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opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

2020

Trener Osiedlowy, Trener Senioralny,
Trener Przedszkolaka

Skończmy ze smogiem w Poznaniu!

Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO

Modernizacja terenów zielonych
Winogradzkich przedszkoli

Wydział Sportu

Gabinet Prezydenta

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

Wydział Oświaty

5

Nowoczesna Szkoła -ZSnr7 Zwycięstwa Społeczna DwójkaWichrowe

Wydział Oświaty + ZKZL

6

Rewaloryzacja ogrodów tematycznych
w Parku Cytadela

Wydział Kształtowania i
Ochrony Środowiska

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

MOPR, SM, ZKZL, WKiOŚ,
ZDM

1 975 000

2 000 000

Ogród Zoologiczny/PIM

2 000 000

Przedszkole nr 116

120 000

Przedszkole nr 127

120 000

Przedszkole nr 129

120 000

Przedszkole nr 131

120 000

Przedszkole nr 140

120 000

ZZM

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

W okresie od października do grudnia 2020 roku program Trener Osiedlowy Trener Senioralny Trener Przedszkolaka realizowany przez Fundację na rzecz AWF w Poznaniu
realizowany był zgodnie z założonym planem z wyjątkami wynikającymi z obostrzeń sanitarnych. W zakresie komponentu Trener Osiedlowy zajęcia w większości
lokalizacji zostały przeniesione do sal gimnastycznych lub do obiektów pozwalających prowadzić zajęcia bez względu na pogodę. W kilku przypadkach, głównie w
listopadzie ze względu na zamknięte szkoły, kiedy nie udawało się zajęć przenieść, odbywały się one na świeżym powietrzu lub były odwoływane. Śladem poprzednich
edycji organizowano wspólne wyjścia na atrakcje takie jak między innymi bowling, park trampolin, lodowisko, w miarę funkcjonowania tych instytucji. Zorganizowano
kilka turniejów w różnych dyscyplinach (np. palant, unihokej) na obiektach sportowych AWF. Ze względu na potrzebę rozliczenia godzin sprzętu i podsumowania,
zajęcia odbywały się do końca listopada. W zakresie komponentu Trener Senioralny w opisywanym okresie zajęcia prowadzone były w największej intensywności.
Tygodniowo odbywały się zajęcia dla blisko 150 grup ćwiczebnych osób po 55 roku życia. Aktywności takie jak zumba, zajęcia taneczno – gimnastyczne, zdrowy
kręgosłup, Senior Balance, Aqua-aerobik, Aquafitness, Ball – shape, Spinning (indoor cycling), zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Nordic Walking, brydż sportowy,
aerobic taneczny + wzmacnianie, Joga, Aqua Senior czy zajęcia gimnastyczne – STOP upadkom zgromadziły około 2500 uczestników. W kilku przypadkach przez
zamknięcie obiektów jak na przykład Dom Kultury Krąg czy Klub Seniora z ul. Krakowskiej były odwoływane. Ćwiczenia wspomagane były przez transmisje internetowe
w ograniczonym zakresie dla osób obawiających się wychodzić z domu. Zajęcia z Trenerem Senioralnym prowadzone były do połowy grudnia. W zakresie komponentu
Trener Przedszkolaka zgodnie z zaleceniem GIS, podobnie jak we wcześniej sprawozdawanych okresach nie było możliwości wejścia do placówki przedszkolnej osoby w
niej niezatrudnionej, przez co komponent pozostał zawieszony. Z kolei działanie pod nazwą: O-Ty-Fit to przebiegł zgodnie z harmonogramem. Dokładne dane
dotyczące ilości uczestników, osiągniętych rezultatów, spraw związanych z finansami, opracowane zostaną podczas sprawozdania z zadania, które zostanie złożone do
Wydziału Sportu do dnia 30 stycznia 2021 r.
MOPR- w 2020 r. na zakup opału wydatkowano 300.288 zł. Z uwagi na Covid-19 zadanie związane z wymiana pieców w kwocie 299.622 zł zostało przeniesione na 2021
r. W I kwartale wyodrebniono 5 nieruchomosci miejskich do przeprowadzenia remontu instalacji grzewczej, z czegodokonano wyboru I lokalizacji ul.Spławie 87, w której
zamieszkuje najwieksza liczba klientów MOPR
SMMP: 12 próbek na kwotę 7.989,49 zł. Łączna kwota w 2020 roku 48.486,63 zł.
ZKZL: na wartość 3 006 229,59 zł brutto zakończone zostały prace w zakresie wykonania instalacji w 4 budynkach komunalnych wraz z podłączeniem ich do miejskiej
sieci cieplnej. W zakresie wymiany stolarki okiennej - została ona wymieniona w trzech budynkach (Zeylanda 5, Przemysłowa 48 oraz Przemysłowa 27-27a) prace w
zakresie budynku Fabryczna 2a zostały wydlużone do 28.02.2021 r. z uwagi na COVID -19 - w ramach umowy w 2020 r. wydatkowano 1 238 925,02 zl brutto.
ZDM: Zadanie zrealizowane w zakresie regularnego mycia ulic znacząco zmniejszającego ilość pyłów.
WKiOŚ: zawarto w dniu 12.02.2021 r. umowę z wykonawcą na "Zlecenie badań emisji zanieczyszczeń dronem zewnętrznej firmie". W pierwszym półroczu obloty
rozpoczęto od 18 lutego br. i zakończono 14.04 br. Łącznie wykonano w tym czasie 25 dni pomiarowych. Realizację części zadania rozliczono oraz zatwierdzono
protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 29 kwietnia 2021 r.
WKiOŚ: zawarto w dniu 07.09.2021 r. umowę z wykonawcą na "Zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza na nośnikach LCD na przystankach komunikacji
miejskiej" z terminem rozpoczęcia zadania od 15.09.2021 r. Wyświetlana informacja w formie komunikatów jest na bieżąco dostosowywwana do aktualnych warunków
atmosferycznych i jakości powietrza (odświeżanie 2 razy na 1h) w Poznaniu. Czas wyświetlania informacji na ekranie LCD to interwały 15 sekundowe, naprzemienie
ukazujące komunikat o jakości powietrza i informacją o warunkach pogodowych. Wymagane parametry pozwalają na przekazanie sugestii mieszkańcom jak powinni
postępować w przypadku
określonych stężeń pyłu PM10 w powietrzu.

4.03.2020 r. wysłano zapytania ofertowe do 11 biur projektowych na wykonanie dokumentacji projektowej. W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu na wykonawstwo. Termin składania ofert ustalono na dzień 5.11.2020. Przygotowano aktualizację wskazania dla Spółki PIM i wydłużono termin realizacji
inwestycji do dnia 30.09.2020 r. Ogłoszono dwa przetargi na realizację inwestycji. Zostały unieważnione z powodu niewystarczających środków finansowych na
realizację inwestycji. Podjęto decyzję o przeniesieniu środków finansowych na rok 2021. Uchwałą znak XL/702/VIII/2020 z dnia 17.12.2020 roku na rok 2021 na realizację
inwestycji w 2021 roku przeznaczono kwotę 1.857.980 zł.. Przygotowano aktualizację wskazania dla Spółki PIM. W dniu 23.03.2021 r. ogłoszono wyniki III przetargu. Zostały
złożone dwie oferty. Z oferentami zostały przeprowadzone negocjacje cenowe. Po wyłonieniu wykonawcy prac budowalnych podpisano umowę na wykonastwo z
Firmą Expertis. Spółka PIM przygotowała rekomendację zwiększenia środków finansowych dla zadania. Ww. zmiany wynikają ze znacznego przekroczenia
obmiarowego wynikającego z braku dokumentacji powykonawczej istniejącego budynku - niezinwentaryzowane kolizje podziemne i nieprzewidziana konieczność
wymiany przyłączy. Konieczność kompleksowej realizacji inwestycji pod kątem rozwiązań zgodnych ze specyfiką obiektu, których potrzeba realizacji wynikła w trakcie
prowadzenia robót budowlanych. Zadanie zrealizowano.

Wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, nową nawierzchnię placu przed wejściem z kostki brukowej, wymieniono drzwi wejściowe do przedszkola oraz
dokonano wymiany ogrodzenia boiska.
Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw, wyposażenia ogrodu oraz dokonano wymiany ogrodzenia.
zrealizowano

Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej oraz dokonano wymiany części ogrodzenia wraz z infrastrukturą. Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw
oraz zagospodarowano tereny zielone.
Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej. Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw oraz zagospodarowano tereny zielone.
Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw, wykonano ścieżki edukacyjne dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

590 000

w trakcie realizacji

600 000

w trakcie realizacji

W.Ośw: Zadanie zakończone. Utworzono salę wielofunkcyjną dla potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
ZKZL: Określono z wnioskodawcą zakres prac i opracowano kosztorys inwestorski oraz harmonogram prac. Ze względu na fakt, iż użytkownicy placówki wnieśli o
dokonanie zmiany zakresu objętego wnioskiem PBO, ZKZL oczekuje na przedstawienie ostatecznego zakresu zadania, od którego uzalżeniony jest planowany termin
zakończenia całości działań ZKZL. Zadanie łączone będzie z PBO21 i PBO22 dla obiektu SSP2 os. Wichrowe Wzgórza. W trakcie ogłoszania przetargu - połączono z
PBO21 i PBO22
ZZM podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji ogrodu kwiatów letnich, ogrodu daliowego oraz ogrodu bylinowego na
terenie Parku Cytadela. Trwają prace projektowe.
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Festiwale, kino plenerowe, kultura na
Jeżycach
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Drogi rowerowe dla Strzeszyna i
Smochowic

9

Podolany SP62: malowanie klas c.d.
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Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!

Pielęgnujmy marzenia

Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko
Oświatowe

Wygodnie rowerem po Mieszka I Piątkowo

Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia
dla mieszkańców

Wydział Kultury

Estrada Poznańska

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Oświaty

Wydział Sportu

Szkoła Podstawowa nr 62

Stowarzyszenie na rzecz
Wspierania Kobiet "Dbamy
o Mamy"

ZKZL

Wydział Oświaty

zrealizowano

600 000

w trakcie realizacji

330 000

zrealizowano

135 700

570 000

Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 11

135 500

Przedszkole nr 35

135 500

Przedszkole nr 148

135 500

Przedszkole nr 163

135 500

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Sportu

400 000

600 000

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

426 000

zrealizowano

zrealizowano

Estrada Poznańska dostała do realizacji Smochy Festiwal oraz Kierski Festiwal, które wchodziły w skład projektu – „Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeżycach”
zgłoszonego przez panią Dorotę Matkowską. Ze względu na stan epidemii Smochy Festiwal został przełożony na rok 2021, natomiast Kierski Festiwal odbył się 20.09.20 r.
przy Stajni Kaliński w Kiekrzu. Tegoroczna edycja Kierskiego Festiwalu zaplanowana została na jeden dzień, ze względu na panujący w kraju stan epidemii COVID –
19.Program festiwalu zawierał szereg atrakcji, między innymi na gości czekały punkty gastronomiczne, stoiska z rękodziełem, wystawy na świeżym powietrzu, zawody w
woltyżerce oraz koncerty. W zeszłym roku goścmi na scenie był zespół Bibobit, a gwiazdą wieczoru był Kuba Badach. Wstęp na festiwal był bezpłatny. Ze względu na
panujący stan epidemię koronawirusa wydarzenie zostało dostosowane do panujących obostrzeń. Uczestnicy festiwalu byli zobowiązani do przestrzegania zasad
zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk, zakrywania nosa i ust. Frekwencja na koncercie wyniosła 400 osób na taką ilość impreza została zgłoszona do
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.Realizacja projektu rozpoczęła się 14 sierpnia br. Projekt zakładał oprócz rozwijania wspólnotowości,
pielęgnowania więzi rodzinnych oraz budowania sąsiedzkich relacji przede wszystkim zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej poza centrum miasta, w szczególności na
osiedlach peryferyjnych.
Przy współpracy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz Centrum Współpracy i Integracji Obywatelskiej zostały zorganizowane m.in.:
- wieczorne seanse kina plenerowego, gdzie wyświetlane były m.in. takie filmy jak: „Wszystkie pieniądze świata”, „Do zakochania jeden krok”, „Gentelmen z
rewolwerem”, „ W starym, dobrym stylu”, „ Jutro będziemy szczęśliwi”, „Mój przyjaciel orzeł”, „Czwarta władza”…
- spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Gili-Gili m.in. „Owieczka Bella”, „Czuły Domek”;
- warsztaty teatru lalek Teatru Gili-Gili;
- zajęcia artystyczne, takie jak: warsztaty tematyczne, zajęcia z rękodzieła artystycznego, warsztaty i pokazy naukowe;
- rodzinne i indywidualne konkursy i quizy tematyczne.
Oprócz w/w wydarzeń w ramach realizowanego projektu trwa również zbieranie i przygotowywanie materiałów do wydania książki „ Portret Pamięciowy Smochowic”,
która ma przybliżyć i pokazać życie mieszkańców dzielnicy Smochowice - Jeżyce jakie było dawniej i jakie jest dziś.
Autorką książki jest Katarzyna Dworczyk, trenerka, mediatorka, osoba od lat poprzez swoją pracę, zgłębiająca tajniki ludzkiego bytu i relacji międzyludzkich.
Książka powstała m.in. przy wykorzystaniu dokumentacji z wydarzeń kulturalno- rekreacyjnych realizowanych w ramach projektu, a także wywiadów z mieszkańcami i
organizatorami Zadania.

Zakończenie dokumentacji projektowej dla ul. Literackiej. Uzyskano zgłoszenie zamiaru robót. Zadanie zostało przekaze do realizacji. Zadanie będzie realizowane przez
ZDM. Obecnie aktualizowane są kosztorysy i przygotowywany jest przetarg na roboty budowlane.
Wykonano prace remontowe sanitariatu, malowanie sal dydaktycznych i korytarzy.
W okresie październik – grudzień 2020 kontynuowano kompleksową promocję projektu wśród mieszkańców objętych projektem (udostępnianie materiałów
promujących projekt, w tym plakaty, ulotki oraz bannery, kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach współpracy z radami osiedli oraz
mieszkańcami, a także grupami mieszkańców i spółdzielniami mieszkaniowymi, regularne prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem
www.aktywnepiatkowo.pl, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w
ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 poprzez adnotacje w publikowanych treściach oraz oznaczanie wpisów hashtagiem #poznanwspiera, ekspozycja
banerów oraz plakatów promujących projekt „Aktywne Piątkowo – sport to zdrowie!” w miejscach prowadzenia zajęć tj. na terenie siłowni zewnętrznych i boisk).
Planowo przeprowadzono kompleksowe i zorganizowane zajęcia sportowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemiologicznego (tzn.
ograniczenie liczby uczestników, zwiększenie środków bezpieczeństwa w sferze metodyki zajęć) w wymiarze ponad 950 godzin. Projekt zakończono po Świętach Bożego
Narodzenia. Z wyjątkiem kursu pierwszej pomocy wszystkie zajęcia odbyły się bez przeszkód (w panujących warunkach i przy obowiązujących przepisach nie było
możliwe by przeprowadzić go w sposób w pełni bezpieczny dla jego uczestników). Warsztaty z psychologiem i dietetykiem odbyły się w formie online na fanpage’u
projektu.
Dokładne dane dotyczące ilości uczestników, osiągniętych rezultatów, spraw związanych z finansami, opracowane zostaną podczas sprawozdania z zadania, które
zostanie złożone do Wydziału Sportu do dnia 30 stycznia 2021 r.

Umowa na wykonanie zadania została zawarta. Po III kwartale zaangażowanie prac wynosiło ok. 40-45 %, Wykonano ocieplenie cokołów i ścian całego bud. B i C.
Ułozono korytka pod instalacje elektryczne. Dokończono montaż opraw w salach lekcyjnych. Zakończono roboty w kotłowni oraz roboty przy inst. wentylacji. Ogłoszono
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlano-instalacyjnych, podpisanno umowę z Wykonawcą. W grudniu 2020 r. zadanie zostało zakończone.

Zmodernizowano ogród przedszkolny, utworzono strefę rekreacyjną, sensoryczną i kreatywną. Wykonano naprawę istniejących urządzeń placu zabaw.
Wykonano dwa boiska do piłki nożnej na istniejących tarasach oraz zakupiono nowe urządzenia placu zabaw.
zrealizowano

Zakupiono sprzęt dla strefy edukacyjnej, sensorycznej i kreatywnej, utworzono miasteczko ruchu drogowego. Wymieniono sztuczną nawierzchnię boiska, zamontowano
trybuny oraz dokonano wymiany części ogrodzenia.
Wykonano boisko dla dzieci, skocznię w dal, tor przeszkód, ścieżkę sensoryczną, ścieżkę zdrowia wraz z pagórkiem oraz laboratorium. Zakupiono nowe urządzenia placu
zabaw.

zrealizowano

Zadanie zrealizowano poprzez przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej ul. Mieszka I.

zrealizowano

W okresie sprawozdawczym program organizowany był w sposób ciągły lecz nie do końca nie planowy. Ze względu na liczne obostrzenia sanitarne i częściowy lockdown część zajęć była przekładana do innych lokalizacji, a część była odwoływana. Na początku sprawozdawanego okresu odbywały się 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 prowadzone były w dwóch lokalizacjach: na Starołęce i na Szczepankowie. Otwarte Strefy Rekreacji zaczęły
działać w ZSO nr 2 w Krzesinach. W salce przy ul Skibowej 29 odbywały się zajęcia przeniesione z Krzesin i SP 62. Ogłoszony częściowy lock-down uniemożliwił
kontynuowanie zajęć w większości obiektów szkolnych ale również przedszkolnych czy nawet w salkach parafialnych. Zajęcia w Przedszkolu nr 17 "Ikarek" na Głuszynie
oraz w Szkole Podstawowej 59 i 63 oraz w ZSO w Krzesinach zostały zawieszone. Cześć z zajęć przeniesiono do prywatnej sali przy ul. Skibowej 29, a zajęcia prowadzone
na zewnątrz prowadzono bez zmian (np nordic walking, instruktaż na siłowniach zewnętrznych czy treningi biegowe). Ostatecznie zajęcia zakończono w połowie
grudnia 2020 r.
Dokładne dane dotyczące ilości uczestników, osiągniętych rezultatów, spraw związanych z finansami, opracowane zostaną podczas sprawozdania z zadania, które
zostanie złożone do Wydziału Sportu do dnia 30 stycznia 2021 r.

15

Bezpieczny student – bezpieczny
poznaniak

Wydział Sportu

Klub Sportowy Akademia
Judo

zrealizowano

W okresie od października do grudnia 2020 r. zajęcia odbywały się planowo, według harmonogramu (wszystkie grupy). Prowadzono kampanię reklamową poprzez
portale społecznościowe (m.in. Facebook) i rozdawanie ulotek oraz reklamę na telebimie. W okresie sprawozdawczym do projektu dołączyło około 40 nowych
uczestników. Średnio na zajęcia uczęszczało około 200 osób. Z uwagi na CoViD nie zorganizowano zawodów, uczestnicy mieli obawy by wziąć udział w tak dużej
imprezie. Sprawozdanie z zadania zostanie złożone do Wydziału Sportu do dnia 30 stycznia 2021 r.

331 600

zrealizowano

Zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 20.01.2022 r. do umowy nr ZKB-II.272.1.2021 z dnia 25.01.2021 r. w dniu 21.01.2022 r. firma Konwerga Sp. z o.o. zakończyła realizację
zadania pn. „Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część I - osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo w ramach projektu PBO20 <<Bezpieczne
Osiedle, Bezpieczna Szkoła>>”. W dniu 14.02.2022 r. po usunięciu uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie odbioru końcowego, dokonano odbioru
ostatecznego zadania bez uwag.

223 450

16

Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła

Wydział Zarządzania
Kryzysowego i
Bezpieczeństwa

17

Usprawnienie działania strażaków OSP
Poznań-Głuszyna

Wydział Zarządzania
Kryzysowego i
Bezpieczeństwa

OSP Poznań-Głuszyna

296 500

zrealizowano

Zostały przekazane środki na realizacje zadania. Został zakupionysamochoód ratowniczo-gaśniczy marki Renault.

18

Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP
Poznań-Głuszyna

Wydział Zarządzania
Kryzysowego i
Bezpieczeństwa

OSP Poznań-Głuszyna

210 500

zrealizowano

Zostały przekazane środki na realizacje zadania. Zostały zakupione ubrania ochronne do poprawy bezpieczeństwa druhów OSP Poznań-Głuszyna oraz pralnica do ich
czyszczenia.

19

Rowerowy Grunwald. Przyjazne i
bezpieczne ulice

Zarząd Dróg Miejskich

600 000

zrealizowano

Zadanie zrealizowane.

20

Remont sali gimanastycznej ZS nr 2

600 000

zrealizowano

Wykonano modernizację boiska na terenie szkoły, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej przy boisku oraz demontaż nawierzchni asfaltowej, ułożono trawnik na
terenie szkoły. Zmodernizowano salę gimnastyczną. Wykonano I etap remontu instalacji kanalizacji deszczowej.

zrealizowano

W okresie październik – grudzień 2020 kontynuowano kompleksową promocję projektu wśród mieszkańców objętych projektem (udostępnianie materiałów
promujących projekt, w tym plakaty, ulotki oraz bannery, kolportaż ulotek oraz plakatów promujących zajęcia w ramach współpracy z radami osiedli oraz
mieszkańcami, a także grupami mieszkańców i spółdzielniami mieszkaniowymi, regularne prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem
www.aktywnenaramowice.pl, aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć
w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 poprzez adnotacje w publikowanych treściach oraz oznaczanie wpisów hashtagiem #poznanwspiera,
ekspozycja banerów oraz plakatów promujących projekt „Aktywne Naramowice – sport to zdrowie!” w miejscach prowadzenia zajęć tj. na terenie siłowni zewnętrznych
i boisk). Planowo przeprowadzono kompleksowe i zorganizowane zajęcia sportowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia
epidemiologicznego (tzn. ograniczenie liczby uczestników, zwiększenie środków bezpieczeństwa w sferze metodyki zajęć) w wymiarze ponad 750 godzin. Projekt
zakończono po Świętach Bożego Narodzenia. Z wyjątkiem kursu pierwszej pomocy wszystkie zajęcia odbyły się bez przeszkód (w panujących warunkach i przy
obowiązujących przepisach nie było możliwe by przeprowadzić go w sposób w pełni bezpieczny dla jego uczestników). Warsztaty z psychologiem i dietetykiem odbyły
się w formie online na fanpage’u projektu.
Dokładne dane dotyczące ilości uczestników, osiągniętych rezultatów, spraw związanych z finansami, opracowane zostaną podczas sprawozdania z zadania, które
zostanie złożone do Wydziału Sportu do dnia 30 stycznia 2021 r.

Wydział Oświaty

Zespół Szkół nr 2

Wydział Sportu

Stowarzyszenie na rzecz
Wspierania Kobiet "Dbamy
o Mamy"

99 950

Doposażenie Parku Przy Żurawińcu

Wydział Kształtowania i
Ochrony Środowiska

ZZM

155 000

23

Zielony plac zabaw we wschodnich
Naramowicach

Wydział Wspierania
Jednostek Pomocniczych
Miasta

600 000

w trakcie realizacji

8.03.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin realizacji zadania 27 maja br.

24

Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący
odcinek

Zarząd Dróg Miejskich /
Zarząd Zieleni Miejskiej

600 000

w trakcie realizacji

Aktualnie zadanie zostało zawieszone do czasu wykonania modernizacji torowiska przy użytku ekologicznym przez ZTM. Rozpoczęcie realizacji modernizacji torowiska
(projekt unijny) II kwartał 2022

21

Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!

22

25

Aktywni i Zdrowi

26

Bruk przyjazny na Starym Mieście

27

Boisko dla Wildy

28

Wartostrada-Wilda: wygodnie pieszo i
rowerem

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

Aktywni i Zdrowi
Stowarzyszenie "Ratajskie
Centrum Kultury"

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Oświaty
Zarząd Dróg Miejskich

Szkoła Podstawowa nr 5

293 130

zrealizowano

zrealizowano

600 000

w trakcie realizacji

600 000

zrealizowano

560 000

zrealizowano

Doposażono park w 3 lampy solarne, 4 ławki, 2 stoły do ping-ponga, 2 stoły szachowe, 7 stojaków rowerowych. Posadzone 6 drzew i 61 mb żywopłotu.

W okresie 1 lipiec – 30 wrzesień 2020 r. zrealizowano 223 zajęć ( min. trening ogólnorozwojowy, stretching i fitnes, fitness wzmacnianie i spalanie, fitness z elementami
tańca, ćwiczenia wzmacniające brzuch pośladki, uda, latino fitnes ,Dance fitnes,Emocje w tańcu, Gimnastyka dla seniora). W zajęciach uczestniczyło 571 osób.
Wykonano dodatkowo 51 konsultacji dietetycznych, w których uczestniczyło 30 osób. Zajęcia w Domach Kultury organizowane są z zachowaniem reźimu sanitarnego
(w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia opracowane zostały zasady bezpieczeństwa). Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie.
Problemem jest brak chętnych do uczestnictwa w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej w trzech Domach Kultury, które rozpoczęły się 21 września, w związku z czym
podjęto dodatkowe działania marketingowe. Zaprojektowano nowy plakat, który zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeniowych w budynkach mieszkalnych
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” i Domach Kultury, oraz będzie przekazany do przedszkoli na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza. Plakaty informacyjne z
aktualną ofertą wszystkich zajęć wywieszone zostały na tablicach ogłoszeniowych w budynkach mieszkalnych oraz Domach Kultury.Udzielony został również wywiad na
antenie Ratajskiej Telewizji Kablowej mający na celu zachęcający widzów do uczestnictwa w zajęciach. Prowadzony jest fanpage- Aktywni i Zdrowi na portalu
Facebook, na którym zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące projektu. Zajęcia rehabilitacyjne , sportowe z powodu epidemii prowadzone musiały być
online. Konsultacje dietetyczne z zachwaniem reźimu sanitarnego. Łącznie w IV kwartale przeprowadzano: 195 zajęć Fitness, 79 zajęć zdrowy kręgosłup, 39 zajęć
gimnastyki korekcyjnej, 96 konsultacji dietetycznych. Zmiany w ofercie dotyczyły: prowadzenia zajęć online z powodu stanu epidemii oraz kwoty całkowitej zadania. W
dniu 16.11.2020 został podpisany Aneks nr 2 (kwota z aneksu nr 1 zmniejsza się o 36 465, zatem całkowita kwota zadania wyniosła 197 875,58 zł)

Z powodu komplikacji wynikających z pandemii COVID 19, na wniosek Projektanta przesunięto termin ostatecznego zakończenia prac nad Studium inwentaryzacyjnoprojektowym nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w Poznaniu (ulice wokół Starego Rynku).Studium inwentaryzacyjno-projektowe nawierzchni i
zagospodarowania ulic staromiejskich zostało przygotowane. Projekt został zaopiniowany przez ZDM, na podstawie którego do prac budowlanych została
wytypowana ul. Za Bramką. Trwa przygotowanie ogłoszenia przetargu dla realizacji zadania przy ul. Za Bramką.
Zmodernizowano dziedziniec szkolny na boisko sportowe.
Zakończono realizację zadania związaną z przeprowadzeniem robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej wzduż ul. Hetmanskiej w
Poznaniu. Zadanie zakończone i rozliczone.

29

Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia
dla mieszkańców

30

Przestrzeń pełna uśmiechu

31

Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i
Górczyna

32

Plac zabaw w parku przy Kutnowskiej

33

Bezpieczna droga do szkoły

34

Szkoła jak z Finlandii

35

Małpi gaj na terenie Starego ZOO

Wydział Sportu

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

418 000

Wydział Oświaty

Szkoła Podstawowa nr 58

600 000

Szkoła Podstawowa nr 78

136 000

Przedszkole nr 36

76 000

zrealizowano

zrealizowano

Przedszkole nr 7

76 000

Przedszkole nr 8

76 000

Rozbudowano budynek szkoły o dodatkowe pomieszczenia dla uczniów.
Zakupiono oczyszczacze powietrza, generator ozonu, defibrylator. Wykonano remont pomieszczeń szkoły oraz zakupiono meble modułowe i sprzęt w celu utworzenia
multifunkcjonalnych przestrzeni integracji miedzypokoleniowej.
Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania. Realizacja zadania - IV kwartał br.

zrealizowano

Wydział Oświaty

W okresie sprawozdawczym program organizowany był w sposób ciągły lecz nie do końca nie planowy. Ze względu na liczne obostrzenia sanitarne i częściowy lockdown część zajęć była przekładana do innych lokalizacji, a część była odwoływana. Na początku sprawozdawanego okresu odbywały się 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 amatorskie treningi biegowe w Lasku Marcelińskim, zbiórka przy Inst. Fizyki na ul. Smoluchowskiego i druga lokalizacja zbiórka na siłowni zewn. w okolicy ul.
Jaracza, na Szachtach, zbiórka na rogu Ostatniej i Mikołowskiej. W Reebok Crossfit Poznań, ul. Budziszyńska 19 (Junikowo) 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 + brzuch, uda, pośladki, Stretching, Body Shape i Zdrowy Kręgosłup. W DK Stokrotka (ul. Cyniowa 11) 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, Zumba. Ogłoszony częściowy lock-down uniemożliwił kontynuowanie zajęć w większości obiektów szkolnych ale również w klubach fitness. Część z zajęć
udało się przenieść w inne lokalizacje, jednak dużą część trzeba było odwołać. Zajęcia prowadzone na zewnątrz były prowadzone bez zmian (np nordic walking,
instruktaż na siłowniach zewnętrznych czy treningi biegowe). Ostatecznie zajęcia zakończono w połowie grudnia 2020 r.
Dokładne dane dotyczące ilości uczestników, osiągniętych rezultatów, spraw związanych z finansami, opracowane zostaną podczas sprawozdania z zadania, które
zostanie złożone do Wydziału Sportu do dnia 30 stycznia 2021 r.

Zakupiono oczyszczacze powietrza, generator ozonu i defibrylator. Wykonano boisko dla dzieci, rekultywację terenu placu zabaw, zamontowano piłkochwyty oraz
zakupiono ruchome wyposażenie ogrodu przedszkolnego.
Zakupiono oczyszczacze powietrza, generator ozonu i defibrylator. Utworzono naturalną i sensoryczną strefę zabawy.

ZZM

600 000

w trakcie realizacji

Zarząd Dróg Miejskich

150 000

zrealizowano

Wydział Oświaty

Szkoła Podstawowa nr 77

600 000

zrealizowano

Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

Ogród Zoologiczny

540 000

zrealizowano

ZKZL: Wybrano wykonawcę prac rozbiórkowych. Umowa została podpisywania przez Strony i wykonana.Zadanie zrealizowane w części dotyczącej ZKZL: Wybrano
wykonawcę prac rozbiórkowych. Umowa została podpisywania przez Strony i wykonana.Zadanie zrealizowane w części dotyczącej rozebrania budynku byłego
przedszkola. W dalszej części projekt realizować będzie ZZM.
ZZM opracował projekt budowy placu zabaw wraz z modernizacją istniejącego układu komunikacyjnego, malą architekturą i zielenią. Trwa przygotowywanie
materiałów do uruchomienia procedury przetargowej.
Doświetlenie przejścia dla pieszych w ulicy Krańcowej – zawarta została umowa na wykonanie doświetlenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończono roboty
budowalne. Dokonano odbioru końcowego dnia 11.12.2020.
Wykonano remont instalacji elektrycznej, modernizację systemu monitoringu, remont ciągów komunikacyjnych i holu wejściowego szkoły. Trwają prace odbiorowe.
W dniu 03.03.2021 r. podpisano umowę na nadzór autorski. W dniu 30.03.2021 roku podpisano umowę na wykonastwo z Firmą BAGBUD, która została wyłoniona w
ramach przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadania 30.09.2021. W dniu 6.10.2021 roku podpisano protokół odbioru prac

