STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022 - II kwartał 2022

Nazwa projektu

lp.

Wydział

Jednostka/podmiot
realizujący

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

Aktualny etap
realizacji
projektu:
Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
zrealizowano /
w trakcie
realizacji

2022

1

Trener osiedlowy, trener
senioralny, trener
przedszkolaka

Wydział Sportu

2

Nasz zielony Plac Wolności

Wydział Kultury

3

Winogradzki statek uśmiechu
Wydział Oświaty
i radości

Estrada Poznańska
XX LO

1 975 000

w trakcie
realizacji

W okresie sprawozdawczym w komponencie Trener Osiedlowy przeprowadzono rekrutację oraz dwudniowe szkolenie Trenerów
Osiedlowych. W drugiej połowie kwietnia zostały uruchomione pierwsze lokalizacje dla zajęć. W maju osiągnięto pełną listę - 20 boisk i są to
obiekty: SP 89 ul. Sochaczewska 3, SP 55 ul. Szpaków 1, SP 20 os. Rzeczypospolitej 44, SP 82 ul. Krakowska 10, SP 51 os. Lecha 37, SP
13 ul. Solna, SP 66 os. Przyjaźni 127, SP 35 os. Łokietka 104, SP 12 os. Zwycięstwa 101, SP 14 os. Piastowskie 65, SP 53 ul. Głuszyna
187, SP 4 ul. Rawicka, SP 85 ul. Tomickiego 16, LO V ul. Zmartwychwstańców, SP 67 os. Batorego, ZSP 13 ul. Hangarowa 14, SP 74 ul.
Trybunalska, SP 23 ul. Norwida 21, SP 80 ul. Pogodna, SP 11 os. Wichrowe Wzgórze 119. Zajęcia na większości boisk odbywały sie 5 razy
w tygodniu w wymiarze około trzech godzin każdego dnia. Frekwencja na zajęciach oscylowała średnio w okolicach 10-12 dzieci co na
rozpoczęcie programu jest dobrym rezultatem.
Trener Senioralny;
Zajęcia dla osób po 60 roku życia kontynuowane były w drugim kwartale z największą intensywnością. W środku maja prowadzono 166 grup
ćwiczebnych tygodniowo. zajęcia prowadzone były w 32 lokalizacjach na terenie całego miasta. Prowadzone były takie zajęcia jak między
innymi; Siłownia zewnętrzna- zajęcia instruktażowe, Aquafitness, FIT +60, Aqua Senior, Zumba Gold, Nordic Walking, Zdrowy Kręgosłup,
Gimnastyka 60+, Złap Oddech, Brydż Sportowy, Zumba Senior, Salsation, Aktywny Senior, Joga, Ćwiczenia Gimnast. STOP UPADKOM czy
Zajęcia taneczno - gimnastyczne.
Trener Przedszkolaka:
Zajęcia ruszyły w połowie kwietnia. Realizowany były i są raz w tygodniu dla każdej grupy na terenie 9 placówek.
O-ty Fit; Od połowy kwietnia realizowano zajęcia dla grupy 55 osób które trwały do połowy czerwca. Podsumowując 12 -tygodniowe
wyzwanie systematycznej pracy nad swoim ciałem u 73 % osób zauważalny był spadek masy ciała.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

2 000 000

w trakcie
realizacji

Przetarg nie został rozstrzygnięty. 1 mln zł został przekazany na realizację zadania Ogrody deszczowe w placówkach oświatowych"

600 000

w trakcie
realizacji

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na rozbudowę i modernizację szkolnego obiektu zabawowo-sportowo-rekreacyjnego "Małpi Gaj",
podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania.
Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na modernizację boiska piłkarskiego TPS Winogrady, podpisano umowę z
wykonawcą. Trwa realizacja zadania.

XX LO

Zakupiono nowe urządzenia placu zabaw oraz wykonano nasadzenia krzewów na terenie ogrodu przedszkolnego. Zadanie zrealizowano

Przedszkole nr 37
4

Modernizujemy winogradzkie
Wydział Oświaty
szkoły i przedszkola

Przedszkole nr 185

w trakcie
600 000
realizacji

Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu lipcu br.

SP 11
ZSP 12
5

Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. Wydział Oświaty
ZKZL
SP38, SSP2

6

Nasz sportowy fyrtelbezpłatne zajęcia dla
wszystkich (I.9)

Wydział Sportu

SP 38
SSP2

Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą.

600 000

512 000

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie rewitalizacji placu przed wejściem do szkoły, podpisano umowę z wykonawcą. Trwa
realizacja zadania.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
w trakcie ogłoszania przetargu - połączono z PBO21 i PBO20. Trwa realizacja zadania
W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 68 grup ćwiczebnych
tygodniowo, które odbywały się w 18 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi Nordic Walking, Aqua Fitness, Aqua Baby,
Aqua Senior, Gimnastyka seniora, Sztuki Walki, Zdrowy Kręgosłup, Akrobatyka dla dzieci, Zajęcia z siatkówki, Spalanie kalorii, zajęcia dla
przedszkolaków czy nawet balet. Zajęcia w tym rejonie cieszą się bardzo dużym powiedzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona.
Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu. Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

Nazwa projektu

7

8

Wydział

Jednostka/podmiot
realizujący

Festiwale, kino plenerowe,
kulturalne lato
Wydział Kultury
Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn
/Podolany

Szkoła z kulturą

Wydział Oświaty

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

600 000

SP 28
SP 62 (ZSP 15)
SP 1

600 000

Aktualny etap
realizacji
projektu:
Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
zrealizowano /
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

Aktywne Piątkowo - sport to
zdrowie!

Wydział Sportu

10

Zadbajmy o najmłodszych!

ZKZL

SS ul. Stróżyńskiego

Planowane rozpoczęcie realizacja zadania - III kwartał br.
Trwa opracowanie dokumentacji przetargowej.
Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac remontowych w auli szkolnej.
Zakupiono przenośną scenę na potrzeby organizacji imprez i spotkań o charakterze szkolnym, kulturalnym i integracyjnym.

SP57 (ZSP 14)

9

Część środków w kwocie 400.000,00 zł zostało na sesji w marcu przekazane Estardzie Poznańskiej - realizatora zadniania z podziałem na
poszczególne działania: 120.000,00 zł działania na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice (Organziacja Smochy FEST - zrealizowano w dniach 4
i 5 czerwca 2022 r.), 230.000,00 zł działania na osiedlu Kiekrz (Organziacja Festiwalu Kierskiego), 50.000,00 zł działania loklane dla
mieszkańców osiedla Podolany (koncerty, wydarzenia artystyczne), 150.000,00 zł zostało przekazane dla Wielkopolskiego Muzeum
Niepodległości - również na działania na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice (warsztaty, działania animacyjne, kino plenerowe. Wydział
Kultury UMP ogłosił otwarty konkurs ofert w dniu 21.03.2022 r. na realziację działań kulturalnych na Strzeszynie na kwotę 50.000,00 zł w
dniu 10.05.2022 r, zarządzeniem PMP nr 369/2022/P rozstrzygnięto konkurs i wyłoniono do realizacji projekt pn. Letnie brzmienia na
Strzeszynie (Fundacja ZOOM) - kwota 50.000,00 zł. Koncert zespołu BIBOBIT odbędzie się w dniu 02.09.2022 o godzinie 19.00.

260 600

w trakcie
realizacji

1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!" wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania: przekazanie
ulotek, plakatów oraz bannerów promujących zajęcia w ramach projektu do szkół oraz rad osiedli, prowadzenie oficjalnej strony internetowej
projektu pod adresem ww.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 ww.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, relacji, a także prezentowanie aktualnego stanu 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,
kampania informacyjno – promocyjna projektu oparta na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców, ekspozycja informacji
dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach projektu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego 2022 poprzez adnotację w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera.
2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów projektu: -prowadzenie zajęć prowadzonych 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, os. Bolesława Chrobrego 3, a także 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 13A, w Parku Osiedlowym na os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, a także w Rezerwacie
Przyrody Żurawiniec,
- prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych i usprawniających typu Nordic Walking, Zumba, Aqua aerobik dla dorosłych i
seniorów w ramach projektu na terenie pływalni miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101, salki fitness na terenie pływalni miejskiej
Atlantis na os. Stefana Batorego 101, a także w Rezerwacie Przyrody Żurawiniec.
3. Organizacja turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych, a także wydarzeń sportowych promujących aktywność fizyczną: organizacja
Wiosennego Festynu Integracyjnego dla dzieci i młodzieży, który odbył się 3 kwietnia na boisku przy blokach nr 14 i 18 na os. Bolesława
Chrobrego. Przygotowanie do organizacji pozostałych wydarzeń sportowych poprzez kontakt z radami osiedli, radami mieszkańców oraz
szkołami celem ustalenia szczegółów

600 000

w trakcie
realizacji

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Na koniec lipca br. spodziewany wybór wykonawcy.

Nazwa projektu

Wydział

11

Nasz sportowy fyrteldarmowe zajęcia dla
mieszkańców (IV.4)

Wydział Sportu

12

Poprawa bezpieczeństwa
pieszych

ZDM
ZKZL

13

Infrastruktura sportoworekreacyjna

Wydział Oświaty

14

Szkoła na sportowo

ZKZL

15

Bezpieczny student,
bezpieczny poznaniak

Wydział Sportu

16

Przez sport po zdrowie

Wydział Oświaty

17

Na Woli baw się do woli

Wydział Oświaty

Jednostka/podmiot
realizujący

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

549 000

w trakcie
realizacji

600 000

w trakcie
realizacji

ZDM
ZKZL/ ul. Nowotarska
ZSO 2
Przedszkole nr 93
SSP 1 (ul.
Grunwaldzka)

Aktualny etap
realizacji
projektu:
Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
zrealizowano /
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji
w trakcie
600 000
realizacji
430 000

W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 61 grup ćwiczebnych
tygodniowo, które odbywały się w 13 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Gimnastyka 60+, Trening
Obwodowy, Joga, Zumba Gold, Zdrowy Kręgosłup, otwarte strefy rekreacji, zajęcia dla przedszkolaków czy nawet zajęcia na ściance
wspinaczkowej. Zajęcia w tym rejonie cieszą się dużym powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były
działania promocyjno informacyjne programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.
Przygotowywany jest obmiar robót niezbędny do wykonania przejść dla pieszych oraz wycena realizacji zadania.
Zadanie łączone z zakresami z PBO21 dt. Nowotarskiej w projektach Zielone Fyrtle 2021oraz Atrakcyjne strefy odpoczynku 2021 - w trakcie
procedury przetargowej. Trwają ustalenia co do zakresu projektu
Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu prac.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Podpisano umowę na realizację

286 500

w trakcie
realizacji

Zajęcia w terminie 08.04.2022-24.06.2022 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 19:00-20:00, środy 20:00-21:00.
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 10:00-11:00
Grupa 8: osoby dorosłe – wtorek, czwartek 18:00-19:00.
Grupa 9: osoby dorosłe – niedziela 16:00-18:00.
Grupa 10: dzieci – niedziela 16:00-18:00.
Informacje o budżecie obywatelskim są fanpagu: https://www.facebook.com/Bezpieczny-Student-Pozna%C5%84-1976267015944947 oraz
na nowej stronie https://bezpiecznystudent.pl Stworzono również nowe logo, które już jest rozpoznawalne w sieci.
Na nowej stronie i fanpagu umieszczono wszystkie informacje potrzebne do zapisów oraz informację o zajęciach. Relacjonowano również
co dzieje się na treningach.
Informacje treningach wysłano również do grup społecznościowych na fb oraz na maile do uczestników poprzedniej edycji. Zawodnicy
otrzymali judogi i koszulę. Ulotki i plakatu zostały rozdane .
Uczestnicy zajęć brali udział w treningach podczas campu organizowanego przez KS Akademia Judo. Brother Olympic Camp Gwiazdy
Igrzysk to wydarzenie podczas, którego odbywają się treningi z gwiazdą olimpijską. Do Polski przyjechał Lukas Krpalek dwukrotny mistrz
olimpijski,
Na zajęcia zapisało nam się łącznie 235 osób. Zajęcia prowadzone są przez 5 trenerów

SP 74

600 000

w trakcie
realizacji

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie remontu sali gimnastycznej.
Ogłoszono przetarg na prace remontowe boisk sportowych - Spodziewany wybór wykonawcy na koniec lipca br.

ZSP 13

600 000

w trakcie
realizacji

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację i zagospodarowanie
terenu szkoły, podpisanie umowy z wykonawcą w miesiącu lipcu br.

Nazwa projektu

18

Aktywne Naramowice - sport
to zdrowie!

19

20

21

Wydział

Jednostka/podmiot
realizujący

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

Aktualny etap
realizacji
projektu:
Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
zrealizowano /
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

Wydział Sportu

193 600

Rowerem/pieszo z
Naramowic: łączniki
Naramowice-Wartostrada;
Abrahama-Murawa

ZDM

w trakcie
600 000
realizacji

Leśniczówka Naramowice

Wydział
Kształtowania i
Ochrony
Środowiska

Nasz sportowy fyrteldarmowe zajęcia dla
wszystkich (VIII.11)

Wydział Sportu

ZLP

415 000

537 000

1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" wśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania:
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, relacji, a także prezentowanie aktualnego stanu 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, kampania informacyjno – promocyjna projektu oparta na ścisłej współpracy z radami osiedli
oraz radami mieszkańców, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć w ramach projektu ze środków Wydziału Sportu
Urzędu Miasta Poznania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 poprzez adnotację w publikowanych treściach, a także
wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera, kolportaż ulotek i innych materiałów promocyjnych; wykorzystanie ich w trakcie prowadzonych
zajęć
2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajęć sportowych dla beneficjentów:
- prowadzenie cyklicznych zajęć prowadzonych 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 przy ul. Jasna Rola oraz Rzewieniowej, a także przy Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Boranta 2,
- 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 przy Żurawińcu,
- prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych i usprawniających typu Nordic Walking, Pilates, Zdrowy Kręgosłup, Power Body,
Fitness dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na terenie Studia Żurawiniec przy ul. Jasna Rola 34, a także w Parku przy Żurawińcu.
- wprowadzenie do harmonogramu nowych zajęć dla dzieci, dorosłych i seniorów
3. Organizacja turniejów sportowych, festynów rekreacyjnych, a także wydarzeń sportowych promujących aktywność fizyczną: przygotowanie
do organizacji kolejnych wydarzeń plenerowych- turniejów i festynów (między innymi z okazji Dnia Dziecka), organizacja festynów
rekreacyjnych, a także wydarzeń sportowych poprzez kontakt z radami osiedli, radami mieszkańców oraz szkołami celem ustalenia
szczegółów dotyczących planowania w/w wydarzeń.

Przygotowano dokumentację przetargową na budowę łącznika pomiędzy ulicami Abrahama i Lechicką. Przetarg został rozstrzygnięty i został
wybrany wykonawca robót budowlanych. Termin realizacji robót budowlanych planowany jest od lipca do września br.

w trakcie
realizacji

Trwają uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania z wnioskodawcą oraz przygotowania do wyłonienia projektanta.

w trakcie
realizacji

W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 77 grup ćwiczebnych
tygodniowo, które odbywały się w 24 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Aqua Fitness, Spotkania
Biegowe, Zajęcia dla dzieci DANCE&FUN, Joga, Zumba Gold, Zdrowy Kręgosłup, Ćwiczenia mięśni dna miednicy, zajęcia dla
przedszkolaków Trampoliny dla dzieci i młodzieży czy nawet zajęcia dla mam z wózkami. Zajęcia w tym rejonie cieszą się dużym
powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

Nazwa projektu

Wydział

Jednostka/podmiot
realizujący

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

22

Rataje- mój sportowy azyl

Wydział Sportu

540 000

23

EkoCzwórka dla Rataj #2

ZKZL

600 000

24

Remont sali gimnastycznej w
Wydział Oświaty
ZSO

ZSO

Aktualny etap
realizacji
projektu:
Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
zrealizowano /
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji
w trakcie
172 500
realizacji

1. Promocja projektu "Rataje- mój sportowy azyl". Wykonanie projektów plakatów, ulotek, grafik facebookowych, wykonanie strony
internetowej, gdzie umieszczane są aktualne informacje, opis zajęć, harmonogram zajęć, lokalizacje, regulamin, galeria oraz kontakt do
koordynatora, prowadzenie strony Facebooko'wej "Mój sportowy azyl" oraz regularne publikowanie postów z zajęć, promocja marketingowa
poprzez portal Facebook i inne grupy lokalne zachęcając do wzięcia udziału w zajęciach, przedstawianie oferty zajęć poprzez kontakt
telefoniczny, e- mailowy oraz za pośrednictwem wiadomości na Facebook, kontakt i promocja projektu z pomocą spółdzielni mieszkaniowej
"Osiedle Młodych", promocja strony na Facebooku, nawiązanie kontaktu z domami kultury znajdującymi się na terenie Rataj, Chartowa i
Żegrze oraz promocja wydarzeń współorganizowanych przez domy kultury "Jagiellonka", "Jędruś", "Na pięterku", "Polan Sto", "Orle Gniazdo"
2. Prowadzenie zajęć sportowych.
- Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci na boiskach na os. Lecha, os. Polan (Boiska Polan A i Polan B), orliku POSIR na os.
Piastowskim oraz na sali na os. Lecha, os. Stare Żegrze
- Prowadzenie zajęć na siłowniach zewnętrznych dla dorosłych i seniorów - zajęcia prowadzone były na siłowniach zewnętrznych na
osiedlach Stare Żegrze, Powstań Narodowych, Oświecenia. Zajęcia te polegały na ćwiczeniach opartych na dostępnej infrastrukturze oraz
przy użyciu specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń siłowych.
- Prowadzenie treningów biegowych dla dorosłych: Zajęcia zaczynały się przy Domu Kultury "Orle Gniazdo" i potem grupa przebiegała na
tereny leśne okolic jeziora Maltańskiego. Zajęcia te odbywały się wg następującego schematu: rozgrzewka, ćwiczenia biegowe i ćwiczenia
rozciągające.
- Prowadzenie amatorskich treningów piłki nożnej: Zajęcia prowadzone były na boisku przy ul. Piłsudskiego 112, na orliku na osiedlu Lecha,
sali gimnastycznej w SP 51, orliku na os. Piastowskim, sali gimnastycznej na os. Stare Żegrze w SP 50. Zajęcia przeznaczone były dla
amatorów nie grających na co dzień w klubach piłkarskich.
- Prowadzenie zajęć na pływalni POSiR przy os. Piastowskim, Zajęcia nauki i doskonalenia pływania, Zajęcia aqua- fitness
- Zajęcia dla dorosłych i seniorów oraz dzieci w domach kultury "Polan Sto", "Orle Gniazdo", "Jędruś", "Jagiellonka" i "Na pięterku": zajęcia z
gumami oporowymi, latino solo, tenis stołowy, gimnastyka dla seniorów, gimnastyka dla Pań, stretching, fitness, zdrowy kręgosłup, aerobik,
fat burning, stretching i rollowanie, zumba, step, cheerleader, joga, motoryka dla bzyka,
3. Organizacja zawodów sportowych, turniejów, lig sportów zespołowych, festynów rodzinnych, specjalistycznych warsztatów: przygotowanie
do współorganizacji festynów: przy Domu Kultury "Polan Sto", na os. Orła Białego (przy bloku nr 68), w SP 50 na os. Stare Żegrze, w
przedszkolu "Polna Kwiaty" na os. Lecha, dwudniowy festyn na orliku na os. Lecha, na boisku Polan A,

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Podpisano umowe na realizację.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

25

Nasz sportowy fyrteldarmowe zajęcia dla
mieszkańców (X.8)

Wydział Sportu

495 000

w trakcie
realizacji

W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 51 grup ćwiczebnych
tygodniowo, które odbywały się w 21 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Aqua Fitness, Aqua Senior,
Powrót do formy - bieganie od zera, Taniec Nowoczesny, Dance Mix ,Zajęcia dla kobiet w ciąży, Zdrowy Kręgosłup, zajęcia dla
przedszkolaków Stretching z elem. jogi czy nawet Tańce Latino. Pomimo, że program realizowany jest w tym terenie po raz pierwszy to
zajęcia cieszą się dużym powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Realizowano działania promocyjno informacyjne
programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

26

Wartostrada-Wilda-Centrum:
wygodnie pieszo i rowerem

ZDM

600 000

w trakcie
realizacji

ZDM zawarł porozumienie na wymianę nawierzchni w ciągu ul.Droga Dębińska. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na
wrzesień 2022.

27

Wildecka aleja drzew

ZDM

60 000

w trakcie
realizacji

Projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego ul. Hetmańskiej - dokumentacja projektowa przedłożona przez projektanta. Wydziały
merytoryczne ZDM opiniują przedłożony projekt.

Nazwa projektu

28

Nasz sportowy fyrteldarmowe zajęcia dla
mieszkańców (XI.6)

Wydział

Jednostka/podmiot
realizujący

Wydział Sportu

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

539 000

Aktualny etap
realizacji
projektu:
Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
zrealizowano /
w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

Przedszkole nr 36
Przedszkole nr 7
SP 54
SP 78

Zamontowano trybunę oraz materace ochronne na sali gimnastycznej.
Zakupiono nowe urządzenia zabawowe oraz wykonano uzupełnienie nawierzchni placu zabaw. Zadanie zrealizowano
Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania - planowane
rozpoczęcie prac w miesiącu lipcu br.
Rozpoczęto realizację zadania.
Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty. Trwa realizacja zadania.
Zakupiono nowe urządzenia zabawowe oraz wykonano uzupełnienie nawierzchni placu zabaw. Zadanie zrealizowano
Trwają prace wykończeniowe związane z utworzeniem sali do integracji sensorycznej.

Przedszkole nr 7

Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania. Planowane rozpoczęcie zajęć dla dzieci - wrzesień br.

Przedszkole nr 36
RO Kwiatowe

Trwają uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.
Wyłoniono wykonawcę projektu, trwa procedura zawarcia umowy na realizację.
W obecnej chwili trwa analizowanie lokalizacji w rejonie dzielnicy Ławica oraz Szacht. W dalszej kolejności ZTM będzie występować w o
pozwolenia administracyjne na realizację montażu. Ostatni etapem będzie wybór wykonawcy usługi montażu. Procedura jest realizowana
równolegle dla stacji stawianych w ramach PBO i innych, które w tym roku zamierzamy ustawić. Przewidywany termin realizacji w terenie to
IV kwartał 2022.
Przygotowano projekt umowy, który oczekuje na podpisanie przez przedstawicieli stowarzyszenia OSP Kwiatowe. Podpisano umowę na
zakup pojazdu specjalistycznego

SP 78
SP 54
29

30

Rejon na piątkę!

Marzenia dzieciaków i
potrzeby strażaków

Wydział Oświaty

Wydział Oświaty
WJPM
ZTM
WZKiB

SP 10

250 000

w trakcie
realizacji

600 000

w trakcie
realizacji

600 000

w trakcie
realizacji

pakiet rowerowy
Ławica/Bajkowe
OSP Kwiatowe

Ćwicz, trenuj, baw sięnowoczesny kompleks
sportowo-rekreacyjny

Wydział Oświaty

32

Drogi rekreacyjnoprzyrodnicze Doliny Cybiny

ZLP

33

Boisko marzeń

Wydział Oświaty

ZSZ nr 1

34

Kolorowy dziedziniec
sportowo-rekreacyjny

Wydział Oświaty

ZSZ nr 1

ZDM

1. Antoninek- ZieliniecKobylepole: Nasadzenia
na skwerach na terenie
Osiedla

31

SP 87 (ZSP 7)
Przedszkole nr 192

Wydział Oświaty

Wydział Kultury

W sprawozdawanym okresie kontynuowano realizację zajęć sportowo- rekreacyjnych. W maju prowadzonych było już 69 grup ćwiczebnych
tygodniowo, które odbywały się w 28 lokalizacjach. Prowadzono zajęcia takie jak między innymi: Nordic Walking, Aqua Fitness,Oswajanie z
wodą dla najmłodszych, Zajęcia na siłowniach zewnętrznych, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Gimnastyka Prozdrowotna, Gimnastyka z
elementami pilates, Zumba Gold, Zdrowy Kręgosłup, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych,Stretching, zajęcia dla przedszkolaków,
Płaski brzuch, Gry i zabawy z elementami gier zespołowych czy nawet Muay thai i MMA. Nadal trwają prace nad uruchomieniem wszystkich
zajęć szczególnie w rejonie Fabianowa ale ich ukończenie planwane jest na druga połowę kwietnia. Zajęcia w tym rejonie cieszą się dużym
powodzeniem a większość grup jest w pełni wypełniona. Kontynuowane były działania promocyjno informacyjne programu.
Planowane zakończenie realizacji zadania: 31.12.2022 r.

534 000

2. Chartowo: Nowe
nasadzenie na terenie
Osiedla Rusa SP nr 6
3. Fabianowo- Kotowo:
Zielony ogród biblioteki

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji
w trakcie
452 100
realizacji
600 000

110 500

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono postępowanie przetargowe - otwarcie ofert 15.07 br.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Trwają uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania z wnioskodawcą i przygotowania do wyłonienia projektanta.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Projektant przedłożył dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania zielenią obszaru skrzyżowania ul.
Browarnej/Leszka/Światłopełka oraz Światłopełka/Zbyłowita. Trwa oprocedura projektowa

35 000

Rozstrzygnięto procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania, podpisano umowę z wykonawcą.

74 277

Środki przekazno Bibliotece Raczyńskich, realizatorowi zadania. Planaowa zakończenie zadania IV kwartał br.

Nazwa projektu

Wydział

WJPM

ZZM

WJPM

Wydział Oświaty

Wydział Oświaty

ZKZL

ZDM

Jednostka/podmiot
realizujący

3. Fabianowo- Kotowo:
Zieleń na placu przy ul.
Fabianowo
4. Głuszyna: Projekt
rewitalizacji parku przy
ul. Silniki plus
nasadzenia drzew,
krzewów, rabat
kwiatowych do
wysokości posiadanych
środków
4. Głuszyna:
Nasadzenia drzew na
OSiR Głuszyna
4. Głuszyna:
Nasadzenia drzew teren
SP 53 (Zespół Szkół i
Placówek Oświatowych
nr 5 )
5. Krzesiny- PokrzywnoGaraszew:o Nasadzenia
na terenie ZSO2
Krzesiny

5. Krzesiny- PokrzywnoGaraszewo:
Rewitalizacja
wschodniej części parku
przy
dworze na Krzesinach

5. Krzesiny- PokrzywnoGaraszewo: Pielęgnacja
zieleni niskiej w pasie
drogowym ul.
Garaszewo

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

90 000

110 000

Aktualny etap
realizacji
projektu:
Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
zrealizowano /
w trakcie
realizacji
WJPM zwrócił się do Wydziału Budżetu i Kontrolingu z pytaniem o możliwość przeniesienia realizacji wniosku na rok 2023, z uwagi na
rozpoczęte w bieżącym roku prace modernizacyjne terenu rekreacyjno - sportowego. Zadanie będzie realizowane po zakończeniu
modernizacji obiektu.

Zlecono wykonanie projektu doposażenia placu zabaw oraz rozszerzenia ścieżek zdrowia.

23 000

Realizacja nasadzeń połączona będzie z wykonaniem zieleni, o której mowa we wniosku PBO 2021 Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i
rekreacji, po zakończeniu etapu inwestycyjnego tego zadania. Planowany termin realizacji II połowa 2022 roku.

20 000

Planowana realizacja zadania - III kwartał br.

61 278

Rozpoczęto prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew na terenie szkoły.

93 000

Zadanie łączone z zakresami z PBO21 dt. Nowotarskiej w projektach Zielone Fyrtle 2021oraz Atrakcyjne strefy odpoczynku 2021 - w trakcie
procedury przetargowej; trwają ustalenia co do zakresu projektu.

10 000

Została zlecona pielęgnacja zieleni niskiej.

Nazwa projektu

35

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

Aktualny etap
realizacji
projektu:
Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
zrealizowano /
w trakcie
realizacji

Wydział

Jednostka/podmiot
realizujący

WJPM

6. Kwiatowe:
Nasadzenia na terenie
przyległym do placu
zabaw ul. Krokusowa (realizacja zależna od
wyjaśnienia kwestii
własnościowych)

104 000

14.06 22 nastąpił podział nieurchomości, teren wskazany pod realizację poza pasem drogowym zostanie przekazany RO do korzystania.

ZDM

6. Kwiatowe: Senior na
spacerze - montaż 3
ławek, koszy na śmieci
wraz z nasadzeniami
wzdłuż ulicy
Szarotkowej

60 000

Projektant przedłożył dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania zielenią pasa drogowego ul. Szarotkowej. Trwa opiniowanie
dokumentacji przez wydziały merytoryczne ZDM przed opiniowaniem Rady Osiedla.

Zielone Fyrtle - łączą nas
drzewa
Wydział Oświaty

ZZM

ZLP

ZZM

7.Naramowice: Zielone
zagospodarowanie
terenu SP60
8. Podolany: Skwer przy
ul. Karpińskiej zagospodarowanie
zielenią
9. KrzyżownikiSmochowice:
Rozbudowa istniejącego
zagospodarowania
rekreacyjnego i zieleni
na działce nr 1/177, ark.
28 obręb Krzyżowniki.

10.Piątkowo:
Nasadzenia ok. 40
drzew na Piątkowie:
1) w parku na os.
Chrobrego, na działkach
nr 258/45 i 258/74,
arkusz 11, obręb 53
Piątkowo,
2) w parku między os.
Batorego i Śmiałego na
działkach nr 254/48,
254/31, 253/21 i 189/97,
arkusz 15, obręb 53
Piątkowo oraz działce nr
258/75, arkusz 11,
obręb 53 Piątkowo

w trakcie
realizacji
164 278

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia z wnioskodawcą projektu.

164 278

Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu prac projektowych ze środków Rady Osiedla Podolany.

153 000

Trwają uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania i przygotowania do wyłonienia projektanta.

90 000

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu ze względu na termin agrotechniczny.

Nazwa projektu

Wydział

Wydział Oświaty

Jednostka/podmiot
realizujący

11. StarołękaMinikowo: Ścieżka
przyrodniczoedukacyjna przy szkole
podstawowej nr 63

Kwota
planowo
przeznaczona
na realizację
projektu

Aktualny etap
realizacji
projektu:
Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje
zrealizowano /
w trakcie
realizacji

164 278

Trwają prace przygotowawcze - uzgodnienia dotyczące zakresu prac.

ZZM

12.Strzeszyn:
Rewitalizacja terenów
przy torach (między
torami a ul. Czesława
Miłosza i Poli
Gojawiczyńskiej
164.278,00 zł (prace
pielęgnacyjno porządkowe)

164 278

ZZM odbył wizję w terenie. Trwa przygotowanie materiałów i zakresu prac.

ZDM

13.Szczepank owoSpławie- Krzesinki:
Nasadzenia drzew
wzdłuż ulicy Sierpowej do wysokości środków

278 833

ZDM jest w trakcie przygotowania postępowania mającego na celu aktualizację dokumentacji projektowej.

ZZM

13.Szczepank owoSpławie- Krzesinki:
Wykonanie alejki
spacerowej o
ekologicznej
nawierzchni
przepuszczalnej
prowadzącej do placu
zabaw przy ul.
Świątniczki wraz z
posadzeniem niskich
krzewów wzdłuż alejki

30 000

Trwaja uzgodnienia dotyczące doszczegółowienia zakresu prac.

