STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 - III kwartał 2021

nazwa projektu

lp.

1

2

Wydział

Jednostka/podmiot realizujący

kwota planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

aktualny etap realizacji
projektu: zrealizowano / w
trakcie realizacji

opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

2021

Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener
Przedszkolaka

Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

1 975 000

ZDM

1 459 000

ZZM

223 000

Wydział Oświaty

87 000

Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa

w trakcie realizacji

1. zagospodarowanie zielenią płd-zach. pasa ul. Głuszyna - wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę i trwają prace przygotowawcze w terenie;
2. obsadzenie drzewami w pasach drogowych ulic: Owocowej, Roślinnej, Szczepankowo, Wieprawskiej - wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę i trwają prace przygotowawcze w terenie;
3. obsadzenie drzewami i krzewami wzdłuż ul. Warszawskiej - wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę i trwają prace przygotowawcze w terenie;
4. zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Naramowickiej i montaż ławek na terenie pasów drogowych ul. Naramowickiej, Macieja Rataja, Łużyckiej oraz zagospodarowanie pasa drogowego ul. Rubież wyłoniono Wykonawców, podpisano umowy i trwają prace przygotowawcze w terenie;
5. projekty zagospodarowania zielenią pasów drogowych ul. Spławie, Krzesiny - trwają prace projektowe - opóźnienia projektowe;
6. projekt zagospodarowania zielenią pasów drogowych osiedla Fabianowo-Kotowo - wykonano projekt, realizacja planowana w roku 2022;
7. rewaloryzacja ul. Jasielskiej - wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę, rozpoczęcie prac w terenie przewidziane na przełom X/XI 2021 r.

w trakcie realizacji

Wydział Kultury/DK Stokrotka

200 000

WGN/ZKZL

31 000

W III kwartale powróciły zajęcia prowadzone bezpośrednio . W zakresie lokalizacji Trenera Osiedlowego zajęcia odbywały się na boiskach SP 89 ul. Sochaczewska 3, SP 10 ul. Bosa, SP 14 os. Piastowskie 65,
SP 85 ul. Tomickiego 16, SP 82 ul. Krakowska 10, SP 13 ul. Solna, SP 66 os. Przyjaźni 127, SP 35 os. Łokietka 104, SP 12 os. Zwycięstwa 101, SP 53 ul. Głuszyna 187, SP 4 ul. Rawicka, ZS 5 ul. Różana, SP 7 ul.
Galileusza 14, SP 51 os. Lecha 37, SP 34 os. Śmiałego, SP 67 os. Batorego, ZSP 13 ul. Hangarowa 14, SP 74 ul. Trybunalska, SP 23 ul. Norwida 21, SP 87 ul. Leszka oraz w SP 11 os. Wichrowe Wzg. 119.
Frekwencja na boiskach była równie wysoka jak w roku ubiegłym. Dzieci wybierały się ze swoimi trenerami nad miejskie kąpielisko, do parku linowego, na atrakcje Malty Ski czy na miejskie pływalnie. Ze
względu na zagrożenie epidemiologiczne zrezygnowano z organizacji dużej imprezy sportowej - Spartakiady. Zespół zarządzający zdecydował się jednak na wprowadzenie Igrzysk Trenera Osiedlowego.
Dzieci co tydzień wykonywały przygotowanie testy sprawnościowe i otrzymywały za poszczególne rezultaty odpowiednie punkty. Finał imprezy został zaplanowany na połowę października. W
sprawozdawanym okresie odbyły się trzy turnusy obozów sportowo- rekreacyjnych dla dzieci uczestniczących w programie. W okresie pomiędzy 19 a 31 sierpnia ośrodek dydaktyczno-socjalny AWF w
Chycinie gościł 300 młodych Poznaniaków. Obozy prowadzone były w oparciu o wytyczne GIS i MS oraz MEN, spełniając je w najwyższym stopniu. Wypoczynek kontrolowany był przez pracowników Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej w Międzyrzeczu wespół z funkcjonariuszami Policji oraz Straży Pożarnej. Kontrola zakończyła się wynikiem wyróżniającym. Program obozu był bardzo bogaty i bazował na
sprawdzonych atrakcjach, wyłączając te które mogłyby doprowadzić do zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego (np. gry i zabawy integracyjne). Po każdej grupie, sprzęt, przybory i przyrządy były
dezynfekowane.
W zakresie zajęć dla seniorów w sprawozdawanym okresie prowadzone były następujące zajęcia w lokalizacjach: AQUA FITNESS, Pływalnia CITYZEN przy ul. Droga Dębińska 10C, FIT +60 (zajęcia
ogólnorozwojowe, wzmacniające dla seniora: hala CITYZEN przy ul. Droga Dębińska 10C, INDOOR CYCLING, hala CITYZEN, ZAJĘCIA TANECZNO- GIMNASTYCZNE w ACK TROPS, ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE
W WYKORZYSTANIEM SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH (zajęcia ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu):os. Lecha (przy przedszkolu nr 6), os. Czecha (między budynkami 114-128 a 26-41, przy placu zabaw), os.
Tysiąclecia (przy DK Jubilat lub w DK Jubilat), os. Rusa (między wieżowcami 12-13), Park Wieniawskiego, os. Orła Białego między klatkami nr 48-50, os. Powstań Narodowych 31 (przy Klubie Seniora „Złota
jesień”), ul. Unii Lubelskiej (przy bloku nr 16) lub salce parafialnej os. Zwycięstwa przy ZS nr 7, przy remizie w Krzesinach, GIMNASTYKA NA MATACH- KS Sobieski Poznań os. J. III Sobieskiego 22, NORDIC
WALKING (marsz z kijkami): Lasek Marceliński – koniec ul. Smoluchowskiego, Żurawiniec – przystanek MPK Kupały, obok Lewiatana, Lasek Dębiński – parking przy ul. Ku Dębinie, Rusałka – skrzyżowanie ul.
Bużańska/ Żarnowiecka, Smochowice – Orlik, ul. Braniewska, Malta, ZDROWY KRĘGOSŁUP: Grunwald, Dom Kultury Stokrotka, ul. Cyniowa 11, Os. Dębina, Dom Kultury Dębina 106, Klub Seniora 82, ul.
Krakowska 10, SP 79 Świerczewo, AQUA GIMNASTYKA: basen Aquapos ul. Głuchowska 39, GIMNASTYKA 60+: Grunwald, Dom Kultury Stokrotka, ul. Cyniowa 11, Klub Seniora 82, ul. Krakowska 10,
Smochowice, Orlik, ul. Braniewska, SP 79 Świerczewo, AQUA SENIOR ATLANTIS: Basen Atlantis (os. Stefana Batorego 101), AQUA SENIOR RATAJE: Pływalnia Miejska Rataje os. Piastowskie 55a, AQUA SENIOR
WINOGRADY: Pływalnia Miejska Winogrady, os. Zwycięstwa 124, BRYDŻ SPORTOWY: WSS, ul. Starołęcka 36, ZDROWY KRĘGOSŁUP + PILATES AEROBIK + ĆW. WZMACNIAJĄCE: Klub Osiedlowy „Krąg” ul.
Dmowskiego 37, ZUMBA, ZDROWY KRĘGOSŁUP, AKTYWNY SENIOR, ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE Z AKOMPANIAMENTEM PIANISTYCZNYM – „STOP UPADKOM”, JOGA, ZŁAP ODDECH (ACK AWF „TROPS” w
Poznaniu, ul. Rocha 9, AQUA SENIOR: Basen uniwersytecki UAM, ul. Zagajnikowa 9, GIMNASTYKA DLA SENIORÓW (KS „Jesienna Rezydencja” os. Rusa 120), TENIS STOŁOWY: D.K. Jędruś oś. Armii Krajowej 101,
GIMNASTYKA, JOGA, ZDROWY KRĘGOSŁUP : Remplus Rehafit ul. Katowicka 77a/106. Pomiędzy 13 a 17 września na terenie ODS AWF w Chycinie odbył się jeden turnus obozu sportowo- rekreacyjnego dla
80 seniorów. Wyjazd zakwalifikowano jako imprezę wysokiego ryzyka i zgodnie z tą kwalifikacją wprowadzone zostały odpowiednie procedury profilaktyczne. Ośrodek był w czasie obozu zamknięty dla
innych gości. Zrezygnowano również z niektórych stałych punktów programu jak np. gry i zabawy integracyjne. Każdy z uczestników oprócz wypełnienia stosownych oświadczeń, miał codziennie badaną
temperaturę notowaną w dziennikach obozowych.
W zakresie komponentu Trener Przedszkolaka w sprawozdawanym okresie zajęcia prowadzono w 7 placówkach (Przedszkole nr 39 "Leśne Ludki", Limanowskiego 23B, Przedszkole nr 69 ul. Chopina 3,
Przedszkole nr 96 "Jarzębinka" Janickiego 24A, Przedszkole nr 54 Dolina 6, Przedszkole nr 176 "Bajkowy Domek" Saperska 29, Przedszkole nr 86 ul. Słowackiego 15, Przedszkole nr 29, Księcia Józefa 1/3.
Komponent OTyFit edycja jesienna rozpoczął się 01.09 i potrwa do połowy grudnia 2021r. W programie metamorfozy uczestniczy w edycji jesiennej 55 osób.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Realizacja dot. pasu rozdziału ul.Hezjoda / Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej. Wyłoniono Wykonawcę na zagospodarowanie terenu pasa rozdziału w formie układu alejowego.
Trwają prace modernizacyjne na placu zabaw w zakresie zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą. Wykonano ogrodzenie oraz oświetlenie placu zabaw.
Pierwszym etapem prac było przygotowanie niezbędnej dokumentacji wodno prawnej do odwiertu studni głębinowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń admini-stracyjnych. Powyższa procedura jest
obecnie w toku. W okresie lipiec – sierpień, w ra-mach przetargu z wolnej ręki wybrano również firmę która wykonywać będzie I etap prac tj. projekt techniczny dotyczący studni głębinowej, jej
niezbędnego osprzętu oraz projekt automatycznego systemu nawadniania. Prace rozpoczęte zostaną na początku listopada 2021 na terenie ogrodu Domu Kultury Stokrotka, a planowane zakończenie
grudzień 2021-. W I kwartale 2022 roku wykonany zostanie projekt Zielonej ściany – konstrukcja ściany, a w II kw. wykonane zostaną nasadzenia roślinne oraz prace pielęgnacyjne dotyczące obecnie
istniejącej roślinności. Zamontowana zostanie dodatkowa architektura ogrodowa (ławki, kosze na śmieci itp.), wykonane zostaną niezbędne prace techniczne, brukarskie, remontowe.

realizacja w toku

PBO21

3

Zielony Poznań

4

Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2

Wydział Kształtowania i Ochrony
Środowiska

1 905 000

Wydział Oświaty

300 000

WGN/ZKZL

5

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich
(I.1)

Wydział Sportu

6

Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach

Wydział Oświaty

7

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

Wydział Kultury

8

Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów

Wydział Kształtowania i Ochrony
Środowiska

9

Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!

Wydział Sportu

10

Rowerem po Mieszka I-bezpieczne tunele PST

ZDM
ZDM

11

Wydział Kształtowania i Ochrony
Środowiska

Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!
Wydział Oświaty

300 000

Fundacja na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

430 000

Szkoła Podstawowa nr 11

200 000

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

400 000

w trakcie realizacji

Zakończono nabór ofert na realizację zadania, w wyniku którego została złożona jedna oferta.

Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację hali sportowej.
w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

Trwają ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracowników spółki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizację środków.
Przetarg zostal rozstrzygnięty, jednak nie wyłoniono Wykonawcy. Wnioskodawca rozważa zmianę zakresu projektu i przesunięcie realizacji na rok 2022.
W sprawozdawanym okresie program organizowany był w sposób ciągły i planowy. Były realizowane zapisy na następujące zajęcia: Wzmacnianie i stabilizacja, Spalanie kalorii, gimnastyka seniora,
trening z taśmami oporowymi mini band: Szkoła Eureka os. Przyjaźni 136, SP 12 os. Zwycięstwa 101, Aqua Senior, Aqua Baby: Pływalnia Miejska Winogrady, os. Zwycięstwa 124, NORDIC WALKING (marsz z
kijkami) Cytadela - SP 83 Brandstaettera 1, Cytadela - przy jeziorku w Rosarium, Sportowy Fyrtel Gzuba Przedszkole nr 134, os. Kosmonautów 108, Przedszkole nr 185 "Baśniowy Zakątek" os. Wichrowe
Wzgórze 118, MINI TENIS: Winogradzki Park Sportu i Rekreacji oś, Zwycięstwa 101 (kort tenisowy), ROLKI: Cytadela – zbiórka przy restauracji Umberto, SPORTY WALKI, pilates, klasyczny boks kobiety i mężczyźni
SamolewskiGym os. Przyjaźni pawilon 132c, Gry i zabawy dla dzieci w SP 66 na os. Przyjaźni , Gimnastyka 60+ oraz Zdrowy kręgosłup w SP 38 na ul. Brandstaettera 6, Zdrowy kręgosłup Akrobatyka dla
dzieci, wzmacniane i stabilizacja, fitness, spalanie kalorii w DK Bajka os. Wichrowe Wzgórze 124 , Fitness i Akrobatyka dla dzieci: DK Wiktoria, oś. Zwycięstwa 125, DK. Bajka, oś. Wichrowe Wzgórze 124,
Gimnastyka artystyczna w SP 11 na os. Wichrowe Wzgórze 119 oraz siatkówka dla dzieci w SP 29 na os. Pod Lipami 106.
Kontynuowano także organizację festynów osiedlowych w różnych rejonach, w tym między innymi 27.08 w ZSzO nr 1 na os. Pod Lipami, 15.09 na os. Wichrowe Wzgórze Narodowy Dzień Sportu z Naszym
Sportowym Fyrtlem, 24.09 w Winogradzkim Parku Sportu i Rekreacji , 26.09 w Domu Kultury Słońce. Trwała kapania informacyjna i promocyjna projektu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Wykonano modernizację placu przed wejściem do szkoły.Zadanie zakończone
w trakcie realizacji

600 000

zrealizowano

555 000

w trakcie realizacji

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie rewitalizacji wewnętrznego dziedzińca oraz placu przed wejściem do szkoły. Rozpoczęcie
prac planowane w miesiącu październiku br. Zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny.

Realizacją działań kulturalnych na terenie Kiekrza, Smochowic oraz Podolan zajmie się Estrada Poznańska wraz z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, obu instytucjom zostały przekazane środki w
wysokości (Estrada Poznańska - 330.00,00 zł, WMN - 120.000,00 zł, realziacja będzie odbywać się w formule podobnej jak w zeszłym roku. Na działania kulturalne na Strzeszynie Wydział Kultury ogłosił dnia
10.03.2021 otwarty konkurs ofert dla organziacji pozarządowych z pulą środków 150.000,00 zł. W efekcie rozstrzygnięcia utwartego konkursu ofert - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 417/2021/P
dotację otrzymały 4 organizacje pozarządowe: Fundacja Miejsce Ludzi - Wystwa zewnętrzna oraz opowieść graficzna o Strzezsynie (20.000 zł). Fundacja Rozwoju Kinematografii (Plenerowe Kino Letnie na
Strzesynie (20.000 zł ) - seanse odbywają się na przełomie lipca i sierpnia tj. 06.07, 13.07, 20.07, 03.08, 10.08 - łącznie 5 seansów. Fundacja Art fidelis - Otwarty, plenerowy koncert zespołu Przybył - osiedle
Strzeszyn (15.000 zł) - odbędzie się w terminie 15.08.2021. Fundacja Wspólny Nurt - Produkcja 3 kulturalnych spotkań sąsiedzkich i koncertu głównego dla mieszkańców osiedla Strzeszyn (95.000 zł).
Zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową wybiegi dla psów w rejonie ulicy Dąbrowskiego i Starogardzkiej.

ZZM

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania
Kobiet "Dbamy o Mamy"

149 300

w trakcie realizacji

600 000

zrealizowano

Działania podjęte w związku z realizacją projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" w ramach planu i harmonogramu działań w III kwartale roku 2021 w poniższych zakresach:
1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania: kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach projektu z
radami osiedli oraz mieszkańców, szkołami, a także grupami mieszkańców; kolportaż plakatów na osiedlach Sobieskiego i Chrobrego, prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem
www.aktywnepiatkowo.pl zawierającej szczegółowe informacje dotyczącej realizacji programu tj. aktualny grafik i harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz cele projektu, opis zajęć, dane
kontaktowe, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/aktywnepiatkowo zawierającej aktualne informacje dotyczące stanu realizacji
programu, a także prowadzonych zajęć, kompleksowa promocja projektu w mediach społecznościowych za pośrednictwem portalu www.facebook.com poprzez działania marketingowe w zakresie
promowania projektu wśród grupy docelowych odbiorców, udostępnianie postów i relacjonowanie realizacji programu, kontakt oraz przedstawienie szczegółowej oferty zajęć poprzez kontakt
telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook.com, szkołom, a także stowarzyszeniom, grupom mieszkańców, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach
projektu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 poprzez adnotacje w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu
#poznanwspiera.
2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!": prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z harmonogramem
dostępnym na dedykowanej stronie internetowej, prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych na
os. Stefana Batorego 54, Szkoła Podstawowa nr 15, os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach
projektu na terenie siłowni zewnętrznych na os. Bolesława Chrobrego przy bloku 13A, os. Bolesława Chrobrego 28, os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, w Parku Żurawiniec, zajęć nordic
walking na terenach zielonych w pobliżu osiedli Bolesława Chrobrego i Jana III Sobieskiego, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych oraz seniorów na boiskach: os. Bolesława Chrobrego
28, os. Jana III Sobieskiego 21/22/23.
3. Przeprowadzenie festynów dla mieszkańców: - os. Jana III Sobieskiego 20/21/22, os. Chrobrego 28 (Klub przyjaciele)
4. Koordynacja działań w ramach projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!": koordynacja i kontrola trenerów prowadzących zajęcia, pomoc w organizacji zajęć, koordynacja działań promocyjnych
i marketingowych prowadzonych w mediach społecznościowych, kontakt z mieszkańcami poprzez grupy społecznościowe, rady mieszkańców i rady osiedli celem przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego dotyczącego formy, kształtu i zakresu realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Zakończono realizację prac. Trwają prace odbiorowe oraz rozliczanie finansowe zadania .

Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej (zebranie wytycznych do projektowania) dla uzyskania dokumentacji budowlanej. Ze względu na duży zakres prac planowane uzyskanie dokumentacji
przewidziano na koniec roku 2022.

ZDM

375 000

Szkoła Podstawowa nr 23

100 000

Szkoła Podstawowa nr 36

12 500

Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew. Zrealizowano

Szkoła Podstawowa nr 71

12 500

Wykonana została pielęgnacja drzewostanu. Zakupiono sprzęt umożliwiający bieżącą pielęgnację zieleni przez pracownika szkoły. Zrealizowano

w trakcie realizacji

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania - IV kwartał br.

PBO21

12

13

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla
mieszkańców (IV.3)

Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji

14

Doposażenie strażaków OSP-Krzesiny

15

Szkoła przyjazna i nowoczesna

16

Wydział Sportu

Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak

Fundacja na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

549 000

WJPM

250 000

ZDM

180 500

WGN/ZKZL

99 500

Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa

WGN/ZKZL

Wydział Sportu

17

Grunwald - mój sportowy azyl

Wydział Sportu

18

Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum
Ogólnokształcącego

Wydział Oświaty

Klub Sportowy
AKADEMIA JUDO

Młodzieżowy Klub Sportowy
PRZEMYSŁAW

w trakcie realizacji

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", w którym nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostanie powtórzone z terminem realizacji kwiecień 2022 r.

w trakcie realizacji

Realizacja zadania możliwa po zakończeniu prac prowadzonych przez ZKZL oraz ilości pozostałych środków finansowych (ZDM rozważy założenie trawnika i montaż słupków w miejscu przyszłej budowy
łącznika). Projekt powiązany z "Cała wuchta zieleni dla Jeżyc"-ta sama składowa
realizacja w toku

280 000

w trakcie realizacji

600 000

w trakcie realizacji

286 500

W sprawozdawanym okresie program organizowany był w sposób ciągły i planowy. Były realizowane zapisy na następujące zajęcia: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE W WYKORZYSTANIEM SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNYCH: lokalizacje OSiR Głuszyna, OSP Krzesiny (Ul. Rudzka), Szczepankowo 74 (Szkoła podstawowa nr 61), ul. Unii Lubelskiej (przy bloku nr 16) lub salce parafialnej. Sportowy Fyrtel Gzuba:
Przedszkole nr 93 przy ul. Skibowej 13, ZSO2 Krzesiny ul. Tarnowska 22, Przedszkole Ikarek ul. Głuszyna 206a, Przedszkole Mini Mini ul. Starołęcka 129, Przedszkole Parostatek ul. Starołęcka 40, AMATORSKIE
TRENINGI BIEGOWE Szczepankowo: przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 61, Minikowo: Przy rondzie Wielka Starołęka, pod Żabką ul. Głuszyna 2, NORDIC WALKING (marsz z kijkami): Głuszyna –
spotkanie przy placu zabaw obok ul. Czekanowskiego/Domeyki, Starołęka – Spotkanie przy Moście Kolejowym na Starołęce, Krzesiny – Spotkanie przy skrzyżowaniu ulic Dziennikarskiej i Kolejowej.
OTWARTE STREFY REKREACJI: ZSO2 Krzesiny ul. Tarnowska 22 (Siatkówka, Koszykówka, Ścianka Wspinaczkowa- ścianka tylko dla dzieci) Przedszkole nr 93 ul. Skibowa 13. ZDROWY KRĘGOSŁUP, Zumba, Turbo
Spalanie, Joga, Zumba Gold, Kształtowanie sylwetki, Głuszyna – Przedszkole nr 17 Ikarek, Starołęka – Parafia Św. Jana przy ul Fortecznej 53, Starołęka – Szkoła Podstawowa nr 63, Minikowo – Szkoła
Podstawowa nr 59, ZDROWY KRĘGOSŁUP oraz PILATES, Latino Solo, Pilates dla dzieci : ZSO Krzesiny sala lustrzana oraz Szczepankowo ul. Skibowa 29, Spalanie kalorii, Gimnastyka ogólnorozwojowa dla
dzieci. Zumba . ZSO2 Krzesiny ul. Tarnowska 22 Taniec w parach. SIŁKA BEZ SIŁKI: Park Rekreacji Starołęka Mała, Kuźnia Talentów-Piłka Nożna: SP63 ul. Szczepankowo 74, Kuźnia Talentów-Hokej na trawie
lokalizacje: Park Rekreacji Starołęka Mała, ZSO2 Krzesiny, Jazda Konna dla dzieci: Stadnina przy ul. Romana Maya 5, zajęcia na rowerze stacjonarnym do muzyki Baza Po Szkole Szczepankowo 189.
Kontynuowano organizację festynów osiedlowych w różnych rejonach realizacji programu. Trwała kapania informacyjna i promocyjna projektu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

w trakcie realizacji

488 630

w trakcie realizacji

595 000

zrealizowano

Środki ochrony indywidualnej zostały zakupione. Za kwotę 65.000,67 zł zakupiono wyposażenie do przyczepy. Wydział oczekuje na informację o zakupie przyczepy przez OSP Krzesiny.
Trwają ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracowników spółki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizację środków.
Przetarg został roztrzygnięty, nie wyłoniono jednak Wykonawcy. Zostanie zmieniony przez Wnioskodawcę zakres projektu i ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.

W okresie letnim 1.07-31.08.2021 zgodnie z ofertą zajęcia się nie odbywały.
Zajęci w terminie 1.09-30.09 odbywały się w Centrum Akademii na ulicy Taborowej 1 w Poznaniu w 9 grupach oraz 1 grupa z osobami niepełnosprawnymi ZSS nr 101 ul. Swoboda według poniższego
planu:
Grupa 1: studenci- poniedziałek, środa 6:00-7:00.
Grupa 2: studenci – poniedziałek 20:00-21:00, środy 19:30-20:30.
Grupa 3: studenci – wtorek, czwartek 7:00-8:00.
Grupa 4: studenci – wtorek, czwartek 9:30-10:30.
Grupa 5: studenci – sobota 12:15-14:15.
Grupa 6: studenci – wtorek, czwartek 19:00-20:00.
Grupa 7: osoby z niepełnosprawnościami – poniedziałek ,środa 11:00-12:00.
Grupa 8: osoby dorosłe +40 – wtorek, czwartek 18:00-19:00
Grupa 9: osoby dorosłe +40 – niedziela 16:00-18:00.
Grupa 10: dzieci – niedziela 16:00-18:00.
Grupy dzieci , osób dorosłych i osób z niepełnosprawnościami ruszyły z pełną frekwencja na zajęciach ( po 25 osób). Mniejsza frekwencja we wrześniu była u studentów – średnio po około 15 osób.
Łącznie we wrześniu było 190 osób na zajęciach.
Zakupiono pozostałą cześć judogi i koszulek dla uczestników.
Zajęcia prowadzone były przez 6 trenerów .
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

W III kwartale br. podjęto następujące działania:
- edycja i aktualizacja strony internetowej;
- rozpoczęcie nowych zajęć w klubie Raszyn;
- rozpoczęcie nowych zajęć w szkołach SP 72 i SP 7;
- rezerwacja sal i basenu w SP 72 (zajęcia ruszyły w październiku);
- prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, treningów lekkoatletycznych dla dzieci, ćwiczeń na siłowniach zewnętrznych dla dorosłych i seniorów, nordic walking dla dorosłych i seniorów, treningów
biegowych dla dorosłych, ćwiczeń na obiektach typu streetworkout dla młodzieży i dorosłych;
- przygotowanie do przeprowadzenia warsztatów z psychologiem; wynajem sali, przygotowanie kampanii promocyjnej;
- zakup sprzętu dla prowadzących zajęcia;
- aktywna promocja projektu w mediach społecznościowych i zamieszczanie postów ze zdjęciami;
- przeprowadzenie imprez plenerowych w SP 72 i przedszkolu nr 1;
- przeprowadzenie rozgrywek sportowych w ramach Wakacyjnej Ligi Sportów Zespołowych i organizacja kilku turniejów piłki nożnej.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Wykonano remont pomieszczeń szkolnych i stołówki. Trwają prace odbiorowe.

PBO21
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Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla
mieszkańców (VI.6)

Wydział Sportu

20

Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!

Wydział Sportu

21

Rowerem/pieszo przez Żurawiniec: łącznik
Łużycka/Umultowska

Wydział Kształtowania i Ochrony
Środowiska

22

Wesołe podwórko na Radojewie

23

EkoCzwórka dla Rataj

Fundacja na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Stowarzyszenie na rzecz Promocji
Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań"

566 000

99 980

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

600 000

zrealizowano

GP

340 000

w trakcie realizacji

WGN/ZKZL

600 000

w trakcie realizacji

ZLP

W III kwartale 2021 r. program organizowany był w sposób ciągły i planowy. Realizowane były lub trwały zapisy na następujące zajęcia: Dom Kultury Wierzbak: Taniec towarzyski , Gimnastyka dla pań–
zdrowy kręgosłup, wzmacnianie i rozciąganie., Trening Fitness, MOMOT GYM Osiedle Winiary 2, Stalowy brzuch , Zgrabne uda i pośladki, Trening funkcjonalny, „MG7”, Aerobox, Tai Chi (Taijiquan), Sportowy
Fyrtel Gzuba: Przedszkole "Boża Radość" Rejtana 6, Przedszkole Z.S.M.N., Przedszkole nr 3 Dojazd 3, Przedszkole nr 171 ul. Podlaska 2; BODYWORK Kajki 14: CORE, Pilates, Zdrowa sylwetka, Zdrowy kręgosłup,
POSIR o/ Golęcin: Joga dla dorosłych, Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami: Piłka nożna, Lekkoatletyka, Zajęcie lekkoatletyczne dla dzieci i młodzież, PARK TENISOWY OLIMPIA: Tenis Trening
grupowy dla dzieci w wieku 5-8 lat, Trening grupowy dla dzieci w wieku 9-12 lat, Trening grupowy dla dorosłych. SP 22 ul. Hangarowa 14, zajęcia z tenisa, NORDIC WALKING: Rusałka, Rusałka Sołacz, SP 27
os. Winiary: Gimnastyka i Latino Solo. Kontynuowano organizację festynów osiedlowych w różnych rejonach w tym między innymi 28.08 na plaży nad Rusałką , 04.09 w Winiarskim Centrum Rekreacji i
Sportu, 12.09 na Woli przy placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury czy 26.09 w Liceum przy ul. Drzymały Trwała kapania informacyjna i promocyjna projektu. Planowane zakończenie realizacji zadania:
31.12.2021 r.

Działania podjęte w związku z realizacją projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" w ramach planu i harmonogramu działań w III kwartale roku 2021 w poniższych zakresach:
1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania: kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach projektu z
radami osiedli oraz mieszkańców, szkołami, a także grupami mieszkańców, prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktywnenaramowice.pl zawierającej szczegółowe
informacje dotyczącej realizacji programu tj. aktualny grafik i harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu
na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/aktywnenaramowice zawierającej aktualne informacje dotyczące stanu realizacji programu, a także prowadzonych zajęć, kompleksowa
promocja projektu w mediach społecznościowych za pośrednictwem portalu www.facebook.com poprzez działania marketingowe w zakresie promowania projektu wśród grupy docelowych odbiorców,
udostępnianie postów i relacjonowanie realizacji programu, kontakt oraz przedstawienie szczegółowej oferty zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook.com,
szkołom, a także stowarzyszeniom, grupom mieszkańców, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach projektu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 poprzez adnotacje w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera.
2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!": prowadzenie cyklicznych zajęć prowadzonych zgodnie z
harmonogramem dostępnym na dedykowanej stronie internetowej poprzedzonych konsultacjami społecznymi prowadzonymi w gronie przedstawicieli mieszkańców, prowadzenie ogólnodostępnych
zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych przy ul. Jasna Rola, ul. Boranta 2, ul. Rzewieniowa, prowadzenie ogólnodostępnych
zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych na os. Władysława Łokietka 104, przy ul. Jasna Rola, a także w Parku Żurawiniec, ul. Rzewieniowa,
ul. Morasko,
3. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych w ramach projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!".
4. Przeprowadzenie festynu dla mieszkańców na ul. Rzewieniowej.
5. Koordynacja działań w ramach projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!": koordynacja i kontrola trenerów prowadzących zajęcia, pomoc w organizacji zajęć, kontakt z mieszkańcami poprzez
grupy społecznościowe, zaplanowanie imprez plenerowych i turniejów we współpracy z lokalnym środowiskiem, które odbędą się w IV kwartale,
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Przeprowadzono niezbędne uzgodnienia, podpisano porozumienie z ZRD na realizację utwarzdenia ścieżki pieszo-rowerowej, terminrealizacji do końca października. Zakład Robót Drogowych wykonał
utwardzenie nawierzchni wraz z wjazdami od strony ulic, pozostały zakres prac to wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na wjazdach, Dnia 23 września dokonano odbioru końcowego prac
wykonanycgh przez Zakład Robót Drogowych, ścieżka została udostępniona mieszkańcom do użytkowania .
pierwotnie realizatorem wskazanym był ZKZL, trwają ustalenia dot. nowego realizatora i lokalizacji projektu

24

Rataje - mój sportowy azyl

Wydział Sportu

Młodzieżowy Klub Sportowy
PRZEMYSŁAW

501 000

w trakcie realizacji

Trwają ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracowników spółki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizację środków.
Trwa III postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert 29.10.
W ramach projektu w III kwartale 2021 roku podjęto następujące działania:
- akcja plakatowa we współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową Osiedle Młodych- rozwieszenie plakatów w ponad 1700 klatkach z informacją o zajęciach w ramach projektu;
- kontakt telefoniczny z domami kultury w sprawie rezerwacji sal do prowadzenia zajęć od września 2021 roku, rozpoczęcie zajęć w domach kultury Polan Sto i Orlim Gnieździe;
- edytowanie i uzupełnianie strony internetowej;
- edytowanie strony na portalu „Facebook” i regularne wstawianie postów z przeprowadzonych zajęć ze zdjęciami;
- przeprowadzenie imprezy plenerowej zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa „Ratajskie Igrzyska”;
- prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, treningów lekkoatletycznych dla dzieci, zajęć na siłowniach zewnętrznych dla dorosłych i seniorów, nordic walking dla dorosłych i seniorów, treningów
biegowych dla dorosłych, amatorskich treningów piłki nożnej dla dorosłych, ćwiczeń z gumami oporowymi dla dorosłych i seniorów, ćwiczeń na obiektach typu streetworkout dla młodzieży i dorosłych
oraz zajęć na basenie POSIR na os. Piastowskim;
- przygotowanie do przeprowadzenia warsztatów z psychologiem;
- zakup sprzętu dla prowadzących zajęcia;
- aktywna promocja projektu w mediach społecznościowych;
- wydrukowanie plakatów i ulotek;
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

PBO21

25

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla
mieszkańców (VIII.3)

Wydział Sportu

26

Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom

27

28

29

549 000

w trakcie realizacji

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

Wartostrada-Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo

ZDM

600 000

zrealizowano

Wildecka Piątka na szóstkę

Wydział Oświaty

600 000

zrealizowano

Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla
mieszkańców (XI.8)

Wydział Sportu

Fundacja na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

549 000

w trakcie realizacji

ZTM

ZTM

40 000

w trakcie realizacji

Szkoła Podstawowa nr 58

40 000

w trakcie realizacji

Szkoła Podstawowa nr 78

160 000

w trakcie realizacji

Przedszkole nr 36

30 000

zrealizowano

Przedszkole nr 7

30 000

zrealizowano

Wydział Oświaty
30

Fundacja na rzecz Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Sportowy relaks

W sprawozdawanym okresie program organizowany był w sposób ciągły i planowy. W III kwartale były realizowane lub trwały zapisy na następujące zajęcia: BIEGANIE NA FYRTLU: Chartowo – przystanek
autobusowy Wiatraczna (skrzyżowanie Wiatraczna/Inflancka), ROLKI NA FYRTLU: Chartowo – przystanek autobusowy Wiatraczna (skrzyżowanie Wiatraczna/Inflancka), AQUA AEROBIC, Pływalnia Rataje (os.
Piastowskie 55a), NORDIC WALKING (marsz z kijkami): Park Kurpińskiego (ul. Św. Rocha/ul. Serafitek), Parking pod Domem Kultury Orle Gniazdo (os. Lecha 43), KIEDYŚ CHCIAŁEM ZOSTAĆ PIŁKARZEM: Orlik
POSIR Rataje (os. Piastowskie), SPORTOWY FYRTEL GZUBA: Przedszkole nr 150 (os. Rusa), Przedszkole nr 161 (os. Rusa), Przedszkole nr 117 (os. Piastowskie), ZDROWY KRĘGOSŁUP: POSiR Rataje (os. Piastowskie
106A), Przystań Posnania (ul. Wioślarska 72), Remplus RehaFit (ul. Katowicka 77a/106), klub TROPS (ul. Św. Rocha 9), Osiedlowy Dom Kultury „Orle Gniazdo” (os. Lecha 43), DK Jędruś (os. Armii Krajowej 101),
DK Na Skarpie (os. Piastowskie 104), KSZTAŁTOWANIE SYLWETKI: POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), SPALANIE KALORII: POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), ZUMBA: POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), klub
TROPS (ul. Św. Rocha 9), Osiedlowy Dom Kultury „Orle Gniazdo” (os. Lecha 43), DK Jędruś (os. Armii Krajowej 101), SALSATION: klub TROPS (ul. Św. Rocha 9), Osiedlowy Dom Kultury „Orle Gniazdo” (os. Lecha
43), GIMNASTYKA ZDROWOTNA: Przystań Posnania (ul. Wioślarska 72), PŁASKI BRZUCH + STRETCHING: Przystań Posnania (ul. Wioślarska 72), ĆWICZENIA MIĘŚNI DNA MIEDNICY: Osiedlowy Dom Kultury „Orle
Gniazdo” (os. Lecha 43), ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE W WYKORZYSTANIEM SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH: os. Powstań Narodowych, os. Bohaterów II Wojny os. Rzeczypospolitej , os. Piastowskie (Park nad Wartą),
GIMNASTYKA: Remplus RehaFit (ul. Katowicka 77a/106), DK Jędruś (os. Armii Krajowej 101), DK Na Skarpie (os. Piastowskie 104), JOGA: Remplus RehaFit (ul. Katowicka 77a/106), FIT SYLWETKA: Pływalnia
Rataje (os. Piastowskie 55a), POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), Zajęcia dla dzieci DANCE&FUN: POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), BACHATA SOLO: POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), STEP FITNESS: DK
Jędruś (os. Armii Krajowej 101), ROZRUSZAJ SIĘ W CIĄŻY: Osiedlowy Dom Kultury „Orle Gniazdo” (os. Lecha 43), ZAJĘCIA DLA MAM Z WÓZKAMI: Zbiórka na Malcie, Parking przy wjeźcie z ul. Baraniaka (ul.
Baraniaka/ul. Wiankowa) RODZINNY RAJD ROWEROWY: Zbiórka na Malcie, Parking przy wjeździe z ul. Baraniaka (ul. Baraniaka/ul. Wiankowa), STRETCHING (ćwiczenia rozciągające): Osiedlowy Dom Kultury
„Orle Gniazdo” (os. Lecha 43), FIT MAX: klub TROPS (ul. Św. Rocha 9), Osiedlowy Dom Kultury „Orle Gniazdo” (os. Lecha 43), LATIN DANCE: klub TROPS (ul. Św. Rocha 9), Osiedlowy Dom Kultury „Orle
Gniazdo” (os. Lecha 43), KUŹNIA TALENTÓW – piłka nożna: Orlik POSIR Rataje (os. Piastowskie), MOC i KOC: Przystań Posnania (ul. Wioślarska 72), ZAJĘCIA TANECZNE DLA MAŁYCH DZIECI, K-DANCE LATINE
FEVER, FIRST STEP : Zaczarowana Sala os. Stare Żegrze 36 (na piętrze nad kosmetyczką), AEROBIK: DK Jędruś (os. Armii Krajowej 101), TRAMPOLINY: DK Jędruś (os. Armii Krajowej 101), SMOVEY: DK Jędruś (os.
Armii Krajowej 101), TENIS STOŁOWY: SP nr 50 (os. Stare Żegrze). Kontynuowano organizację festynów osiedlowych w różnych rejonach w tym między innymi 04.09 przy DK Polan Sto, 05.09 przy DK Orle
Gniazdo, oraz na kąpielisku MALTA i w DK Jędruś, 12.09przy stadionie OLIMP na os. Rusa, 17.09 na os. Rzeczypospolitej, 18.09 na os .Jagiellońskim oraz drugi na os. Orła Białego, 19.09 na os. Stare Żegrze,
20.09 przy SP 20 na os. Rzeczypospolitej w ramach RIO, 25.09 na os. Lecha, czy 30.09 na osiedlu Stare Żegrze. Trwała kapania informacyjna i promocyjna projektu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Trwają prace nad studium inwentaryzacyjno-projektowym nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w Poznaniu (ulice wokół Starego Rynku). Planowane wykonanie studium przewidziane jest na
15 listopada 2021 roku. Wybór ulic, na których prowadzone będą w przyszłym roku prace budowlane, zostanie określony na podstawie studium.

Zadanie zrealizowane.

Wyremontowano 10 sal lekcyjnych, salkę gimnastyczną, pomieszczenia gospodarcze, korytarz na II piętrze i aulę szkoły. Trwają prace odbiorowe.

W sprawozdawanym okresie program organizowany był w sposób ciągły i planowy. W III kwartale były realizowane lub trwały zapisy na następujące zajęcia: ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA
KAŻDEGO NA SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH lokalizacje: Lasek Marceliński- Ławica, Park ks. Feliksa Michalskiego – Grunwaldzka 272, Osiedle Kwiatowe boisko przy ulicy Stokrotkowe, Stefana Jaracza 9,
OTWARTE STREFY REKREACJI, SP58 przy ul. Ławica 3, Boisko Osiedlowe przy ul. Andersena 6, Park Górczyński, Boisko Osiedlowe przy ul. Obrzeże, NORDIC WALKING (marsz z kijkami), lokalizacje: Osiedle
Kwiatowe – spotkanie na ul. Chryzamtemowej, Fabianowo-Kotowo – Spotkanie na ul. Mieleszyńskiej, Krzesiny – Spotkanie przy skrzyżowaniu ulic Dziennikarskiej i Kolejowej, GIMNASTYKA(60+), ZUMBA GOLD
w ROD Kolejarz przy ul. Jana Brzechwy 1, SIŁKA BEZ SIŁKI, Boisko przyszkolne przy SP4 przy ulicy Rawickiej- Górczyn, Plac z drążkami i poręczami za siłownią zewnętrzną w Lasku Marcelińskim, Nauka
pływania dla dzieci, Aquafitness, Aquapos ul. Głuchowska 39, ZDROWY KRĘGOSŁUP oraz PILATES, HATHA JOGA, VINYASA JOGA SP nr 58 ul. Ławica, Kuźnia Talentów-Piłka Nożna między innymi osiedle
Kwiatowe, Żonkilowa 34, SP 78, Kuźnia Talentów-Hokej na trawie: osiedle Kwiatowe- Plac Sensoryczny między ul. Krokusową i Stokrotkową, Sportowy Fyrtel Gzuba: Przedszkole Wesoła Pszczółka ul.
Fabianowo 29, Przedszkole Chatka Puchatka ul. Gerberowa 30, Przedszkole Sióstr Nazaretanek ul. Miastkowska 124, Przedszkole nr 7 ul. Mikołowska 14, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr im. Jezus ul.
Łubinowa 7, Przedszkole Stumilowy Las ul. Jeleniogórska 1, Przedszkole Wszystkie Skarby Mamy ul. Jeleniogórska 7, Przedszkole „Szkółka Małego Dziecka” ul. Frezjowa 22, Zdrowy Kręgosłup, Wzmacnianie i
stabilizacja, Spalanie kalorii, Zumba : Zmartwychwstańskie Centrum Sportu i Rehabilitacji ul. Głogowska 145, Reebok Crossfit Poznań ul. Budziszyńska 19, Dom Kultury Stokrotka ul. Cyniowa 11, Sport &
Beauty Fabianowo-Kotowo ul. Kowalewicka 14, Klub Seniora ul. Ściegiennego 10, Latino solo: Zmartwychwstańskie Centrum Sportu i Rehabilitacji ul. Głogowska 145, ROLKI NA FYRTLU: Park GórczyńskiSpotkanie przy placu zabaw, Szachty- Spotkanie przy wieży widokowej, Kiedyś Chciałem Zostać Piłkarzem: Lokalizacja: Boisko Wielofunkcyjne przy ul. Leszczyńskiej 51. 28 sierpnia 2021 wspólnie z Radą
Osiedla Ławica zorganizowany został osiedlowy Turniej Piłki Nożnej „Ławica 2021” drużyny 7 osobowy rywalizowały o nagrody na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki w
Poznaniu. Kontynuowano organizację festynów osiedlowych w różnych rejonach w tym między innymi: 24.07 na ROD Kolejarz na Edwardowie, Dzień sąsiada 21.08 na Ławicy, 4 sierpnia, Kulturalni po
sąsiedzku 4.09 na Fabianowie- Kotowie, Festyn Osiedla Kwiatowego 11.09, Dzień sąsiada 18 września w Lasku Marcelińskim Jesiennny Festyn z Naszym Sportowym Fyrtlem, 19.09 na boisku przy ul. Rawickiej,
25.09 SP przy ul. Fabioanowo 29, Trwała kapania informacyjna i promocyjna projektu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

2 stacje rowerowe w projekcie, 1 realizowana przez ZTM (zrealizowano), druga przez W.Oświaty (teren szkolny)
Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania. Podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu październiku br.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy bieżni lekkoatletycznej. W miesiącu lipcu i sierpniu przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla
Kwiatowego. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace związane z budową bieżni lekkoatletycznej.
Zakupiono i zamontowano trzy zestawy interaktywne (tablica multimedialna z projektorem i mikrowieżą).
Zakupiono i zamontowano dwa monitory interaktywne.
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WJPM

31

Bezpieczny strażak, bezpieczny rejon

WJPM

Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa

32

My też chcemy być fit!

Wydział Sportu

33

Rowerostrada do ZOO/ścieżki w koronach drzew

34

Cała szkoła jak z Finlandii

Stowarzyszenie na rzecz Promocji
Kultury Fizycznej "Aktywny Poznań"

300 000

w trakcie realizacji

34 200

w trakcie realizacji

229 390

w trakcie realizacji

ZDM

600 000

w trakcie realizacji

Wydzial Oświaty

600 000

zrealizowano

dot. Inteligentny skwer przy ul. Sasankowej (teren RO Kwiatowe), realizację zadania przejął WJPM .Realizację wniosku przekazano do WJPM wraz ze środkami w czerwcu 2021 r. 16.06.br. Osiedle Kwiatowe
otrzymało teren Zarządzeniem Prezydenta 30.08.br. Wydział przystąpi do uzgodnień z wnioskodawcą projektu. Inwestycja będzie wymagała opracowania projektu zagospodarowania, uporządkowania
terenu oraz wykonania nawierzchni czego nie uwzględniono we wniosku. Na etapie projektowania ustalone zostaną szczegóły dotyczące realizacji zadania stosownie do powierzchni terenu dostępnej
do zagospodarowania. Planujemy (zgodnie z wydaną opinią ) środki pozostałe po zrealizowaniu zadania przekazać do jednotek merytorycznych na monitoring (ZKB) i samoobsługową stację naprawy
rowerów (ZTM)

Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wydział oczekuje na informację o zakupie umundurowania przez OSP Kwiatowe.
Działania podjęte w związku z realizacją projektu “My też chcemy być fit!” w ramach planu i harmonogramu działań w III kwartale 2021 roku w poniższych zakresach:
1. Kompleksowa promocja projektu “My też chcemy być fit!” wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania: kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach projektu z mieszkańcami,
szkołami, a także grupami mieszkańców, przekazanie ulotek, plakatów oraz bannerów promujących zajęcia w ramach projektu do szkół, prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem
www.mytezchcemybycfit.pl zawierającej szczegółowe informacje dotyczącej realizacji programu tj. aktualny grafik i harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz cele projektu, opis zajęć, dane
kontaktowe, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/mytezchcemybycfit zawierającej aktualne informacje dotyczące stanu
realizacji programu, a także prowadzonych zajęć, kompleksowa promocja projektu w mediach społecznościowych za pośrednictwem portalu www.facebook.com poprzez działania marketingowe w
zakresie promowania projektu wśród grupy docelowych odbiorców, udostępnianie postów i relacjonowanie realizacji programu, kontakt oraz przedstawienie szczegółowej oferty zajęć poprzez kontakt
telefoniczny, e-mailowy oraz za pośrednictwem portalu facebook.com, szkołom, a także stowarzyszeniom, grupom mieszkańców, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach
projektu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 poprzez adnotacje w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu
#poznanwspiera.
2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów projektu “My też chcemy być fit!”: prowadzenie cyklicznych zajęć zgodnie z harmonogramem dostępnym na
dedykowanej stronie internetowej poprzedzonych konsultacjami społecznymi prowadzonymi w gronie przedstawicieli mieszkańców, prowadzenie ogólnodostępnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych przy ul. Nadolnik, Szkole Podstawowej nr 55 , Szkole Podstawowej nr 45, ul. Krańcowa, prowadzenie ogólnodostępnych
zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie siłowni zewnętrznych w Parku ks. Tadeusza Kirschke przy ul. Smolnej 13A, przy Jeziorze Maltańskim obok Term Maltańskich,
, przy ul. Dymka 220, w Parku Tysiąclecia, na terenie użytku ekologicznego Olszak I i II, na terenie rezerwatu przyrody Cybina, oraz na terenach wzdłuż rzeki Warta od mostu Św. Jordana, prowadzenie
zajęć Nordic Walking na terenach zielonych, prowadzenie zajęć dla dorosłych oraz seniorów w Szkole Podstawowej nr 45.
3. Przeprowadzenie festynów i turniejów: festyn szkolny Szkoła Podstawowa nr 75, turnieje piłkarskie ul. Krańcowa, festyn rodzinny Szkoła Podstawowa nr 45, turnieje siatkarskie Szkoła Podstawowa nr 45.
3. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych w ramach projektu “My też chcemy być fit!”.
4. Koordynacja działań w ramach projektu “My też chcemy być fit!”: koordynacja i kontrola trenerów prowadzących zajęcia, pomoc w organizacji zajęć, koordynacja działań promocyjnych i
marketingowych prowadzonych w mediach społecznościowych, kontakt z mieszkańcami poprzez grupy społecznościowe, rady mieszkańców, zaplanowanie kolejnych imprez plenerowych oraz zajęć w
salach gimnastycznych w okresie jesienno-zimowym,
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2021 r.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac przewidziane na koniec października 2021.

Wykonano remont ciągów komunikacyjnych oraz sal lekcyjnych. Trwają prace odbiorowe.
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