 2022
(wtorek)

Grażyna Dudzińska,
Piotr Rorot

wyjątkowo
8 listopada (wtorek)

Sylwia Kaźmierska,
Wacław Przybyszewski

6 grudnia 2022
(wtorek)

Jarosław Południkiewicz,
Damian Dudziński

3 stycznia 2023
(wtorek)

Zarząd Osiedla,
Piotr Zubielik

w lutym brak dyżuru
(ferie zimowe) – – –

7 marca 2023
(wtorek)

Artur Kosonowski,
Ławiak Tomasz

4 kwietnia 2023
(wtorek)

Elżbieta Sobkowiak,
Katarzyna Zemer

wyjątkowo
9 maja 2023 (wtorek)

Dorota Cymerys,
Bartosz Piasta

6 czerwca 2023
(wtorek)

Krzysztof Ratajczak,
Marek Szydłowski

*Podczas wakacji i ferii szkolnych, z przyczyn obiektywnych, dyżury nie są planowane
(brak dostępu do siedziby Rady Osiedla).

SPRAWY PILNE PROSIMY ZGŁASZAĆ ZA POMOCĄ E-MAILA: biuro@ropodolany.pl
(na każdy mail staramy się odpowiadać możliwie najszybciej).
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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

Podolany!
Możesz głosować tylko do 31 października

Nasz plan na
Poznański Budżet Obywatelski 2023

Wejdź na stronę, zobacz nasze projekty i zagłosuj!

pbo.poznan.pl

Jak zagłosować?

Kto może głosować?

Wejdź na specjalnie przygotowaną przez nas stronę pbo.poznan.pl 
i zapoznaj się z propozycjami projektów. 

Tam znajdziesz też przycisk, który przekierowuje na oficjalną stronę 
do głosowania. Możesz też wejść bezposrednio na stronę wpisując 
pbo.poznan.pl/glosuje

Na projekty mogą głosować wszyscy mieszkańcy Poznania. Nie ma 
limitów wiekowych, nie trzeba być również zameldowanym w Poznaniu.

Pamiętaj! Głosować możesz w imieniu dzieci poniżej 13 roku życia.

Młodzież od 13 roku życia może głosować samodzielnie.

Ile głosów mogę oddać?
Można oddać 2 głosy na projekty ogólnomiejske, w tym jeden 
z Zielonego Budżetu  oraz  maksymalnie 5  głosów na projekty rejonowe.

Warto pamiętać, że głosujemy tylko raz i wtedy powinniśmy 
rozdysponować wszystkie przysługujące nam głosy! 

Jakie są kategorie projektów?
W PBO można głosować na projekty o charakterze ogólnomiejskim 
i rejonowym. W ramach projektów ogólnomiejskich jest osobna 
kategoria projektów dot. Zielonego Budżetu.

Więcej o naszych projektach przeczytasz na  podolany.info/pbo 
oraz ropodolany.pl

Dziękujemy!

Głosowanie w PBO23 trwa od 10 października do 31 października do godz. 12:00.
Głosujemy wyłącznie elektronicznie na stronie: www.budzet.um.poznan.pl/glosowanie.
Aby oddać głos w Poznańskim Budżecie Obywatelskim nie jest wymagane logowanie.
Podczas głosowania należy zweryfikować swój głos za pomocą kodu SMS.
Dla osób, które nie mogą głosować elektronicznie są stacjonarne punkt do 
głosowania w: Urzędzie Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17), Centrum Inicjatyw 
Rodzinnych (ul. Ratajczaka 44), Centrum Inicjatyw Senioralnych (ul. Mielżyńskiego 24) 
– w godzinach pracy tych placówek.


