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Budżet obywatelski

Trwa głosowanie
nad PBO 2021
Iluminacja mostu Królowej Jadwigi,
a może defibrylatory na każdym osiedlu?
Julia Kijek
W przyszłym roku na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców Poznań przeznaczy 21 mln zł.
Budżet obywatelski to okazja dla
mieszkańców do współdecydowania o tym, jakie inwestycje pojawią się w ich najbliższym otoczeniu. Mogą zgłaszać własne pomysły, promować najlepsze inicjatywy
i wybierać projekty w głosowaniu.
A tym samym bezpośrednio wpływać na rozwój miasta. Także samorząd może dzięki temu poznać rzeczywiste potrzeby mieszkańców –
bo to oni najlepiej wiedzą, czy w danej dzielnicy jest bardziej potrzebny plac zabaw, droga rowerowa czy
remont szkoły.
Projekty, które trafiają do PBO,
mają charakter inwestycyjny (jak
wspomniana droga rowerowa) lub
są związane z życiem mieszkańców
(pomysły na festiwale, kampanie społeczne itp.). Dotyczą najróżniejszych
sfer: sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej czy zieleni miejskiej.

Do wyboru 175 projektów
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W edycji na 2021 rok znalazło się
175 projektów – 46 ogólnomiejskich
i 129 rejonowych, przypisanych do
konkretnych dzielnic Poznania.
Po raz pierwszy z puli ogólnomiejskich projektów został wydzielony tzw. Zielony Budżet na rozwój
miejskich skwerów, do którego zgłoszono 12 projektów.
Na poczet Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 21 mln zł.
Projekty ogólnomiejskie pochłoną 6 mln zł, z czego aż 4 mln trafią
do Zielonego Budżetu. Pozostałych
15 mln zł sfinansuje projekty rejonowe w 13 różnych częściach miasta.
Jakie pomysły na rozwój miasta
mają poznaniacy?
Lwią część propozycji ogólnomiejskich stanowią projekty inwestycyjne, jak budowa strefy rekreacyjnej na placu Wolności.
Miałaby funkcjonować przez
pięć miesięcy w roku: wiosną i latem. – Zbudujemy zadaszoną część,
w której będą się mogły odbywać lokalne wydarzenia oraz inicjatywy
poznańskich instytucji i podmio-

tów artystycznych. Zadbamy o ofertę gastronomiczną oraz, co najważniejsze, ofertę rekreacyjną i kulturalną – zapowiadają autorzy projektu.
Inną propozycją jest zamontowanie iluminacji na moście Królowej
Jadwigi, które oświetlałyby obiekt po
zmroku. Mieszkańcy zaproponowali też stworzenie całorocznego wybiegu dla flamingów i marabutów
w Nowym Zoo, wyciszenie torowiska na ul. Grunwaldzkiej (między
ul. Przybyszewskiego a Grochowską) czy termomodernizację Pawilonu przy ul. Ewangelickiej.
Wśród projektów ogólnomiejskich znalazły się także pomysły
na trzy kampanie społeczne. Jedna
z nich miałaby być skierowana do
kierowców i promować bezpieczne poruszanie się po mieście. Druga kampania, którą można poprzeć
w głosowaniu, dotyczy bioróżnorodności zieleni miejskiej. Ma wyjaśniać, na czym polega nowy trend,
który ostatnio można zaobserwować
w wielu europejskich miastach. Chodzi o tworzenie specjalnych ekostref
z „nieprzesadnie” pielęgnowaną roślinnością, które pomagają chronić
miejską bioróżnorodność. Z kolei
trzecia kampania społeczna – „Trzeźwy Poznań – sierpień miesiącem abstynencji” – miałaby promować styl
życia wolny od nałogów.

Wakacyjna wioska
kulturalna i festiwal
Żupańskiego

Nie brakuje również inicjatyw kulturalnych. Autorzy projektu Wakacyjnej wioski kulturalnej proponują stworzenie na ulicy św. Marcin
(w miejscu, gdzie ma powstać nowa
siedziba Teatru Muzycznego oraz
na dziedzińcu CK Zamek) wolnej
przestrzeni do animacji kulturalnej.
– Powstanie miasteczko namiotów, w których przez dwa wakacyjne miesiące będą odbywały się zajęcia animacyjne dla różnych grup
odbiorców – od najmłodszych po
seniorów – minikoncerty, czytanie
bajek, nauka gry na instrumentach,
zajęcia sportowe, spektakle teatralne, atrakcyjne prelekcje, wykłady
czy wirtualne spacery po muzeach
– czytamy w opisie projektu.
Jest również pomysł zorganizowania 4. edycji Festiwalu Jana Kon-

• Plac zabaw na ul. Wiankowej 2, który powstał w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
FOT. TOMASZ KAMIŃSKI / AGENCJA GAZETA

stantego Żupańskiego. Autorzy projektu chcą, by festiwal miał charakter ogólnomiejskiego, bezpłatnego
wydarzenia kulturalnego. Inny projekt zakłada organizację cyklu koncertów „Okno na świat MTP”, które miałyby oddać hołd inicjatorom
Targów Poznańskich. Ciekawy jest
też pomysł stworzenia aplikacji mobilnej z nawigacją i przewodnikiem
po atrakcjach wokół Wartostrady.
Na liście projektów ogólnomiejskich są także dwie propozycje organizacji bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców. Jedna
z nich jest już dobrze znana poznaniakom, ponieważ wygrywa głosowanie od kilku lat. Chodzi o program „Trener Osiedlowy, Trener
Senioralny, Trener Przedszkolaka”,
czyli darmowe zajęcia ruchowe dla
kilku tysięcy dzieci i seniorów. Drugi projekt – „Zadbaj o zdrowie! Zacznij już dziś!” – zakłada oprócz zajęć z profesjonalną kadrą trenerską
także wsparcie dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty. Program jest adresowany do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych.
Warto też wspomnieć o pomyśle zamontowania automatycznych
defibrylatorów AED na każdym poznańskim osiedlu. Co ważne, takie
defibrylatory są w stanie obsługiwać
także osoby bez przygotowania medycznego. – Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy ok. 700 tys.

Głosowanie
KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?
• Zagłosować może każdy mieszkaniec Poznania, bez względu na wiek.
GDZIE MOŻNA GŁOSOWAĆ?
• Zagłosować można wyłącznie
elektronicznie na stronie
budzet.um.poznan.pl/glosowanie
ILE GŁOSÓW MOŻNA ODDAĆ?
• Każda osoba ma do dyspozycji
4 głosy - 1 na projekty ogólnomiejskie, 1 na projekty z Zielonego
Budżetu i 2 na projekty rejonowe.
• Głosy należy oddać w jednej sesji.
DO KIEDY TRWA GŁOSOWANIE?
• Głosować można do 20.11 do godziny 12:00

osób rocznie. Nieoczekiwane zdarzenie, jakim jest zatrzymanie krążenia, powoduje, że jest ono zawsze
dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc. Zwiększyć przeżywalność może pomóc defibrylator AED
dostępny na każdym osiedlu w Poznaniu – tłumaczą pomysłodawcy.

12 pomysłów
na miejską zieleń

W tym roku 12 projektów dotyczy miejskich skwerów. Zostały
zaproponowane w ramach Zie-

lonego Budżetu. „Zielone fyrtle.
Niech połączą nas drzewa” – to jeden z nich. Zakłada nowe nasadzenia oraz stworzenie ścian zieleni
na budynkach w dziewięciu różnych częściach miasta. Można też
zagłosować na „Ogród Owadów”
z Centrum Edukacji Entomologicznej, który miałby powstać w Nowym Zoo. – Będzie to ogród z pawilonem całorocznym typu szklarnia poświęcony hodowli tych ginących skarbów natury. To tutaj,
z bliska, każdy będzie mógł podziwiać i uczyć się, jak dbać o te zwierzęta w codziennym życiu – czytamy w opisie projektu. Jest również pomysł na zbudowanie ogrodu sensorycznego na Grunwaldzie czy powiększenie parku Kasprowicza.
Do tej pory największym poparciem cieszyły się projekty inwestycyjne – budowy ścieżek rowerowych, tras spacerowych, placów zabaw, rewitalizacji zieleni, remontów szkół i boisk szkolnych oraz obiektów sportowych.
W ostatnich latach mieszkańcy
chętnie oddawali też głosy na darmowe zajęcia sportowe. Rok temu bezpłatne zajęcia z wykwalifikowaną kadrą trenerską wygrały głosowanie w pięciu rejonach
miasta. Od kilku lat w ramach projektów ogólnomiejskich był też realizowany program „Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener
Przedszkolaka”. l
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budzet.um.poznan.pl/glosowanie
Inwestycje dla miasta i mieszkańców

Inwestycje, które odmieniły
miasto na lepsze
Od dziewięciu lat mieszkańcy Poznania
mogą zgłaszać i realizować swoje pomysły w ramach budżetu obywatelskiego.
Bez niektórych inwestycji trudno już wyobrazić sobie miasto.
Julia Kijek
Wizytówką Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego może dziś być
Wartostrada, która już na dobre
wtopiła się w krajobraz miasta. Budowa pierwszego odcinka została
zaproponowana w pierwszej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt stworzenia kolejnego odcinka zwyciężył dwa lata później, w 2015 roku. Od tamtej
pory Wartostrada była już sukcesywnie rozbudowywana.
Nie tylko tereny nadwarciańskie wiele zyskały dzięki inwencji poznaniaków. W ramach projektu „Plażojada” zrewitalizowane zostały plaże i tereny nad brzegiem Rusałki, Jeziora Strzeszyńskiego i Kierskiego. Pojawiły się
tam ławki, place zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca do gry
w siatkówkę oraz trasy pieszo-rowerowe.

Palium i „Poranek”

Od samego początku PBO poznaniacy troszczyli się o tych, którzy
potrzebują pomocy. W pierwszej
edycji programu mieszkańcy zaproponowali rozbudowę Hospicjum Palium. I tak w centrum opieki paliatywnej pojawiło się nowe
skrzydło z 13 łóżkami. Dziś jest to
największe hospicjum w Poznaniu. Również jedną z pierwszych
inwestycji, która powstała dzięki
PBO, jest Dom Krótkiego Pobytu
„Poranek”. Zajął drugie miejsce
w głosowaniu w 2013 roku. Zapewnia krótkoterminową, całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, jest to tzw. opieka wytchnieniowa. Z usług ośrodka mogą skorzystać opiekunowie osób
niepełnosprawnych, którzy np.
nagle trafiają do szpitala lub muszą gdzieś wyjechać.

Trenerzy senioralni
i aktywne mamy

Sport zawsze był ważną częścią
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, i to nie tylko od strony inwestycyjnej – czyli nowych i wyremontowanych obiektów sportowych. Od kilku lat w głosowaniu
wygrywa program bezpłatnych
zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i seniorów – „Trener osiedlowy i Trener senioralny”. W ramach projektu treningi prowadzi
wykwalifikowana kadra – absolwenci i pracownicy poznańskiej

Akademii Wychowania Fizycznego – na boiskach i salach na terenie całego miasta.
„Aktywna mama i szczęśliwe
dziecko” to drugi popularny projekt, który propagował aktywność
fizyczną. Pierwszy raz mieszkańcy zaproponowali go w 2017 roku. To również program darmowych treningów, tym razem jednak adresowany do młodych matek. Atrakcyjność tego projektu
polegała nie tylko na tym, że z zajęć można było korzystać nieodpłatnie. W trakcie treningów dzieciom uczestniczek była zapewniana opieka. Takie zajęcia odbywały się co tydzień w szkołach podstawowych na Ratajach, Chartowie i Żegrzu.

• Ścieżka rowerowo-piesza Wartostrada FOT. PIOTR SKÓRNICKI / AGENCJA GAZETA

Dla zwierząt

Wygrywały też ciekawe projekty
dedykowane zwierzętom, jak nowa
woliera dla ar z Palmiarni Poznańskiej. Jest kilkanaście razy większa od poprzedniej, dzięki czemu
umożliwiła papugom swobodne latanie, a jej wnętrze imituje ich naturalne warunki życia.
Do PBO został zgłoszony też projekt Azylu dla ocalonych zwierząt,
które nie odnajdą się już w swoim
naturalnym środowisku, a nie mają
szans, by trafić do schroniska. Również zyskał poparcie mieszkańców.
Jako pierwsze zamieszkały w nim
dwa lwy – Kizia i Leoś.
W ostatnim PBO zwyciężyło
przedszkole dla zwierząt, czyli specjalne miejsce na terenie Nowego Zoo dla odrzuconych zwierząt,
gdzie będą mogły być dokarmiane smoczkiem i otrzymać pomoc
weterynaryjną. Projekt jest jeszcze
w trakcie realizacji, ma być gotowy w marcu 2021 roku.

• Wieża widokowa na Szachtach FOT. PIOTR SKÓRNICKI / AGENCJA GAZETA

W walce ze smogiem

P r z e z d wa l a t a z r z ę d u
– w 2019 i 2020 roku – był realizowany program „Skończmy ze smogiem w Poznaniu”. Jego głównym
założeniem były dofinansowania
do wymiany pieców starej generacji w miejskich lokalach oraz
kontrole przy użyciu dronów antysmogowych.
To tylko część popularnych projektów, które zwyciężyły w głosowaniach nad Poznańskim Budżetem Obywatelskim. W tym roku
mieszkańcy mogą wybierać spośród 175 propozycji. Głosowanie
odbywa się online. l

• Azyl dla małp w poznańskim zoo FOT. PIOTR SKÓRNICKI / AGENCJA GAZETA
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Projekty ogólnomiejskie
1

Ścieżka rowerowa ul. Koszalińska

2

Festiwal Jana Konstantego Żupańskiego 2021

3

Zadbaj o zdrowie! Zacznij już dziś!

4

Murem za chórem!

5

Z aplikacją po Wartostradzie

6

Samochód ratowniczy dla ratowników WOPR

7

Publiczne udostępnienie danych Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

8

Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Chartowo

9

100-lecie śmierci Jarogniewa Drwęskiego

10

Wakacyjna wioska kulturalna

11

Okno na świat MTP

12

Pawilon cały rok

13

Pomnik Ułana znów dumą Poznania

14

Ciche torowisko tramwajowe na ulicy Grunwaldzkiej

15

Defibrylator AED ratuje życie

16

Nowe ścieżki spacerowe Szacht

17

Iluminacja Mostu Królowej Jadwigi

18

Poznańskie skrzydła liczą 100 lat

19

Transparentność szkolnych sal lekcyjnych

20

Różane bramy Cytadeli

21

Inżynierowie wyobraźni

22

Ścieżka wokół parku na Chrobrego

23

Czyste ciepło dla malucha

24

Chrońmy bioróżnorodność naszej zieleni miejskiej

25

Cykl filmów „Akademia jazdy po Poznaniu”

26

Koszykówka w Poznaniu

27

Nasz Plac Wolności

28

Wspierajmy stare 100letnie drzewa w Poznaniu

29

Piękne i bestie

30

Na ratunek mieszkańcom Poznania

31

Trzeźwy Poznań-sierpień miesiącem abstynencji

32

Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka

33

Golęcin dla każdego!

34

Remont kompleksu sportowego

Ścieżka rowerowa i chodnik w ulicy Koszalińskiej od Biskupińskiej do Krajeneckiej.

1 550 000 PLN

Organizacja Festiwalu Jana Konstantego Żupańskiego 2021.

850 000 PLN

Bezpłatne zajęcia, fitness, sport i odnowa biologiczna z kompleksowym wsparciem psychologa, dietetyka i fizjoterapeuty.

1 939 480 PLN

Program wsparcia poznaniaków, którzy śpiewają lub chcą wspólnie śpiewać.

1 250 000 PLN

Aplikacja mobilna z nawigacją i przewodnikiem po atrakcjach wokół Wartostrady.

400 000 PLN

Zakupu samochodu terenowego wraz ze skuterem wodnym dla poznańskich ratowników WOPR.

340 000 PLN

Udostępnienie w ramach otwartych danych publicznych informacji o głosowaniach w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.

40 000 PLN

Projekt polega na pełnym przywróceniu użytkowania boiska piłkarskiego poprzez modernizację nawierzchni oraz dosiania trawy.

2 000 000 PLN

Pragniemy zorganizować koncerty mające przywrócić Jarogniewa Drwęskiego, wybitnego prezydenta Poznania do świadomości historycznej poznaniaków.

27 700 PLN

Zrzeszający rożnorodne inicjatywy park kulturalny w centrum Poznania, dostępny dla mieszkańców i turystów.

2 000 000 PLN

Pragnę oddać hołd organizatorom sprzed 100 lat Targów Poznańskich. Projekt to cykl koncertów artystyczno-patriotycznych.

22 500 PLN

Termomodernizacja Pawilonu oraz stworzenie mobilnej infrastruktury i nowego muralu.

2 000 000 PLN

Profesjonalna konserwacja pomnika poległych Ułanów Poznańskich z przywróceniem projektu Adama Ballenstaedta dla najbliższego otoczenia.

740 000 PLN

Wyciszenie torowiska na odcinku między Przybyszewskiego a Grochowską

1 995 000 PLN

Zakup i montaż około 40 automatycznych defibrylatorów AED po 1 na osiedle.

474 000 PLN

Budowa ścieżki spacerowej po północnej stronie Stawu Rozlanego na Szachtach.

859 000 PLN

Montaż oświetlenia – iluminacji Mostu Królowej Jadwigi, umożliwiający podświetlenie mostu po zmroku.

600 000 PLN

Pragnę przypomnieć początki chwały polskich skrzydeł poprzez cykl koncertów artystyczno-patriotycznych 100-lecia Poznańskiego Lotnictwa.

22 400 PLN

Projekt polega na przeszkleniu drzwi do sal lekcyjnych w szkołach, aby zapewnić transparentność zajęć.

200 000 PLN

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni pod mostem łączącym Rosarium z resztą Parku Cytadela wraz z remontem.

1 730 000 PLN

Interaktywne warsztaty rekreacyjno-edukacyjno-kreatywne z wykorzystaniem nowych oraz klasycznych technologii dla dzieci i młodzieży(6-12lat).

1 889 325 PLN

Droga biegowo-rolkowa wokół parku na Osiedlu Bolesława Chrobrego

1 950 000 PLN

Audyt energetyczny lokali mieszczących poznańskie przedszkola i żłobki.

2 000 000 PLN

Zwiększenie społecznej akceptacji na polu ochrony bioróżnorodności: nowoczesne nośniki informacji i warsztaty dla interesantów.

765 500 PLN

Poznański cykl filmów o bezpiecznej jeździe po Poznaniu.

80 000 PLN

Organizacja turniejów koszykówki (dziewcząt, chłopców, koszykówki na wózkach).

25 000 PLN

Rewitalizacja Placu Wolności. Zbudowanie strefy rekreacyjno-rozrywkowo-kulturalnej, otwartej i przyjaznej dla mieszkańców i organizacji pozarządowych.

1 653 000 PLN

Wsparcie starych drzew przez wzmocnienie specjalnymi wiązaniami konarów, badanie metodą SIA, specjalne etykietowanie drzew.

479 700 PLN

Stworzenie całorocznego wybiegu dla flamingów i marabutów celem wzbogacenia oferty Nowego Zoo.

2 000 000 PLN

Zakup nowoczesnego pojazdu dla OSP Kwiatowe wyposażonego w sprzęt do usuwania skutków nawałnic.

350 000 PLN

Promocja nowego stylu życia - trzeźwego, wolnego od nałogów - przez działania informacyjno-wizualne.

292 000 PLN

Darmowe zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i seniorów z terenu miasta Poznania.

1 975 000 PLN

Nowe tereny rekreacyjne na Golęcinie, przyłącze kanalizacji sanitarnej nad Rusałką.

2 000 000 PLN

Projekt zakłada wyremontowanie boisk oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 74.

900 000 PLN

Projekty ogólnomiejskie w ramach Zielonego Budżetu
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ZB.1

Ogród sensoryczny na Grunwaldzie

ZB.2

Zazieleńmy Winogrady!

ZB.3

Powiększenie Parku Kasprowicza-zieleń zamiast betonu!

Stworzenie ogrodu niewykluczającego nikogo - dla wszystkich, by Grunwald znów był zielonym osiedlem.

470 000 PLN

Projekt zakłada zasadzenie drzew i krzewów w pasach drogowych Winograd.

64 000 PLN

Powiększenie Parku Kasprowicza o niedostępne tereny, odnowienie wzgórza saneczkowego, łąki kwietne

2 000 000 PLN

Poznański Budżet Obywatelski

4
ZB.4

Odbudowa południowych klinów zieleni- Chartowo kontynuacja

ZB.5

Społeczny ogród edukacyjny na Cześnikowskiej

ZB.6

Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa

ZB.7

Park sąsiedzki na Grunwaldzie

ZB.8

„Ogród Owadów” z Centrum Edukacji Entomologicznej

ZB.9

Zielone torowisko na ul. Królowej Jadwigi

ZB.10

Zielony Poznań

ZB.11

Zielona Wilda. Ogród kwietny przy Hetmańskiej

ZB.12

Poznańskie kliny zieleni- reaktywacja i ochrona

Gazeta Wyborcza
Piątek, 13 listopada 2020

Kontynuacja odbudowy klinów zieleni - zadrzewień na działce 306401, 1.007 AR 06.19/3 kontynuacja projektu5/8PBO2017.

120 000 PLN

Ogród edukacyjny, otwarty dla mieszkańców Poznania, z możliwością nieodpłatnego wynajęcia grządek, drzew do uprawy.

230 000 PLN

Dzięki tej WSPÓLNEJ inicjatywie poznańskie Osiedla staną się jeszcze bardziej ZIELONE i kolorowe.

2 000 000 PLN

Rewaloryzacja terenu zielonego u wylotu ul. Podkomorskiej w celu stworzenia parku.

1 352 030 PLN

Ratowanie owadów poprzez budowę ogrodu z pawilonem całorocznym, poświęconego hodowli i edukacji entomologicznej.

2 000 000 PLN

Projekt zakłada utworzenie zielonego torowiska tramwajowego na ul. Królowej Jadwigi.

550 000 PLN

W trosce o środowisko i Nas samych. By żyć zdrowiej, dłużej i lepiej.

1 900 000 PLN

Obsadźmy skwery przy skrzyżowaniach Hetmańskiej z Rolną i 28 Czerwca kwitnącymi krzewami i drzewami.

700 000 PLN

Nowe nasadzenia i kompleksowe uzupełnienie roślinności w poznańskich klinach zieleni oraz objęcie ich ochroną.

1 995 000 PLN

Projekty rejonowe
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
I.1

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich

I.2

Bezpieczny przedszkolak

I.3

Słoneczny dach w MDK2

I.4

Wygodnie rowerem po Mieszka I-DoCentrum!

I.5

Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach

I.6

Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2

I.7

Doposażenie siłowni zewnętrznej w parku Cytadela

Całoroczne, bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedli Nowe Winogrady Północ, Południe, Wschód, Stare Winogrady.

532 000 PLN

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w przedszkolach.

600 000 PLN

Instalacja fotowoltaiczna zapewniająca energię elektryczną dla MDK2.

90 000 PLN

Położenie równego asfaltu zamiast krzywej kostki na trasie rowerowej wzdłuż Mieszka I.

600 000 PLN

Modernizacja infrastruktury szkół i przedszkoli polepszy warunki do zabawy, edukacji, kultury, sportu i rekreacji.

600 000 PLN

Ekologiczna modernizacja infrastruktury szkolnej zapewniająca lepszą, bardziej komfortową i przyjazną środowisku edukację naszych dzieci.

600 000 PLN

Chciałbym zaproponować doposażenie siłowni na Cytadeli o drążki do kalisteniki.

75 000 PLN

2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
II.1

Pumptrack i skatepark Kiekrz rejon ul.Chojnickiej

II.2

Drogi rowerowe dla Smochowic

II.3

My też chcemy być fit!

II.4

Leśna ścieżka pieszo rowerowa Strzeszyn ul.Koszalińska

II.5

Ścieżka rowerowo-piesza ul.Strzeszyńska-Biskupińska wyrównanie poziomów

II.6

Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów

II.7

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

II.8

Ścieżka rowerowa ul. Literacka

II.9

Podolany - sielska aleja

II.10

Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla mieszkańców

Pumptrack i skatepark - obiekt, który łacząc jazdę jednośladem umożliwia wszechstronny trening młodzieży.

500 000 PLN

Krzyżowniki-Smochowice: Dąbrowskiego (remont nawierzchni trasy rowerowej).

600 000 PLN

Bezpłatne i powszechne zajęcia sportowe dla wszystkich osób zamieszkujących: Kiekrz, Krzyżowniki, Smochowice, Podolany, Strzeszyn

234 390 PLN

Kontynuacja brakującego fragmentu ścieżki leśnej pomiędzy ul.Krajenecką, a Biskupińską.

120 000 PLN

Obniżenie różnicy poziomów pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem - podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych.

600 000 PLN

Profesjonalne place, wybiegi umożliwiające wspólną zabawę opiekunów ich pupilów dla Strzeszyna, Podolan, Krzyżownik-Smochowic, Kiekrza.

550 000 PLN

Organizacja festiwali, kina plenerowego oraz wydarzeń kulturalnych w Kiekrzu, na Smochowicach, Strzeszynie i Podolanach.

600 000 PLN

W Literackiej brakuje ścieżki od Hezjoda do Koszalińskiej oraz łącznika rowerowego na skwerze przyKrzyżu.

600 000 PLN

Zagospodarowanie pasa zieleni w ulicy Jasielskiej od Strzeszyńskiej do Rehasport Clinic (Jasielska numer 14).

30 000 PLN

Całoroczne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców osiedli Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn.

571 000 PLN

3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
III.1

Rowerem po Mieszka I-bezpieczne tunele PST

III.2

Festiwal muzyczno-kulturalny „Piątkowo Open Air”

III.3

Ścieżka historyczna Piątkowo

III.4

Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!

III.5

Wspieramy edukację dzieci z niepełnosprawnościami

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych i rowerzystów w tunelach i na rampach PST.

600 000 PLN

Koncerty, warsztaty, teatr, kino plenerowe w przestrzeni parku na os. Bolesława Chrobrego na Piątkowie.

380 000 PLN

Przybliżenie historii regionu poprzez stworzenie ścieżki turystyczno-historycznej (mapa,tablice,miniatura).

600 000 PLN

Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Piątkowa!

149 300 PLN

Projekt obejmuje wsparcie Szkoły Podstawowej nr 68 w postaci wyposażenia sal.

400 000 PLN

4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo,
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
IV.1

Bieżnia i plac zabaw przy SzkolePodstawowejnr61

IV.2

Bezpieczne strefy rekreacji przy stawkach

Bieżnia wokół boiska oraz rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 61 w Poznaniu.

377 500 PLN

Miejsce spędzania wolnego czasu całych rodzin. Kontynuacja budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w południowej części Poznania.

595 000 PLN

1 PO
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IV.3

5

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców

Różnorodne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla wszystkich mieszkańców Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa, Starołęki-Minikowa-Marlewa,
Szczepankowa-Spławia i Krzesinek.

549 000 PLN

Dostosowanie przystanku autobusowego DZIE01 Dziedzicka przy Szkole Podstawowej nr 63 do potrzeb wszystkich użytkowników

95 000 PLN

Wymiana wyposażenia ogólnodostępnego placu zabaw oraz modernizacja terenu przy Przedszkolu nr 93.

480 000 PLN

Budowa zespołu boisk sportowych oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53 w Głuszynie.

600 000 PLN

Miejsce do jeżdżenia na desce, rolkach, hulajnogach i rowerach w Parku przy ulicy Silniki

450 000 PLN

Ogólnodostępne miejsce spotkań mieszkańców poświęconych grze w brydża, szachy, go i inne.

200 000 PLN

Siłownia dla mieszkańców Starołęki Wielkiej (Marlewa).

100 000 PLN

Powstanie miejsc odpoczynku, sportu, rekreacji na osiedlach. Streetworkout, przyrządy sportowe, mała architektura i zieleń.

525 000 PLN

Zwiększenie bezpieczeństwa i możliwości strażaków ochotników w rejonie

280 000 PLN

Na zielonym terenie wokół szkoły zostaną zamontowane urządzenia edukacyjne oraz architektura mała.

340 488 PLN

Budowa chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku wiadukt nad A2 – Ustrzycka.

600 000 PLN

Wymiana wielofunkcyjnych sprzętów na placu zabaw. Realizacja nowego projektu w części rekreacyjnej placu zabaw.

220 000 PLN

Ten projekt to odpowiedź na pytanie: „Dlaczego u nas nigdy nic się nie dzieje?”

400 000 PLN

Projekt ma na celu naprawę chodnika wzdłuż ulicy Starołęckiej (od numeru 74 do100).

600 000 PLN

Przebudowa wąskiego chodnika w ciągu ul. Ostrowskiej na odcinku pomiędzy ulicami Tarnowską a Zawiertowską.

600 000 PLN

Stworzenie wygodnego i bezpiecznego dojazdu do Wartostrady dla mieszkańców osiedli południowo-wschodniego Poznania.

600 000 PLN

IV.4

Bezpieczne szkoły - bezpieczny przystanek

IV.5

Modernizacja placu zabaw

IV.6

Boiska i parking szkoły w Głuszynie

IV.7

Skatepark Głuszyna

IV.8

Zagrajmy razem

IV.9

Siłownia na świeżym powietrzu dla Starołęki

IV.10

Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji

IV.11

Doposażenie strażaków OSP-Krzesiny

IV.12

Eksperymentuj na świeżym powietrzu

IV.13

Bezpieczny pieszy na Ostrowskiej

IV.14

Nowoczesny plac zabaw „Miasteczko ruchu lotniczego”

IV.15

Dni osiedli na przedmieściach

IV.16

Naprawa chodnika wzdłuż ul. Starołęckiej

IV.17

Bezpieczny pieszy na Ostrowskiej w Krzesinkach

IV.18

Na Wartostradę wygodnie pieszo i rowerem

5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
V.1

Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak

V.2

Bezpieczni w szkole

V.3

Grunwaldzki park interaktywny

V.4

Zielony dziedziniec

V.5

Rowerowy Grunwald. Bezpieczniej-szybciej-wygodniej!

V.6

Potrzebny płot nowy- bezpieczny i bajkowy

V.7

SP80- kolorowy dziedziniec dla dzieciaków Raszyna

V.8

Szkoła przyjazna i nowoczesna

V.9

Zielono-różane skwery dla Grunwaldu

V.10

Naukowo-muzyczny plac zabaw przy SP88

V.11

Grunwaldzka Strefa Relaksu na Stadionie Miejskim

V.12

Grunwald - mój sportowy azyl

Nauka podstawowych elementów judo/samoobrony dla studentów, dzieci, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych (rejon 5).

286 500 PLN

Nowy monitoring w Szkole Podstawowej nr 90 - dla bezpieczeństwa wszystkich!

49 540 PLN

Stworzenie otwartego dla mieszkańców Poznania edukacyjno-rekreacyjnego ogrodu przy Przedszkolu nr 40 im. „Poznańskie Koziołki”.

600 000 PLN

Zamiana asfaltowego dziedzińca szkoły na przyjazną, zieloną przestrzeń do edukacji ekologicznej dla dzieci.

490 000 PLN

Poprawa dojazdu do centrum i ułatwienia na osiedlowych uliczkach całego Grunwaldu.

600 000 PLN

Kontynuacja przebudowy ogrodu przedszkolnego-wymiana ogrodzenia ogrodu oraz ogrodzenie siatką/ piłkochwytem boiska sportowego.

350 000 PLN

Przebudowa placu zabaw, uporządkowanie, nowe tereny zielone, zmiana nawierzchni boiska, postawienie bramek, piłkochwytów, ogrodzenia.

590 400 PLN

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej zapewniająca dzieciom przyjazne, ekologiczne i nowoczesne miejsce nauki.

600 000 PLN

Zagospodarowanie skwerów na Grunwaldzie. Posadzenie roślinności w tym róż, ustawienie drewnianych ławek.

600 000 PLN

Na terenie Szkoły Podstawowej 88 zostaną zamontowane urządzenia interaktywne składające się z 5 elementów.

74 745 PLN

Utworzenie ogólnodostępnej strefy relaksu poprzez dostęp do pergoli z leżakami, placu zabaw, sceny.

428 400 PLN

W pełni darmowe specjalistyczne zajęcia sportowe dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów, zamieszkujących ww.dzielnice.

539 000 PLN

6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola

1 PO

VI.1

Sport i zabawa to ważna sprawa

VI.2

Uporządkowanie terenu przed Fortem VII

VI.3

Wybieg dla psów przy pętli Ogrody

VI.4

Park zabaw hip hop

VI.5

Budowa ulicy Plebańskiej

VI.6

Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla mieszkańców

VI.7

Rowerowy pakiet 2021: Ogrody-Sołacz-Winiary

VI.8

Terapeutyczny zakątek

Projekt obejmuje modernizację i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Hangarowej.

600 000 PLN

Uporządkowanie części prawego placu przed wejściem do Muzeum Martyrologii Wielkopolan -Fort VII w Poznaniu.

600 000 PLN

Budowa wybiegu dla psów umożliwiającego zabawę z opiekunami w sposób kontrolowany i bezpieczny.

595 000 PLN

Budowa parku/zieleńca i placu zabaw

590 000 PLN

Projekt obejmuje budowę ulicy Plebańskiej znajdującej się na osiedlu Winiary w Poznaniu.

600 000 PLN

Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego.

566 000 PLN

Kontynuacja wymiany nawierzchni tras rowerowych Witosa-Niestachowska (Sołacz-Winiary).

600 000 PLN

Stworzenie sal do: terapii pedagogicznej, małej motoryki, arteterapii, logopedii oraz terapii psychologicznej.

180 000 PLN

Poznański Budżet Obywatelski

6
VI.9

Osiedlowe kino na Botanicznej

VI.10

Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego

Gazeta Wyborcza
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Organizacja pikniku sąsiedzkiego zakończonego kinem plenerowym (3-4 spotkania w sezonie letnim 2021).

44 000 PLN

W ramach projektu zakłada się kompleksowy remont pomieszczeń szkolnych i stołówki XXXVIII Dwujęzycznego LO.

595 000 PLN

7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
VII.1

Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!

VII.2

Rowerem/pieszo przez Żurawiniec: łącznik Łużycka/Umultowska

VII.3

Wesołe podwórko na Radojewie

VII.4

Tężnia solankowa

VII.5

Leśniczówka dla juniora i seniora

VII.6

Ogród motyli - park kieszonkowy Radojewo

Darmowa, bezpieczna i atrakcyjna aktywność fizyczna przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Moraska-Radojewa, Naramowic oraz Umultowa.

99 980 PLN

Leśna ścieżka dla pieszych i rowerzystów od ul. Umultowskiej do skrzyżowania Łużycka/Stoińskiego.

590 000 PLN

Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku oraz aktywizacji seniorów.

340 000 PLN

Drewniana wiata, ławki, w środku kolumna z gałazek tarniny ze spływającą wodą.

270 000 PLN

Rewitalizacja placu zabaw, dbanie o zdrowie seniorów i edukacja nt przyrody nad Wartą.

80 000 PLN

Stwórzmy małą oazę zieleni i miejsce wytchnienia dla mieszkańców Radojewa i okolic!

300 000 PLN

8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
VIII.1

Rataje - mój sportowy azyl

VIII.2

Budowa boiska sportowego przy SP50

VIII.3

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców

VIII.4

Rowerowe Rataje: bezpiecznie i wygodnie rowerem

VIII.5

EkoCzwórka dla Rataj

VIII.6

Remonty szkoły_SP51os.Lecha, przedszkoli 53osLecha i 160Tysiąclecia

VIII.7

Aktywni i Zdrowi

VIII.8

Teren sportów miejskich oraz naturalne boisko

VIII.9

Nowe kolorowe place zabaw

W pełni darmowe specjalistyczne zajęcia sportowe dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów, zamieszkujących ww.dzielnice.

501 000 PLN

Budowa boiska przy Zespole Szkół na os. Stare Żegrze. Projekt obejmuje m.in. wymianę nawierzchni.

450 000 PLN

Całoroczne bezpłatne zajęcia rekreacyjno- sportowe dla mieszkańców Chartowa, Rataj oraz Żegrza.

577 000 PLN

Budowa przejazdów rowerowych na Zamenhofa, trasa rowerowa na Szczepankowo, parking rowerowy i kontraruchy.

600 000 PLN

Zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych w ekologicznym ogrodzie.

600 000 PLN

Projekt zakłada remonty placówek oświatowych na Chartowie na osiedlach Lecha i Tysiąclecia.

600 000 PLN

Program obejmujący zajęcia fizyczne, sportowe, psychomotoryczne, pierwszą pomoc medyczną, konsultacje dietetyczne.

450 900 PLN

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego miejsca treningowego street workout oraz trawiastego boiska do gry w piłkę.

449 800 PLN

Przedmiotem projektu jest modernizacja przyprzedszkolnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolach Nr 9 i10.

600 000 PLN

Pomoc ptakom miejskim gniazdującym w ratajskich parkach w dostępie do wody w okresie letnim.

27 873 PLN

Modernizacja starego ogrodu z placem zabaw w Przedszkolu nr 178 „Kwiaty Polskie”

77 435 PLN

Kapitalne remonty w Szkole Podstawowej nr 6 oraz Przedszkolach nr 144 i nr 150.

600 000 PLN

Zadanie polega na zadaszeniu już istniejącego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy SP20 na Ratajach.

600 000 PLN

Projekt mający na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców i sportowców z rejonu 8.

599 440 PLN

VIII.10 Polejcie im!
VIII.11

Naturalny ogród z przedszkolnym placem zabaw

VIII.12 Od remontu do komfortu

VIII.13 Budowa lekkiej hali sportowej przy SP20

VIII.14 Impuls do treningu-elektrostymulacja dla poznaniaka

9 - Stare Miasto
IX.1

Park huśtawek

IX.2

100 darmowych koncertów - całoroczny cykl

IX.3

Zielone boisko. Nie tylko dla dzieci!

IX.4

Dama: otwarta pracownia twórczej wymiany

IX.5

Budowa boiska przy SP75

IX.6

Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom

IX.7

Rewitalizacja terenu przyszkolnego dla SP82

Mnóstwo huśtawek w jednym miejscu - dla małych i dużych. Bujajmy się na wesoło!

300 000 PLN

Cykl koncertów muzyki eksperymentalnej, awangardowej, niekomercyjnej w salach koncertowych i innych przestrzeniach Starego Miasta.

600 000 PLN

Kompleksowe odnowienie „zielonego boiska” przy ul. Estkowskiego (stare koryto Warty). Instalacja infrastruktury sportowej.

550 000 PLN

Darmowe pracownie dla artystów i warsztaty dla mieszkańców rejonu.

463 600 PLN

Budowa boiska wraz z kompleksowym zagospodarowaniem oraz budowa ogrodzenia z zielenią przy SP75.

600 000 PLN

Stworzenie na brukowanych ulicach osiedla Stare Miasto warunków do wygodnego poruszania się pieszo,rowerem,wózkami.

600 000 PLN

Kompleksowa rewitalizacja terenu przy SP82 zakłada budowę naturalnego ogrodu przyszkolnego oraz infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.

600 000 PLN

10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
X.1

„Strefa Ogródek”-integracja przy stadionie Warty

X.2

Ulica Południowa od nowa!

X.3

Zagospodarowanie terenu przy Parku Bambrów Poznańskich

X.4

Mega Fun! - wildecki plac zabaw

X.5

Wildecka Piątka na szóstkę

Strefa spotkań, aktywności i integracji społecznej w ramach przestrzeni stadionowej klubu piłkarskiego Warta Poznań.

300 000 PLN

Południowa bezpieczna dla osób spacerujących, na rowerach oraz dzieci - czas na komfort!

600 000 PLN

Projekt ma na celu zagospodarowanie zaniedbanego terenu pomiędzy Kościołem a Przedszkolem, Parkiem Bambrów Poznańskich.

600 000 PLN

Nowoczesny, atrakcyjny plac zabaw dla dzieci starszych i młodzieży w Parku JPII.

590 000 PLN

Kompleksowy remont 10 sal lekcyjnych, auli i korytarza w Szkole Podstawowej nr 5

600 000 PLN
1 PO
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X.6

Przyjaciele w nowej odsłonie Przedszkole42, SzkołaPodstawowa25

X.7

Dębiecki Ogród Zimowy - Sala Zielona

X.8

Wielofunkcyjna hala sportowa

X.9

Kulturalne lato na Dębcu 2021

X.10

Rolkowisko Chwiałka

X.11

Wartostrada-Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo

7

Prace remontowe w Przedszkolu nr 42 i Szkole Podstawowej nr 25 przy ulicy Prądzyńskiego.

600 000 PLN

Stworzenie ogrodu zimowego o charakterze edukacyjno-zabawowym z możliwością udostępnienia społeczności lokalnej.

600 000 PLN

Przyszkolna hala sportowa o konstrukcji stałej przeznaczona do całorocznego uprawiania sportu.

547 916 PLN

Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań kulturalnych na Dębcu w miesiącach wakacyjnych w 2021r.

175 000 PLN

Mata do gry i jazdy na rolkach i wrotkach dla dzieci i dorosłych.

350 000 PLN

Uzupełnienie dojazdu z Wildy na Wartostradę. Rowerowe ułatwienia na Dębcu i Świerczewie.

600 000 PLN

11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
XI.1

Jadalnia marzeń

XI.2

Bezpiecznie na Brzechwy-pieszo i rowerem

XI.3

Żagle na Górniczej

XI.4

Sportowy relaks

XI.5

3sta Węglowa i Zgoda

XI.6

Bezpieczny strażak, bezpieczny rejon

XI.7

Poprawa bezpieczeństwa strażaków GRS Poznań

XI.8

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców

Projekt zakłada rozbudowę uczniowskiej jadalni i zaplecza kuchni w SP58 w Poznaniu.

600 000 PLN

Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. J.Brzechwy-odcinek ul. K.Makuszyńskiego-Leśnych Skrzatów.

600 000 PLN

Instalacja żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw na ulicy Górniczej.

22 700 PLN

Pakiet rowerowy dla Ławicy-Bajkowego i Górczyna-Świerczewa,inteligentny skwer/bieżnia dla Kwiatowego, bezpłatne zajęcia sportowe!

600 000 PLN

Montaż koszy na ulicy Węglowej i Zgoda.

1 500 PLN

Założeniem projektu jest zakup bezpiecznego umundurowania

34 200 PLN

Zakup środków ochrony indywidualnej, celem poprawy bezpieczeństwa i umiejętności podczas działań ratowniczych w rejonie.

371 000 PLN

Między innymi: nordic walking, siłownie zewnętrzne i inne, dla każdego małego i dużego.

549 000 PLN

12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria,
Warszawskie-Pomet-Maltańskie
XII.1

Monitoring ulic Krańcowej i Mogileńskiej

XII.2

Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZSP7 wPoznaniu

XII.3

Rowerostrada do ZOO/ścieżki w koronach drzew

XII.4

My też chcemy być fit!

XII.5

Bezpieczna Majakowskiego

XII.6

Sportowa wprawa i bezpieczna zabawa

XII.7

Dancesquare i wielofunkcyjne boisko

XII.8

Poznań ratuje gatunki zagrożone wyginięciem

Projekt zakłada rozbudowę monitoringu miejskiego o 5 dodatkowych kamer na osiedlu Warszawskim i Pomecie.

500 000 PLN

Modernizacja i przystosowanie boiska na potrzeby bezpiecznego uprawiania sportu i zabawy dzieci.

575 000 PLN

Rowerostrada wzdłuż ul. Warszawskiej - dojazd rowerem do ZOO, ścieżki w koronach drzew, Antoninek.

600 000 PLN

Bezpłatne, powszechne zajęcia sportowe dla wszystkich osób zamieszkujących cały rejon opisany w projekcie.

229 390 PLN

Instalacja progów zwalniających na ulicy Majakowskiego w celu spowolnienia ruchu do przepisowych 30 km/h.

80 000 PLN

Celem jest modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 55.

340 000 PLN

Budowa Dancesquare i wielofunkcyjnego boiska.

Edukacja społeczeństwa na temat handlu dzikimi zwierzętami oraz niszczenia naturalnego środowiska.

600 000 PLN
600 000 PLN

13 - Jeżyce, św.Łazarz
XIII.1

Naprawa zegara na wieży Szkoły Podstawowej36

XIII.2

Widoczne przejścia i skrzyżowania na Jeżycach

XIII.3

Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!

XIII.4

Remont placu zabaw w SP36

XIII.5

Barwny zakątek na Jeżycach Pod Topolą

XIII.6

„Tramwajarz” zwany remontu pożądaniem

XIII.7

Koncerty w muszli - w ParkuWilsona

XIII.8

Z Jeżyc/Łazarza przez Wildę na Wartostradę

XIII.9

Kompleksowy program diagnostyki fizjoterapeutycznej dzieci

Zegar wieżowy w Szkole Podstawowej nr 36 wymaga naprawy i konserwacji mechanizmu oraz otoczenia.

120 000 PLN

Doświetlenie przejść dla pieszych i skrzyżowań na Jeżycach.

600 000 PLN

Skwery przy Galla i Sienkiewicza, dęby przy Jeżyckiej, łąki przy Długosza, zieleńce przy szkołach.

600 000 PLN

Remont placu zabaw usytuowanego na wewnętrznym dziedzińcu szkolnym wraz z wymianą nawierzchni.

242 000 PLN

Remont elewacji oraz izolacja ścian Przedszkola nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu.

200 000 PLN

Brak konsekwentnego dofinansowania remontu „Domu Tramwajarza” z budżetu miasta grozi popadnięciem miejsca w ruinę.

600 000 PLN

Przygotowanie zabytkowej muszli w Parku Wilsona do koncertowania i organizacja koncertu/koncertów

600 000 PLN

Liczniki rowerowe na Bukowskiej. Wymiana nawierzchni na ul. Grunwaldzkiej/Bukowskiej

600 000 PLN

Projekt zakłada prowadzenie rzetelnych badań fizjoterapeutycznych i diagnostyki wad postawy wśród dzieci przedszkolnych.

250 000 PLN

Cykl całorocznych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych na Jeżycach w przestrzeni miejskiej.

347 350 PLN

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnych miejsc treningowych do street workoutu na Jeżycach.

180 000 PLN

Projekt zakłada przystosowanie pozostałych nieodnowionych pomieszczeń szkoły do najwyższych standardów - rodem z FinlandII.

600 000 PLN

Wspieranie i rozwój lokalnych form wypoczynku w naturze - wirtualny przewodnik po Palmiarni Poznańskiej.

600 000 PLN

XIII.10 Jeżyce z kulturą!
XIII.11

Street workout na Jeżycach

XIII.12 Cała szkoła jak z Finlandii
XIII.13 Z przewodnikiem do lasu
1 PO
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