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1 Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, 
Trener Przedszkolaka Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii 
Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

1 975 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2020 roku ze względu na ograniczenia  funkcjonowania w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID 19 do 
połowy czerwca zajęcia prowadzono za pośrednictwem internetu, wykorzystując głównie transmisje on-line na fanpage Trenera Osiedlowego i Trenera 
Senioralnego oraz zajęcia bezpośrednie w technice ZOOM dla seniorów (zajęcia on- line z poprawianiem przez instruktora ćwiczących, poprzez 
połączenie internetowe). Transmisje dla seniorów prowadzone były  około 10 razy dziennie przez sześć do siedmiu dni w tygodniu. Średnia frekwencja 
zajęć on-line oscylowała w granicach 30 uczestników. Udało się również współpracować z telewizją WTK, dzięki czemu cztery razy w tygodniu sygnał 
transmisji przekazywany był bezpośrednio na antenę poznańskiej telewizji. Z powyższego okresu sprawozdawczego można wyróżnić setki pozytywnych 
komentarzy i próśb o kontynuowanie zajęć. Również dla dzieci i młodzieży około trzy do sześciu razy w tygodniu prowadzone były zajęcia on line pod 
nazwą "osiedlowe hopki" i "challenge trenera ciacho". W pierwszej połowie czerwca korzystając z nowych wytycznych GIS i Ministerstwa Sportu, zespół 
kierujący projektem zdecydował o wznowieniu zajęć bezpośrednich przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Od 15 czerwca powróciły zajęcia dla 
Seniorów a tydzień później po szkoleniu, czyli od 22 czerwca, na boiska wrócili Trenerzy Osiedlowi w praktycznie pełnej obsadzie. W zakresie lokalizacji 
Trenera Osiedlowego zajęcia odbywały się na boiskach SP 51 os. Lecha 37, SP 66 os. Przyjaźni 127, LO V ul. Zmartwychwstańców 10, SP 74 ul. Trybunalska, 
SP 77 ul. Dmowskiego, SP 23 ul. Norwida 21, SP 11 os. Wichrowe Wzgórze 119, ZSzOS 5 ul. Głuszyna 187, SP 4 ul. Rawicka 12/14, SP 80 ul. Pogodna 84, SP 87 
ul. Leszka, SP 20 os. Rzeczypospolitej, SP 85 ul. Tomickiego 16, SP 10 ul. Bosa, SP 14 os. Piastowskie 65, SP 90 ul. Chociszewskiego 56, SP 82 ul. Krakowska 10, 
ZS 7 os. Zwycięstwa 101 i w SP 58 ul. Ławica 3. W zakresie zajęć dla seniorów ze względu na nadal utrzymujące się zalecenia o nieopuszczaniu domów 
przez osoby starsze lub narażone na cięższy przebieg COVID 19 zdecydowano by w małym stopniu kontynuować zajęcia on line, w tym również raz w 
tygodniu transmitowane na antenie WTK. Zdrowy kręgosłup, gimnastyka 55, poranna gimnastyka i ćwiczenia rozciągające to oferta nadal przekazywana 
za pośrednictwem internetu. Zajęcia prowadzone bezpośrednio to między innymi w klubie City-Zen - aqua fitness, ball – shape, spinning (indoor cycling). 
W ACK Trops prowadzone są zajęcia, takie jak zumba, zajęcia taneczno – gimnastyczne, zdrowy kręgosłup, Ćwiczenia Gimnastyczne STOP UPADKOM, 
złap oddech, aktywny senior i joga. Zajęcia na siłowniach zewnętrznych prowadzone były w lokalizacjach na os. Lecha, os. Tysiąclecia, os. Czecha, os. 
Rusa, os. Orła Białego w Parku Wieniawskiego, os. Powstań Narodowych przy Unii Lubelskiej oraz na os. Zwycięstwa (przy ZS nr 7). Poza tym zajęcia 
odbywały się również na  basenie Aquapos w Domu Kultury Stokrotka na os. Dębina 106, w Klubie Seniora 82 na os. Rusa 120 w hali Hali Politechniki 
Poznańskiej. W zakresie komponentu Trener Przedszkolaka po szerokiej konsultacji z Dyrektorami placówek oraz Wydziałem Oświaty, zajęcia zostały 
wstrzymane do września 2020 roku.

2 Skończmy ze smogiem w Poznaniu! Gabinet Prezydenta MOPR, SM, ZKZL, WKiOŚ, ZDM 2 000 000 w trakcie realizacji

MOPR (600.000) Do końca II kwartału zakupiono klientom MOPR 5,5 tony węgla w workach (278 sztuk). Z uwagi na epidemię COVID nie jest realizowane 
zadanie związane z wymianą pieców. SMMP: 58 próbek jakości powietrza x 602,70 zł. = 34.956,60 + 8 próbek jakości powietrza x 615,615 zł. = 4.924,92 zł. 
Razem: 39.881,52 zł. WKiOŚ: zawarto w dniu 12.03.2020 r. umowę z wykonawcą. Obecnie zadanie nie jest realizowane, ze względu na epidemię COVID - 
19. Planowane jest rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia od nowego sezonu grzewczego, czyli od 15 września 2020. ZKZL: WGN powierzył  do wykonania 
zadanie inwestycyjne Spółce ZKZL Wskazaniem do realizacji nr GN-IV.7013.1.2020. W trakcie rozstrzygnięć są odpowiednie postępowania przetargowe 
oraz zostały już podpisane 3 umowy z wykonanwcami: na wymianę stolarki okiennej w 4 budynkach komunalnych (wartość umowy 1 562 405,44 zł) oraz 
wykonanie prac instalacyjnych w 4 budynkach komunalnych wraz z podłączeniem do miejskiej sieci cieplnej (wartość umów 2 8736 150,38 zł). Obecnie 
trwają prace budowlane. ZDM: Środki przeznaczone zostaną na intensywne spłukiwanie jezdni i chodników wodą w celu przeciwdziałania powstawaniu 
smogu. Realizacja nastąpi w okresach bezdeszczowych, gdy temperatura o godz. 17:00 wnosić będzie 25 stopni C lub więcej. Ponadto obserwujemy na 
bieżąco publikowane przez WIOŚ wskazania urządzeń mierzących zanieczyszczenie powietrza PM 10.

3 Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO Wydział Gospodarki Komunalnej Ogród Zoologiczny/PIM 2 000 000 w trakcie realizacji
Zadanie zostało przekazane Spółce PIM. W dniu 25.03 wyłoniono firmę, z którą podpisano umowę na kwotę 85.450 zł. Opłacono inwestora zastępczego 
PIM - 4.920,00. Wykonano I etap dokunetacji projektowej (termin płatności lipiec -8.545,00 zł). Korektą budżetu z dnia 23.06.2020 przeniesiono 650.000 zł na 
2021 r. Realizacja prac projektowych i robót budowlanych przewidziana jest na 2020 r., ale część rozliczenia zadania przypadnie na rok 2021 r.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 - II kwartał 2020



Przedszkole nr 116 120 000 w trakcie realizacji Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu lipcu br.

Przedszkole nr 127 120 000 w trakcie realizacji Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw oraz dokonano wymiany ogrodzenia.

Przedszkole nr 129 120 000 w trakcie realizacji Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz dokonano wymiany części ogrodzenia wraz z infrastrukturą. Zakupiono nowe urządzenia 
placu zabaw. 

Przedszkole nr 131 120 000 w trakcie realizacji Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole nr 140 120 000 w trakcie realizacji Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw, wykonano ścieżki edukacyjne dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

5 Nowoczesna Szkoła -ZSnr7 Zwycięstwa -
Społeczna DwójkaWichrowe Wydział Oświaty + ZKZL Zespół Szkół nr 7 290 000 w trakcie realizacji WGN przygotował i przekazał Spółce ZKZL Wskazanie do realizacji celem wykonania projektu PBO.  Wydział Oświaty: Opracowano dokumentację 

projektową, planowane ogłoszenie postępowania przetargowego - III kwartał br.

6 Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w 
Parku Cytadela

Wydział Kształtowania i Ochrony 
Środowiska

ZZM 600 000 w trakcie realizacji Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej.

7 Festiwale, kino plenerowe, kultura na 
Jeżycach Wydział Kultury 400 000 w trakcie realizacji

Zadanie zostało podzielone między dwóch realizatorów: Estradę Poznańską oraz Muzeum Niepodległości. Smochy Festiwal (kwota 194 000) został 
wstępnie przeniesiony na koniec miesiąca. Kierski Festiwal (kwota 110 000) jest przewidziany we wrześniu i zakładane są różne scenariusze wg nowych 
wytycznych. Pozostałe działania m.in. warsztaty, kino letnie, festyn, któe miałyby zostać zrealizowane w oddziale Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości przy ul.Słupskiej, planowane na okres letni, najpewniej nie będą mogły się odbyć w tym terminie, Nie zostały podjęte zobowiązania 
finansowe na te działania. W przypadku niemożności zrealizowania zadania w wyniku trwającego stanu epidemii, wydarzenia zostaną przesunięte na 
kolejny rok.

8 Drogi rowerowe dla Strzeszyna i 
Smochowic  Zarząd Dróg Miejskich 600 000 w trakcie realizacji ZDM zlecił opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie wstępne rozwiązania zostały złożone do ZDM celem zaopiniowania.

9   
Podolany SP62: malowanie klas c.d. Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 62 330 000 w trakcie realizacji Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania, podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu lipcu br.

10 Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!  Wydział Sportu 
Stowarzyszenie na rzecz 

Wspierania Kobiet "Dbamy o 
Mamy"

135 700 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2020 r. w ramach powyższego zadania prowadzona była dalsza kompleksowa promocja wśród mieszkańców w/w dzielnic (m.in. 
zlecenie projektu materiałów graficznych promujących projekt w tym logo, plakaty, ulotki oraz bannery, wykonanie materiałów promocyjnych czy 
regularne prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktywnepiatkowo.pl oraz www.facebook.com/aktywnepiatkowo).
Dostosowano regulamin zajęć zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów, a także wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz 
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
W związku z okresem stanu zagrożenia epidemicznego prowadzono w formie online warsztaty z dietetykiem, zgodnie z harmonogramem dostępnym na 
dedykowanej stronie internetowej w liczbie 6 godzin, warsztaty z psychologiem w liczbie 5 godzin oraz ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne. 
Łącznie przeprowadzono ponad 210 godzin zajęć sportowo – rekreacyjnych. 
Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny przygotowano się do prowadzenia zajęć sportowych dla beneficjentów projektu zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa tzn. ograniczenie liczby uczestników czy zwiększenie środków bezpieczeństwa w sferze metodyki zajęć. W pierwszej połowie czerwca 
korzystając z nowych wytycznych GIS i Ministerstwa Sportu, wznowiono zajęcia bezpośrednie (dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów, zajęć z nordic 
walking, oraz biegowych) przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zaplanowano również działania na kolejne miesiące.

11
  
Pielęgnujmy marzenia ZKZL 570 000 w trakcie realizacji WGN przygotował i przekazał spółce ZKZL Wskazanie do realizacji na wykonanie projektu. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
11

135 500 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową, rozpoczęto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

Przedszkole nr 35 135 500 w trakcie realizacji Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu lipcu br.

Przedszkole nr 148 135 500 w trakcie realizacji Zakupiono sprzęt edukacyjny dla dzieci, utworzono miasteczko ruchu drogowego. Wymieniono sztuczną nawierzchnię boiska oraz zamontowano trybuny.

Przedszkole nr 163 135 500 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową. Wykonano boisko dla dzieci, ścieżkę sensoryczną oraz laboratorium. Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw.

13 Wygodnie rowerem po Mieszka I -
Piątkowo Zarząd Dróg Miejskich 600 000 w trakcie realizacji Zawarto umowę na prace budowlane polegające na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej w Poznaniu w ul. Ks. Mieszka I. Planowane zakończenie 

prac przewidziano na październik 2020 r.

12 Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko 
Oświatowe Wydział Oświaty

4 Modernizacja terenów zielonych 
Winogradzkich przedszkoli Wydział Oświaty
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Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia 
dla mieszkańców

Wydział Sportu 

Fundacja na rzecz Akademii 
Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

426 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2020 roku ze względu na ograniczenia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID 19 do połowy czerwca 
zajęcia prowadzono za pośrednictwem internetu wykorzystując głównie transmisje on-line na fanpage Naszego Sportowego Fyrtla oraz zajęcia 
bezpośrednie w technice ZOOM  (zajęcia on- line z poprawianiem przez instruktora ćwiczących, poprzez połączenie internetowe). Transmisje 
prowadzone były  około 5 razy dziennie przez pięć do siedmiu dni w tygodniu. Średnia frekwencja zajęć on-line oscylowała w granicach 20 -25 
uczestników. W pierwszej połowie czerwca korzystając z nowych wytycznych GIS i Ministerstwa Sportu, zespół kierujący projektem zdecydował o 
wznowieniu zajęć bezpośrednich przy zachowaniu reżimu sanitarnego.  W dniach 15, 16 i 17 czerwca odbyły się pierwsze treningi biegowe. Od tego 
czasu uruchamiane są coraz to nowe zajęcia. Tydzień 15-19.06 był tygodniem przejściowym gdzie jednocześnie odbywały się zajęcia on-line w 
ograniczonej ilości i działały zajęcia bezpośrednie. W końcówce II kwartału były realizowane lub trwały zapisy na następujące zajęcia: treningi na 
siłowniach zewnętrznych w lokalizacjach Głuszyna (Park Strzeleckiego), Głuszyna (OSiR), OSP Krzesiny, Szczepankowo przy szkole podstawowej przy 
blokach na ul. Unii Lubelskiej. W ZSO nr 2 – Krzesiny:  zdrowy kręgosłup, gimnastyka zdrowotna z elementami pilates, wzmacnianie i stabilizacja, body 
shape, kształtowanie sylwetki, streching, gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci, gimnastyka – świadomość ciała, zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci, 
latino solo i taniec w parach. W salce parafialnej przy Fortecznej 53, w Przedszkolu nr 17 "Ikarek" na Głuszynie oraz w Szkole Podstawowej 59 i 63 odbywały 
się zajęcia takie jak kształtowanie sylwetki, zdrowy kręgosłup i zumba. Z zajęć Nordic Walking można było skorzystać w dwóch lokalizacjach: przy Moście 
Kolejowym na Starołęce oraz przy placu zabaw przy ul. Czekanowskiego/Domeyki. Amatorskie treningi biegowe prowadzono w dwóch lokalizacjach: na 
Starołęce i na Szczepankowie. Otwarte Strefy Rekreacji zaczęły działać w ZSO nr 2 w Krzesinach.    

15 Bezpieczny student – bezpieczny 
poznaniak Wydział Sportu Klub Sportowy Akademia Judo 223 450 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2020 r. ze wzgledu na panującą pandemię koronawirusa zajęcia zostały wstrzymane, wznowiono je 18 maja. Utworzono osiem 12-to 
osobowych grup według obowiązujących obostrzeń (nie ruszyła jedna grupa osób z niepełnosprawnościami i 2 grupy dla osób dorosłych). W dniu 29 
czerwca wznowiono zajęcia we wszystkich 11 grupach (przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego), zwiększając ilość grup dla dzieci. 
Zniesiono limity, w związku z czym w zajęciach może uczestniczyć do 25 osób.

16 Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

331 600 w trakcie realizacji
Dokonano odbioru zaktualizowanych map dla celów projektowych niezbędnych do budowy infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy 
Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w uzgodnionych z wnioskodawcą lokalizacjach. Trwa opracowywanie dokumentów niezbędnych do 
uruchomienia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania.

17 Usprawnienie działania strażaków OSP 
Poznań-Głuszyna

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

OSP Poznań-Głuszyna 296 500 w trakcie realizacji Zostały złożone zapytania ofertowe do producentów. 

18 Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP 
Poznań-Głuszyna

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

OSP Poznań-Głuszyna 210 500 w trakcie realizacji
Zostały złożone zapytania ofertowe do producentów. Kwota 180 500,00 zł zostanie przeznaczona na ubrania oraz sprzęt do poprawy bezpieczeństwa 
druhów OSP Poznań-Głuszyna. Kwota 30 000,00 zł zostanie przeznaczona na pralkę do czyszczenie ubrań ochronnych wykorzystywanych w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. 

19 Rowerowy Grunwald. Przyjazne i 
bezpieczne ulice  Zarząd Dróg Miejskich 600 000 w trakcie realizacji Trwa projektowanie pasów rowerowych wzdłuż ul. Marcelińskiej wraz z elementami uspokojenia ruchu - urbanatory. Prace projektowe prowadzone są 

przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

20 Remont sali gimanastycznej ZS nr 2 Wydział Oświaty Zespół Szkół nr 2 600 000 w trakcie realizacji Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

21 Aktywne Naramowice - sport to zdrowie! Wydział Sportu 
Stowarzyszenie na rzecz 

Wspierania Kobiet "Dbamy o 
Mamy"

99 950 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2020 r. w ramach powyższego zadania prowadzona była dalsza kompleksowa promocja wśród mieszkańców w/w dzielnic (m.in. 
zlecenie projektu materiałów graficznych promujących projekt w tym logo, plakaty, ulotki oraz bannery, wykonanie materiałów promocyjnych czy 
regularne prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktywnenaramowice.pl oraz 
www.facebook.com/aktywnenaramowice).
Dostosowano regulamin zajęć zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów, a także wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz 
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
W związku z okresem stanu zagrożenia epidemicznego prowadzono w formie online warsztaty z dietetykiem, zgodnie z harmonogramem dostępnym na 
dedykowanej stronie internetowej w liczbie 3 godzin, warsztaty z psychologiem w liczbie 2 godzin oraz ogólnodostępne zajęcia sportowo - rekreacyjne. 
Łącznie przeprowadzono ponad 250 godzin zajęć sportowo – rekreacyjnych. 
Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny przygotowano się do prowadzenia zajęć sportowych dla beneficjentów projektu zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa tzn. ograniczenie liczby uczestników czy zwiększenie środków bezpieczeństwa w sferze metodyki zajęć. W pierwszej połowie czerwca 
korzystając z nowych wytycznych GIS i Ministerstwa Sportu, wznowiono zajęcia bezpośrednie (dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów, zajęć z nordic 
walking, oraz biegowych) przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zaplanowano również działania na kolejne miesiące.

22 Doposażenie Parku Przy Żurawińcu Wydział Kształtowania i Ochrony 
Środowiska 

ZZM 155 000 w trakcie realizacji Zarząd Zieleni Miejskiej uzgodnił z Pomysłodawcą projektu szczegółowy zakres prac. Ze względu na specyfikę prac realizacja zadania nastąpi w II 
półroczu 2020r.

23 Zielony plac zabaw we wschodnich 
Naramowicach

Wydział Wspierania Jednostek 
Pomocniczych Miasta

600 000 w trakcie realizacji
W związku z obowiązującym dla tego terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, WJPM wystąpił do Wydziału Urbanistyki i 
Architektury z zapytaniem, które elementy wniosku PBO mogą zostać zrealizowane. Po uzyskaniu zwrotnej informacji, WJPM przystąpi do realizacji 
zadania.



24
  
Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący 
odcinek

 Zarząd Dróg Miejskich / Zarząd 
Zieleni Miejskiej

600 000 w trakcie realizacji

W związku z problemami związanymi z siedliskiem "Traszek" ZDM wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Architektury z propozycją przebiegu alternatywnego 
łącznika drogi dla rowerów do ul. Radziejowskiego. W związku z opinią Wydziału Urbanistyki i Architektury o niezgodności z obowiązującym MPZP łącznika 
do ul. Radziejowskiego ZDM wystąpił do ZZM o zgodę na remont istniejącej alei oraz wskazanie technologii wykonania brakującej alei. Końcowo zadanie 
ma być wykonywane na terenach zarządzanych przez ZZM. W pierwszej kolejności ma zostać wykonany remont istniejącej ścieżki.

25 Aktywni i Zdrowi Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych 

Aktywni i Zdrowi
 Stowarzyszenie "Ratajskie 

Centrum Kultury"
293 130 w trakcie realizacji

W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym  został wyłoniony realizator  programu prozdrowotnego zwiększającego aktywność  fizyczną 
mieszkańców, przeciwdziałającego chorobom cywilizacyjnym takim jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca, wady postawy, pn. „AKTYWNI I ZDROWI”. Z dniem 
23.03.2020 r. została podpisana umowa na realizację ww. zadania. Do  umowy ZSS-II.526.22.2020 z dnia 23.03.2020 został podpisany Aneks  nr 1 w dniu 
4.05.2020 r.  (z powodu ogłoszonego stanu epidemii zajęcia prowadzone są online)

Zadanie  realizowane zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie, zgodne z umową. Prowadzony jest fanpage-Aktywni i Zdrowi  na portalu 
Facebook,na których zamieszczane są wszelkie informacje dot. projektu. Plakaty informacyjne wywieszone zostały we wszystkich wejściach do 
budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” i Domów Kultury. Trzykrotnie udzielony został wywiad na antenie Ratajskiej Telewizji Kablowej, 
który emitowany jest w programie „Aktualności Ratajskie” i „Ratajski Fyrtel Kultury”. Dwukrotnie udzielono wywiadu do Gazety Ratajskiej. Zrealizowane 
godziny zajęć do 30.06.2020 r.: Zdrowy kręgosłup – 35, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci – 26, Zajęcia fitness:    • Stretching i fitness – 8    • Fitness- 
wzmacnianie i spalanie – 16    • Ćwiczenia wzmacniające – brzuch,uda,pośladki – 9    • Aerobik od podstaw – 9    • Latino fitness – 7    • Gimnastyka 
rekreacyjna – 7    • Gimnastyka dla każdego – 8    • Fitness na trampolinach – 2    • Dance fitness – 1
Konsultacje dietetyczne: Spośród 40 osób zarejestrowanych, 30 osób zostało zakwalifikowanych do konsultacji dietetycznych. Indywidualne konsultacje 
dietetyczne – 53 Indywidualne zalecenia żywieniowe – 53 Ilość osób zarejestrowanych w projekcie:  258  Zdrowy kręgosłup – 128 Gimnastyka korekcyjna 
– 37 Zajęcia fitness -  93

26 Bruk przyjazny na Starym Mieście  Zarząd Dróg Miejskich 600 000 w trakcie realizacji Trwają procedury przygotowawcze - analiza potrzeb, opracowanie wstępnych przedmiarów robót  budowlanych. 

27 Boisko dla Wildy Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 5 600 000 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania, podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu 
lipcu br.
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Wartostrada-Wilda: wygodnie pieszo i 
rowerem

Zarząd Dróg Miejskich 560 000 w trakcie realizacji Zawarto umowę na roboty budowlane polegające na  wymianie nawierzchni wzdłuż ul. Hetmańskiej (od ul. Saperskiej do ul. 28 Czerwca) . Planowane 
zakończenie prac przewidziano na lipiec 2020 r.

29
  
Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia 
dla mieszkańców

Wydział Sportu 

Fundacja na rzecz Akademii 
Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego w 

Poznaniu

418 000 w trakcie realizacji

W drugim kwartale 2020 roku ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID 19 
praktycznie do połowy czerwca zajęcia prowadzono za pośrednictwem internetu wykorzystując głównie transmisje on-line na fanpage Naszego 
Sportowego Fyrtla oraz zajęcia bezpośrednie w technice ZOOM  (zajęcia on- line z poprawianiem przez instruktora ćwiczących, poprzez połączenie 
internetowe). Transmisje prowadzone były  około 5 razy dziennie przez pięć do siedmiu dni w tygodniu. Średnia frekwencja zajęć on-line oscylowała w 
granicach 20 -25 uczestników. W pierwszej połowie czerwca korzystając z nowych wytycznych GIS i Ministerstwa Sportu, zespół kierujący projektem 
zdecydował o wznowieniu zajęć bezpośrednich przy zachowaniu reżimu sanitarnego.  Od 15, 16 i 17 czerwca odbyły się pierwsze treningi biegowe na 
Marcelinie, Ławicy  i Górczynie. Od tego czasu uruchamiane są coraz to nowe zajęcia. Tydzień 15-19.06 był tygodniem przejściowym gdzie jednocześnie 
odbywały się zajęcia on-line w ograniczonej ilości i działały zajęcia bezpośrednie. W końcówce II kwartału były realizowane lub trwały zapisy na 
następujące zajęcia: Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla każdego na siłowniach zewnętrznych (Leszczyńska 51 (Górczyn), Fabianowo 29 (park przy SP 52), 
Park Górczyński, Lasek Marceliński, Park ks. Feliksa Michalskiego, Osiedle Kwiatowe, Stefana Jaracza 9,Boisko Osiedlowe – Andersena 6- Ławica), Otwarte 
Strefy Rekreacji (Osiedle Kwiatowe – SP 78, Boisko Osiedlowe (ul. Górnicza), Boisko Osiedlowe (ul. Andersena 6), zajęcia "Siłka bez siłki"  (Lasek Marceliński, 
Osiedle Kwiatowe- SP 78, ul. Rawicka – SP 4), w salce ROD „Kolejarz” (wejście od ul. Brzechwy) zajęcia takie jak:  kształtowanie sylwetki, pilates, 
gimnastyka dla seniorów , zumba gold dla seniorów, nordic walking dla seniorów. Dodatkowo prowadzono amatorskie treningi biegowe w  Lasku 
Marcelińskim i na Szachtach. W Reebok Crossfit Poznań, ul. Budziszyńska 19 (Junikowo) odbywały się zajęcia takie jak  zdrowy kręgosłup, latino solo, 
stretching, zumba, poranna gimnastyka prozdrowotna, wzmacnianie i stabilizacja czy spalanie kalorii. W Sport & Beauty na Fabianowie zajęcia takie jak 
gimnastyka z elementami pilates, wzmacnianie i stabilizacja, tabata, stretching, body shape i zdrowy kręgosłup. W DK Stokrotka (ul. Cyniowa 
11)natomiast odbywały się zajęcia takie jak zumba, zdrowe plecy, spalanie kalorii, kształtowanie sylwetki i nordic walking. Na Górczynie w 
Zmartwychwstańskim Centrum Sportu i Rehabilitacji (Głogowska 145) odbywały się takie zajęcia takie jak: latino solo, zdrowy kręgosłup, body shape, 
kształtowanie sylwetki, poranna gimnastyka prozdrowotna, zdrowy kręgosłup i zumba.

30 Przestrzeń pełna uśmiechu Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 58 600 000 w trakcie realizacji Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

Szkoła Podstawowa nr 78 136 000 w trakcie realizacji Rozpoczęto procedurę wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.



Przedszkole nr 36 76 000 w trakcie realizacji Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedszkole nr 7 76 000 w trakcie realizacji Zakupiono oczyszczacze powietrza. Wykonano boisko dla dzieci, rekultywację terenu placu zabaw oraz zamontowano piłkochwyty.

Przedszkole nr 8 76 000 w trakcie realizacji Zakupiono oczyszczacze powietrza, rozpoczęto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie naturalnej i sensorycznej strefy zabawy.

32 Plac zabaw w parku przy Kutnowskiej ZKZL+ZZM 600 000 w trakcie realizacji WGN przygotował i przekazał spółce ZKZL wskazanie do realizacji na wykonanie rozbiórki budynków przy ul.Płockiej 4 w Poznaniu. 

33
  
Bezpieczna droga do szkoły  Zarząd Dróg Miejskich 150 000 w trakcie realizacji Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Krańcowej zostało zlecone w formule zaprojektuj i wybuduj. Wybrano wykonawcę prac projektowych oraz 

budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania zaplanowano na listopad 2020 r.

34 Szkoła jak z Finlandii Wydział Oświaty Szkoła Podstawowa nr 77 600 000 w trakcie realizacji Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację prac elektrycznych, podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu lipcu br.

35 Małpi gaj na terenie Starego ZOO Wydział Gospodarki Komunalnej Ogród Zoologiczny 540 000 w trakcie realizacji Podpisano umowę z firmą na przygotowanie dokumentacji. Pozostała kwota 536.925,00 zł zostanie przeniesiona na 2021 rok, jest to spowodowane 
uzyskaniem stosownych pozwoleń Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz obecną sytuacją epidemiologiczną.

31 Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i 
Górczyna Wydział Oświaty


