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Trener Osiedlowy, Trener 

Senioralny, Trener 

Przedszkolaka

Wydziağ Sportu

Fundacja na rzecz 

Akademii Wychowania 

Fizycznego im. 

Eugeniusza 

Piaseckiego w 

Poznaniu

1 975 000 zrealizowano

W IV kwartale zajňcia prowadzone byğy w spos·b bezpoŜredni i planowy. W zakresie Trenera Osiedlowego zajňcia odbywağy siň 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. PrzyjaŦni 127, SP 35 os. Ğokietka 104, SP 12 os. Zwyciňstwa 101, SP 53 ul. Gğuszyna 187, SP 4 ul. Rawicka, ZS 5 ul. R·Ũana, SP 7 ul. Galileusza 14, 

SP 51 os. Lecha 37, SP 34 os. śmiağego, 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, 

podobnie jak poprzednim kwartale byğa wysoka. Dzieci wybierağy siň ze swoimi trenerami na bowling, do kina, do parku trampolin, na Termy MaltaŒskie, czy na lodowisko POSiR.  Zorganizowano kilka turniej·w w r·Ũnych 

dyscyplinach.   W zakresie zajňĺ dla senior·w w sprawozdawanym okresie prowadzone byğy nastňpujŃce zajňcia w lokalizacjach: AQUA FITNESS, Pğywalnia CITYZEN przy ul. Droga DňbiŒska 10C, FIT +60 (zajňcia 

og·lnorozwojowe, wzmacniajŃce dla seniora: hala CITYZEN przy ul. Droga DňbiŒska 10C, INDOOR CYCLING, hala CITYZEN, ZAJŇCIA TANECZNO- GIMNASTYCZNE w ACK TROPS, ZAJŇCIA USPRAWNIAJłCE W 

WYKORZYSTANIEM SIĞOWNI ZEWNŇTRZNYCH (zajňcia og·lnorozwojowe na ŜwieŨym powietrzu): os. Lecha (przy przedszkolu nr 6), os. Czecha (miňdzy budynkami 114-128 a 26-41, przy placu zabaw), os. TysiŃclecia 

(przy DK Jubilat lub w DK Jubilat), os. Rusa (miňdzy wieŨowcami 12-13), Park Wieniawskiego, os. Orğa Biağego miňdzy klatkami nr 48-50, os. PowstaŒ Narodowych 31 (przy Klubie Seniora ĂZğota jesieŒò), ul. Unii Lubelskiej 

(przy bloku nr 16) lub salce parafialnej os. Zwyciňstwa przy ZS nr 7, przy remizie w Krzesinach, GIMNASTYKA NA MATACH- KS Sobieski PoznaŒ os. J. III Sobieskiego 22, NORDIC WALKING (marsz z kijkami): Lasek 

MarceliŒski ï koniec ul. Smoluchowskiego,  ŧurawiniec ï przystanek MPK Kupağy, obok Lewiatana, Lasek DňbiŒski ï parking przy ul. Ku Dňbinie,  Rusağka ï skrzyŨowanie ul. BuŨaŒska/ ŧarnowiecka,  Smochowice ï Orlik, 

ul. Braniewska, Malta, ZDROWY KRŇGOSĞUP: Grunwald, Dom Kultury Stokrotka, ul. Cyniowa 11, Os. Dňbina, Dom Kultury Dňbina 106, Klub Seniora 82, ul. Krakowska 10, SP 79 świerczewo, AQUA GIMNASTYKA: 

basen Aquapos ul. Gğuchowska 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: Pğywalnia Miejska Rataje os. Piastowskie 55a, AQUA SENIOR WINOGRADY: Pğywalnia Miejska Winogrady, os. Zwyciňstwa 124, BRYDŧ 

SPORTOWY: WSS, ul. Staroğňcka 36, ZDROWY KRŇGOSĞUP + PILATES AEROBIK + ĹW. WZMACNIAJłCE: Klub Osiedlowy ĂKrŃgò ul. Dmowskiego 37, ZUMBA,  ZDROWY KRŇGOSĞUP, AKTYWNY SENIOR, 

ZAJŇCIA GIMNASTYCZNE Z AKOMPANIAMENTEM PIANISTYCZNYM ï ĂSTOP UPADKOMò, JOGA, ZĞAP ODDECH (ACK AWF ĂTROPSò w Poznaniu, ul. Rocha 9, AQUA SENIOR: Basen uniwersytecki UAM, ul. 

Zagajnikowa 9, GIMNASTYKA DLA SENIORčW (KS ĂJesienna Rezydencjaò os. Rusa 120), TENIS STOĞOWY: D.K. JňdruŜ oŜ. Armii Krajowej 101, GIMNASTYKA, JOGA, ZDROWY KRŇGOSĞUP : Remplus Rehafit ul. 

Katowicka 77a/106. W zakresie komponentu Trener Przedszkolaka w sprawozdawanym okresie zajňcia prowadzono w 7 plac·wkach (Przedszkole nr 39 "LeŜne Ludki", Limanowskiego 23B, Przedszkole nr 69 ul. Chopina 

3, Przedszkole nr 96 "Jarzňbinka" Janickiego 24A, Przedszkole nr 54 Dolina 6, Przedszkole nr 176 "Bajkowy Domek" Saperska 29, Przedszkole nr 86 ul. Sğowackiego 15, Przedszkole nr 29, Ksiňcia J·zefa 1/3. W zakresie 

komponentu  OTyFit trwağ on do poğowy grudnia 2021 r. Program metamorfozy ukoŒczyğo w edycji jesiennej 50 os·b. PodsumowujŃc 12 -tygodniowe wyzwanie systematycznej pracy nad swoim ciağem u 58,6% badanych  

zauwaŨalny byğ spadek masy  ciağa . NajwyŨszy spadek wynosiğ 11kg z wagi poczŃtkowej 118,2kg.  U pozostağych 41,4% uczestnik·w waga nie zmieniğa siň lub nieznacznie wzrosğa, jednakŨe zaznaczyĺ trzeba, iŨ waga nie  

zawsze jest wyznacznikiem procesu pozytywnej zmiany w naszym ciele . WaŨniejszŃ zmianŃ bňdzie spadek poziomu tkanki tğuszczowej na rozbudowň miňŜni . Takie zmiany 41,4% podopiecznych tego doŜwiadczyğo. 

Wzrost masy miňŜniowej zawdziňcza siň  nie tylko ĺwiczeniom, ale takŨe odpowiednio dobranŃ dietŃ, stŃd teŨ program oferowağ konsultacjň dietetyczne indywidualne oraz otwarte spotkania z dietetykiem, zwiŃzane z 

tematykŃ racjonalnych zasad odŨywiania. Przez cağy sprawozdawany okres trwağa kampania informacyjna i promocyjna projektu. Ostatecznie zajňcia prowadzone byğy do poczŃtku grudnia a w przypadku trenera 

senioralnego i dziağania OTyFit do drugiej poğowy grudnia. Po tym terminie nastŃpiğo, podsumowanie, czas na sprawozdanie dziağaŒ przez instruktor·w oraz ew. zdanie wypoŨyczonego sprzňtu. Rozpoczňto r·wnieŨ 

ewaluacjň dziağaŒ poğŃczonŃ z podziňkowaniami dla partner·w, Ostatecznie program zakoŒczyğ siň.

ZDM 1 459 000

1. Zagospodarowanie zieleniŃ pğd-zach. pasa ul. Gğuszyna - prace zrealizowane w terenie;

2. Obsadzenie drzewami w pasach drogowych ulic: Owocowej, RoŜlinnej, Szczepankowo, Wieprawskiej - prace zreazlizowane w terenie;

3. Obsadzenie drzewami i krzewami wzdğuŨ ul. Warszawskiej - prace zrealizowane w terenie;

4. Zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Naramowickiej i  montaŨ ğawek na terenie pas·w drogowych ul. Naramowickiej, Macieja Rataja, ĞuŨyckiej  oraz zagospodarowanie pasa drogowego ul. RubieŨ - prace 

zrealizowane w terenie;

5. Projekty zagospodarowania zieleniŃ pas·w drogowych ul. Spğawie, Pabianicka/Krzesiny, Jarosğawska/Garaszewo - dokumentacja zaopiniowana przez ZDM, Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej, realizaja do 

wyczerpania Ŝrodk·w przeznaczonych na zadanie

6. Projekt zagospodarowania zieleniŃ pas·w drogowych osiedla Fabianowo-Kotowo -  prace zrealizowane w terenie;  

7. Rewaloryzacja ul. Jasielskiej  I i II etap wraz z nadzorem - prace zrealizowane w terenie.

ZZM 223 000
Zadanie zrealizowane. 

Realizacja dot. pasu rozdziağu ul.Hezjoda / Olgi Sğawskiej-LipczyŒskiej. Posadzono 99 drzew Quercus rubra - dŃb czerwony oraz oczyszczeno teren przy ul. Hezjoda i wysiano nasiona traw.

Wydziağ OŜwiaty87 000
Zadanie zrealizowane.

Zmodernizowano plac zabaw w zakresie zagospodarowania terenu wraz z mağŃ architekturŃ. Wykonano ogrodzenie oraz oŜwietlenie placu zabaw.

Wydziağ Kultury/DK 

Stokrotka
200 000

Zadanie zostağo zrealizowne zgodnie z projketem. Wykonano odwiert studni gğňbinowej  na gğňbokoŜci 18 m z  pompŃ gğňbinowa do tğoczenia wody oraz zağoŨono licznik do pomiaru iloŜci zuŨytej wody.

Wykonano instalacje automatycznego nawodnienia na terenie  cağego ogrodu  (system zraszaczy automatycznych, system rurek rozprowadzajŃcy wodň, centrale sterujŃca wraz z czujnikami wilgotnoŜci gleby oraz 

promieniowania sğonecznego, moduğ internetowy do zdalnego sterowania systemem). II etap prac  w 2022 roku to:

- I kw.  - przygotowano dokumentacjň projektowŃ, podpisano umowy, zatwierdzono projektu prac kwiatowej Ŝciany.

- II kw.  -  w II kw.  wykonane zostağy nasadzenia roŜlinne oraz prace pielňgnacyjne dotyczŃce obecnie istniejŃcej roŜlinnoŜci. Zamontowana zostağa dodatkowa architektura ogrodowa (ğawki, kosze na Ŝmieci itp.), wykonane 

zostağy niezbňdne prace techniczne, brukarskie, remontowe. Powstağa zielona Ŝciana.

WGN/ZKZL 31 000

Zagospodarowanie pasa zieleni na os.ZKZL przy ul. Nowotarskiej - 20 500,00zğ,

montaŨ 3 ğawek na terenie pasa zieleni osiedla ZKZL przy ul. Nowotarskiej - 10 500,00zğ

Przygotowywanie ksztağtu inwestycji -przygotowania do przetargu - poğŃczono z PBO22 i PBO20; 

3 Zielony Poznań

Wydziağ 

Ksztağtowania i 

Ochrony 

środowiska

Wydziağ Ksztağtowania i 

Ochrony środowiska
1 905 000

w trakcie 

realizacji

 Kwota przeznaczona na realizacjň zadania zostağa podzielona na:

- 1 591 223,40 zğ - posadzenia i utrzymanie drzew

- 313 776,60 zğ - obsadzenie roŜlinnoŜciŃ element·w infrastruktury miejskiej tzw. zielonych Ŝcian.

Rozstrzygniňcie przetargu na pierwszŃ czňŜĺ w trakcie-trwa analiza ofert. TrwajŃ prace nad przygotowaniem przetargu na II czňŜci. W wyniku braku wyğonienia wykonawcy na obydwie czňŜci zadania kwota w wysokoŜci 1 

905 000 zğ zostağa przeniesiona do realizacji w roku 2023.

Wydziağ OŜwiaty300 000
Zadanie zrealizowane.

Wykonano termomodernizacjň hali sportowej. 

WGN/ZKZL 300 000 Zadanie zrealizowane

w trakcie 

realizacji

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 - IV kwartał 2022

zrealizowano4
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Bezpieczne eko szkoły SP38, 

SSP2

Zielone fyrtle. Niech połączą 

nas drzewa
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Nasz sportowy fyrtel-

darmowe zajęcia dla 

wszystkich (I.1)

Wydziağ Sportu

Fundacja na rzecz 

Akademii Wychowania 

Fizycznego im. 

Eugeniusza 

Piaseckiego w 

Poznaniu

430 000 zrealizowano

W sprawozdawanym okresie program organizowany byğ w spos·b ciŃgğy i planowy. Byğy realizowane zapisy na nastňpujŃce zajňcia:  Wzmacnianie i stabilizacja, Spalanie kalorii, gimnastyka seniora,  trening z taŜmami 

oporowymi mini band: Szkoğa Eureka, os. PrzyjaŦni 136, SP 12, os. Zwyciňstwa 101, 61-643, Aqua Senior, Aqua Baby: Pğywalnia Miejska Winogrady, os. Zwyciňstwa 124, NORDIC WALKING (marsz z kijkami) Cytadela - 

SP 83 Brandstaettera 1, Cytadela - przy jeziorku w Rosarium, Sportowy Fyrtel Gzuba Przedszkole nr 134, os. Kosmonaut·w 108,  Przedszkole nr 185 "BaŜniowy ZakŃtek" os. Wichrowe Wzg·rze 118, MINI TENIS: 

Winogradzki Park Sportu i Rekreacji oŜ, Zwyciňstwa 101 (kort tenisowy), ROLKI: Cytadela ï zbi·rka przy restauracji Umberto, SPORTY WALKI, pilates klasyczny Boks kobiety i mňŨczyŦni : Samolewski Gym os. PrzyjaŦni 

pawilon 132c, Gry i zabawy dla dzieci w SP 66 na os. PrzyjaŦni , Gimnastyka 60+ oraz Zdrowy krňgosğup w SP 38 na ul. Brandstaettera 6, Zdrowy krňgosğup Akrobatyka dla dzieci, wzmacniane i stabilizacja, fitness, 

spalanie kalorii w DK Bajka os. Wichrowe Wzg·rze 124 , Fitness i Akrobatyka dla dzieci: DK Wiktoria, oŜ. Zwyciňstwa 125, DK. Bajka, oŜ. Wichrowe Wzg·rze 124, Gimnastyka artystyczna w SP 11 na os. Wichrowe 

Wzg·rze 119 oraz siatk·wka dla dzieci w SP 29 na os. Pod Lipami 106. Gimnastyka dla seniora prowadzony byğ  przez Gymnasia Expert w szkole Eureka. Z kolei w SP 29 na osiedlu Pod Lipami prowadzone byğy zajňcia z 

siatk·wki dla dzieci. Kontynuowano organizacjň festyn·w osiedlowych w r·Ũnych rejonach, w tym miňdzy innymi 19.10 w ZSzOS nr 1 na osiedlu Pod Lipami. Udağo siň r·wnieŨ zorganizowaĺ, cieszŃce siň duŨym 

powodzeniem, og·lnodostňpne seminarium sztuk walki z trzykrotnym mistrzem Polski Damianem WrzesiŒskim . Ostatecznie zajňcia prowadzone byğy w tym rejonie do drugiej poğowy grudnia. Po tym terminie nastŃpiğo 

podsumowanie, sprawozdanie przez instruktor·w oraz ew. zdanie wypoŨyczonego sprzňtu. Ostatecznie program zakoŒczyğ siň  31.12.2021 r. 

Szkoğa Podstawowa nr 

11
200 000 Wykonano zagospodarowanie terenu szkoğy - utworzono miejsca dla nauki i odpoczynku.

Zesp·ğ Szkolno-

Przedszkolny nr 12
400 000

Zadanie zrealizowane.

Wykonano rewitalizacjň wewnňtrznego dziedziŒca oraz placu przed wejŜciem do szkoğy. Zakupiono sprzňt komputerowy i multimedialny.

7

Festiwale, Kino Plenerowe, 

Kulturalne Lato 

Kiekrz/Smochowice/Strzeszy

n/Podolany

Wydziağ Kultury 600 000 zrealizowano

Realizacja dziağaŒ kulturalnych na terenie Kiekrza, Smochowic oraz Podolan przez Estradň PoznaŒskŃ wraz z Wielkopolskim Muzeum NiepodlegğoŜci, Strzeszyn-dotacjň otrzymağy 4 organizacje pozarzŃdowe: Fundacja 

Miejsce Ludzi - Wystwa zewnňtrzna oraz opowieŜĺ graficzna o Strzezsynie (20.000 zğ). Fundacja Rozwoju Kinematografii (Plenerowe Kino Letnie na Strzesynie (20.000 zğ ) - seanse odbyğy siň na przeğomie lipca i sierpnia tj. 

06.07, 13.07, 20.07, 03.08, 10.08 - ğŃcznie 5 seans·w. Fundacja Art fidelis - Otwarty, plenerowy koncert zespoğu Przybyğ - osiedle Strzeszyn (15.000 zğ) - odbyğ siň w terminie 15.08.2021. Fundacja Wsp·lny Nurt - Produkcja 

3 kulturalnych spotkaŒ sŃsiedzkich i koncertu gğ·wnego dla mieszkaŒc·w osiedla Strzeszyn (95.000 zğ). 

8
Profesjonalne wybiegi, place 

zabaw dla psów

Wydziağ 

Ksztağtowania i 

Ochrony 

ZZM 555 000
w trakcie 

realizacji
 Wykonano wybieg dla ps·w przy ul. Starogardzkiej. Realizacja drugiego wybiegu w trakcie uzgodnieŒ.

9
Aktywne Piątkowo - sport to 

zdrowie! 
Wydziağ Sportu

Stowarzyszenie na 

rzecz Wspierania 

Kobiet "Dbamy o 

Mamy"

149 300 zrealizowano

Dziağania podjňte w zwiŃzku z realizacjŃ projektu "Aktywne PiŃtkowo - sport to zdrowie!" w ramach planu i harmonogramu dziağaŒ w IV kwartale roku 2021 w poniŨszych zakresach:

1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne PiŃtkowo - sport to zdrowie!" wŜr·d mieszkaŒc·w w/w dzielnic miasta Poznania:

- kolportaŨ ulotek oraz plakat·w promujŃcych zajňcia w ramach projektu z radami osiedli oraz mieszkaŒc·w, szkoğami, a takŨe grupami mieszkaŒc·w; kolportaŨ plakat·w na osiedlach Sobieskiego i Chrobrego,

- prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktywnepiatkowo.pl zawierajŃcej szczeg·ğowe informacje dotyczŃcej realizacji programu tj. aktualny grafik i harmonogram zajňĺ, regulamin zajňĺ, idea 

oraz cele projektu, opis zajňĺ, dane kontaktowe,

- aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/aktywnepiatkowo zawierajŃcej aktualne informacje dotyczŃce stanu realizacji programu, a takŨe prowadzonych 

zajňĺ,

- kompleksowa promocja projektu w mediach spoğecznoŜciowych za poŜrednictwem fb poprzez dziağania marketingowe w zakresie promowania projektu wŜr·d grupy docelowych odbiorc·w, udostňpnianie post·w i 

relacjonowanie realizacji programu,

- kontakt oraz przedstawienie szczeg·ğowej oferty zajňĺ poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za poŜrednictwem portalu facebook.com, szkoğom, a takŨe stowarzyszeniom, grupom mieszkaŒc·w,

- ekspozycja informacji dotyczŃcej sposobu finansowania zajňĺ w ramach projektu ze Ŝrodk·w Wydziağu Sportu Urzňdu Miasta Poznania w ramach PoznaŒskiego BudŨetu Obywatelskiego 2021 poprzez adnotacje w 

publikowanych treŜciach, a takŨe wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera.

2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajňĺ sportowych dla beneficjent·w projektu "Aktywne PiŃtkowo - sport to zdrowie!":

- prowadzenie zajňĺ sportowych zgodnie z harmonogramem dostňpnym na dedykowanej stronie internetowej,

- prowadzenie og·lnodostňpnych zajňĺ sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i mğodzieŨy w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych na os. Stefana Batorego 54, Szkoğa Podstawowa nr 15, os. Jana III 

Sobieskiego pomiňdzy blokami 21, 22 i 23,

- prowadzenie og·lnodostňpnych zajňĺ og·lnorozwojowych dla dorosğych i senior·w w ramach projektu na terenie siğowni zewnňtrznych na os. Bolesğawa Chrobrego przy bloku 13A, os. Bolesğawa Chrobrego 28, os. Jana III 

Sobieskiego pomiňdzy blokami 21, 22 i 23, w Parku ŧurawiniec, zajňĺ nordic walking na terenach zielonych w pobliŨu osiedli Bolesğawa Chrobrego i Jana III Sobieskiego,

- prowadzenie zajňĺ og·lnorozwojowych dla dorosğych oraz senior·w na boiskach: os. Bolesğawa Chrobrego 28, os. Jana III Sobieskiego 21/22/23,

- Przeprowadzenie turnieju oraz zajňĺ og·lnodostňpnych z piğki siatkowej dla dorosğych w Szkole Podstawowej nr 15,

- Przeprowadzenie turniej·w towarzyskich w piğkň noŨnŃ oraz piğkň siatkowa dla mieszkaŒc·w w Szkole Podstawowej nr 15, 

- Przeprowadzanie warsztat·w z dietetykiem online oraz z psychologiem online. 

3. Koordynacja dziağaŒ w ramach projektu "Aktywne PiŃtkowo - sport to zdrowie!":

- koordynacja i kontrola trener·w prowadzŃcych zajňcia, pomoc w organizacji zajňĺ,

- koordynacja dziağaŒ promocyjnych i marketingowych prowadzonych w mediach spoğecznoŜciowych,

- kontakt z mieszkaŒcami poprzez grupy spoğecznoŜciowe, rady mieszkaŒc·w i rady osiedli celem przeprowadzenia wywiadu Ŝrodowiskowego dotyczŃcego formy, ksztağtu i zakresu realizacji zajňĺ sportowo ï rekreacyjnych.
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Rowerem po Mieszka I-

bezpieczne tunele PST
ZDM 600 000 zrealizowano ZakoŒczono realizacjň prac. 

ZDM ZDM 375 000

1. Zawarto umowň z projektantem dla ul. Sienkiewicza. Ze wzglňdu na roboty remontowe zaplanowane przez Radň Osiedla konieczne byğo wstrzymanie prac projektowych zwiŃzanych z wykonaniem mapy do cel·w 

projektowych. Projektant przedstawiğ wstňpne rozwiŃzania do kt·rych ZDM wni·sğ uwagi. Projektant po uwzglňdnieniu tych uwag przedğoŨy rozwiŃzania ponownie do uzgodnienia. Planowane zakoŒczenie projektowania 

koniec II kw 2023.

2. Zawarto umowň z projektantem dla ul. Gala Anonima i ul. Jana Kassyusza. Przekazane zostağy rozwiŃzania projektowe do ZDM. ZDM uzgodniğ rozwiŃzania drogowe. Obecnie trwajŃ uzgodnienia branŨowe. Po ich 

otrzymaniu projektant wystŃpi o zgğoszenie rob·t. Planowane zakoŒczenie projektowania koniec I kw 2023.

Szkoğa Podstawowa nr 

23
100 000 Zadanie zrealizowane. Wykonano nasadzenia drzew i krzew·w.

Szkoğa Podstawowa nr 

36
12 500 Zadanie zrealizowane. Wykonano ciňcia pielňgnacyjne drzew oraz nowe nasadzenia.

Szkoğa Podstawowa nr 

71
12 500 Zadanie zrealizowane. Wykonana zostağa pielňgnacja drzewostanu. Zakupiono sprzňt umoŨliwiajŃcy bieŨŃcŃ pielňgnacjň zieleni przez pracownika szkoğy.

WGN/ZKZL WGN/ZKZL 100 000 realizacja dot. ul. Dğugosza problemowa.

Cała wuchta zieleni dla Jeżyc! 11
w trakcie 

realizacji

zrealizowano6 Wydziağ OŜwiaty

Wydziağ OŜwiaty

Nowoczesne szkoły i 

przedszkola na Winogradach



Nazwa projektu Wydział
Jednostka/podmiot 

realizujący

Kwota 

planowo 

przeznaczon

a na 

realizację 

projektu

Aktualny etap 

realizacji 

projektu: 

zrealizowano / w 

trakcie realizacji

Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

12

Nasz sportowy fyrtel-

darmowe zajęcia dla 

mieszkańców (IV.3)

Wydziağ Sportu

Fundacja na rzecz 

Akademii Wychowania 

Fizycznego im. 

Eugeniusza 

Piaseckiego w 

Poznaniu

549 000 zrealizowano

W sprawozdawanym okresie program organizowany byğ w spos·b ciŃgğy i planowy. Byğy realizowane zapisy na nastňpujŃce zajňcia: ZAJŇCIA USPRAWNIAJłCE W WYKORZYSTANIEM SIĞOWNI ZEWNŇTRZNYCH: 

lokalizacje OSiR Gğuszyna (Przy boisku Lotnika PoznaŒ), OSP Krzesiny (Ul. Rudzka), Szczepankowo 74 (Szkoğa 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. Gğuszyna 206a, Przedszkole Mini Mini ul. Staroğňcka 129, Przedszkole Parostatek ul. Staroğňcka 40, AMATORSKIE 

TRENINGI BIEGOWE  Szczepankowo: przed wejŜciem do Szkoğy Podstawowej nr 61,  Minikowo: Przy rondzie Wielka Staroğňka, pod ŧabkŃ ul. Gğuszyna 2, NORDIC WALKING (marsz z kijkami):  Gğuszyna ï spotkanie 

przy placu zabaw obok ul. Czekanowskiego/Domeyki,  Staroğňka ï Spotkanie przy MoŜcie Kolejowym na Staroğňce,  Krzesiny ï Spotkanie przy skrzyŨowaniu ulic Dziennikarskiej i Kolejowej. OTWARTE STREFY 

REKREACJI: ZSO2 Krzesiny ul. Tarnowska 22 (Siatk·wka, Koszyk·wka, ścianka Wspinaczkowa- Ŝcianka tylko dla dzieci) Przedszkole nr 93 ul. Skibowa 13. ZDROWY KRŇGOSĞUP, Zumba, Turbo Spalanie, Joga, Zumba 

Gold, Ksztağtowanie sylwetki,    Gğuszyna ï Przedszkole nr 17 Ikarek, Staroğňka ï Parafia św. Jana przy ul Fortecznej 53, Staroğňka ï Szkoğa Podstawowa nr 63, Minikowo ï Szkoğa Podstawowa nr 59, ZDROWY 

KRŇGOSĞUP oraz PILATES, Latino Solo, Pilates dla dzieci : ZSO Krzesiny sala lustrzana oraz Szczepankowo ul. Skibowa 29, Spalanie kalorii, Gimnastyka og·lnorozwojowa dla dzieci. Zumba . ZSO2 Krzesiny ul. 

Tarnowska 22 Taniec w parach. SIĞKA BEZ SIĞKI: Park Rekreacji Staroğňka Mağa, KuŦnia Talent·w-Piğka NoŨna: SP63 ul. Szczepankowo 74, KuŦnia Talent·w-Hokej na trawie lokalizacje: Park Rekreacji Staroğňka Mağa, 

ZSO2 Krzesiny, Jazda Konna dla dzieci: Stadnina przy ul. Romana Maya 5, zajňcia na rowerze stacjonarnym do muzyki Baza Po Szkole Szczepankowo 189. Kontynuowano organizacjň festyn·w osiedlowych w r·Ũnych 

rejonach realizacji programu. Zrealizowano miňdzy innymi nastňpujŃce imprezy:   2  paŦdziernika na Gğuszynie, 3 paŦdziernika w Szkole Harmonia na ul. Staroğňckiej oraz w Przedszkolu nr 85 w Krzesinach, 7 paŦdziernika 

w Szkole Podstawowej nr 61 na Szczepankowie, 10 paŦdziernika na boisku przy ul. Falistej. Ostatecznie zajňcia prowadzone byğy w tym rejonie do drugiej poğowy grudnia. Po tym terminie nastŃpiğo podsumowanie, 

sprawozdanie przez instruktor·w oraz ew. zdanie wypoŨyczonego sprzňtu. Ostatecznie program zakoŒczyğ siň  31.12.2021 r. 

WJPM 250 000 Zadanie zrealizowane

ZDM 180 500 Problem stanowi ustalenie docelowego przebiegu drogi i zakresu inwestycji, kt·ry zostağ przedstawiony Radzie Osiedla. Aktualnie na etapie oczekiwania na stanowisko Rady Osiedla.

WGN/ZKZL 99 500
Pas zieleni (wyspa) na osiedlu ZKZL przy ul. Nowotarskiej pomiňdzy budynkami 26/13, 26/11, 26/1 a budynkami 26/15,26/16, 26/1 (dziağka nr 3/5). Zadanie ğŃczone z zakresami z PBO22 dt. Nowotarskiej w projektach 

Zielone Fyrtle 2022oraz Atrakcyjne strefy odpoczynku 2022 - w trakcie procedury przetargowej. 

14
Doposażenie strażaków OSP-

Krzesiny

Wydziağ 

ZarzŃdzania 

Kryzysowego i 

BezpieczeŒstwa

280 000 zrealizowano
środki ochrony indywidualnej zostağy zakupione. Za kwotň 90.000,00 zğ zakupiono wyposaŨenie do przyczepy oraz Ŝrodki ochrony indywidualnej za kwotň 190 000,00 zğ. Wydziağ otrzymağ dokumentacjň ŜwiadczŃcŃ o 

zakupie przez OSP Krzesiny wyposaŨenia. 

15
Szkoła przyjazna i 

nowoczesna
WGN/ZKZL 600 000 zrealizowano SPP1 Grunwaldzka. Zadanie zakoŒczone

16
Bezpieczny student, 

bezpieczny poznaniak
Wydziağ Sportu

Klub Sportowy 

AKADEMIA JUDO
286 500 zrealizowano

Projekt z podstaw judo i element·w samoobrony skierowany jest dla dzieci, mğodzieŨy , student·w, os·b dorosğych oraz os·b niepeğnosprawnych, zamieszkujŃcych w Poznaniu (rejon - Grunwald P·ğnoc, Grunwald Poğudnie, 

Stary Grunwald) . 

Zajňcia w terminie 30.09.2021-31.12.2021 odbywağy siň w Centrum Akademii na ulicy Taborowej 1 w Poznaniu w 9 grupach  oraz 1 grupa z osobami niepeğnosprawnymi ZSS nr 101 ul. Swoboda wedğug poniŨszego planu:

Grupa 1: studenci- poniedziağek, Ŝroda 6:00-7:00.

Grupa 2: studenci ï poniedziağek 20:00-21:00, Ŝrody 19:30-20:30.

Grupa 3: studenci ï wtorek, czwartek 7:00-8:00.

Grupa 4: studenci ï wtorek, czwartek 9:30-10:30.

Grupa 5: studenci ï sobota 12:15-14:15.

Grupa 6: studenci ï wtorek, czwartek 19:00-20:00.

Grupa 7: osoby z niepeğnosprawnoŜciami ï poniedziağek ,Ŝroda 11:00-12:00.

Grupa 8: osoby dorosğe +40 ï wtorek, czwartek 18:00-19:00

Grupa 9: osoby dorosğe +40 ï niedziela 16:00-18:00.

Grupa 10: dzieci ï niedziela 16:00-18:00.

Zorganizowany zostağ trening z dwukrotnym medalistŃ Igrzysk Olimpijskim 25.11.2021 na Taborowej 1 w Poznaniu.  

Przeprowadzone zostağy zawody dla dzieci i student·w 8 grudnia 2021.  Zakupione zostağy medale, nagrody oraz zapewniona zostağa obsğuga medyczna. 

 W zajňciach uczestniczyğo 250 os·b. Zajňcia prowadzone byğy przez 5 trener·w .

17
Grunwald - mój sportowy 

azyl 
Wydziağ Sportu

MğodzieŨowy Klub 

Sportowy 

PRZEMYSĞAW

488 630 zrealizowano

W III kwartale br. podjňto nastňpujŃce dziağania: 

- edycja i aktualizacja strony internetowej;

- rozpoczňcie nowych zajňĺ w klubie Raszyn;

- rozpoczňcie nowych zajňĺ w szkoğach SP 72 i SP 7;

- rezerwacja sal i basenu w SP 72 (zajňcia ruszyğy w paŦdzierniku);

- prowadzenie zajňĺ sportowych z dzieĺmi, trening·w lekkoatletycznych dla dzieci, ĺwiczeŒ na siğowniach zewnňtrznych dla dorosğych i senior·w, nordic walking dla dorosğych i senior·w, trening·w biegowych dla dorosğych, 

ĺwiczeŒ na obiektach typu streetworkout dla mğodzieŨy i dorosğych;

- przygotowanie do przeprowadzenia warsztat·w z psychologiem; wynajem sali, przygotowanie kampanii promocyjnej;

- zakup sprzňtu dla prowadzŃcych zajňcia;

- aktywna promocja projektu w mediach spoğecznoŜciowych i zamieszczanie post·w ze zdjňciami;

- przeprowadzenie imprez plenerowych w SP 72 i przedszkolu nr 1;

- przeprowadzenie rozgrywek sportowych w ramach Wakacyjnej Ligi Sport·w Zespoğowych i organizacja kilku turniej·w piğki noŨnej.

Zadanie zakoŒczone: 31.12.2021 r.

18

Skrzydła dla 38. 

Dwujęzycznego Liceum 

Ogólnokształcącego

Wydziağ OŜwiaty 595 000 zrealizowano Wykonano remont pomieszczeŒ szkolnych i stoğ·wki. TrwajŃ prace odbiorowe.

Atrakcyjne strefy 

odpoczynku, sportu i 

rekreacji

w trakcie 

realizacji
13



Nazwa projektu Wydział
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Kwota 
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przeznaczon
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Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

19

Nasz sportowy fyrtel-

bezpłatne zajęcia dla 

mieszkańców (VI.6)

Wydziağ Sportu

Fundacja na rzecz 

Akademii Wychowania 

Fizycznego im. 

Eugeniusza 

Piaseckiego w 

Poznaniu

566 000 zrealizowano

W sprawozdawanym okresie program organizowany byğ w spos·b ciŃgğy i planowy. Realizowane byğy lub trwağy zapisy na nastňpujŃce zajňcia: Dom Kultury Wierzbak: Taniec towarzyski , Gimnastyka dla paŒï zdrowy 

krňgosğup, wzmacnianie i rozciŃganie., Trening Fitness, MOMOT GYM Osiedle Winiary 2,: Stalowy brzuch , Zgrabne uda i poŜladki, Trening funkcjonalny, ĂMG7ò, Aerobox, Tai Chi (Taijiquan), Sportowy Fyrtel Gzuba: 

Przedszkole "BoŨa RadoŜĺ" 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 krňgosğup, POSIR o/ Golňcin: 

Joga dla dorosğych, Zajňcia dla os·b z niepeğnosprawnoŜciami: Piğka noŨna, Lekkoatletyka,  Zajňcie lekkoatletyczne dla dzieci i mğodzieŨ, 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 dorosğych. SP 22 ul. Hangarowa 14, zajňcia z tenisa, NORDIC WALKING: Rusağka, Rusağka Soğacz, SP 27 os. Winiary: Gimnastyka i Latino Solo. W 

Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Dojazd, prowadzono Gimnastykň dla PaŒ i Modern Jazz. Przy ul. Wojska Polskiego 6 prowadzone byğy zajňcia na siğowni zewnňtrznej z koeli w Hali 

Technikum Energetycznego na Ogrodach prowadzona zajňcia z tenisa ziemnego. W centrum Bodywork przy ul Kajki, prowadzono Pilates, Trening funkcjonalny i zajňcia  Zdrowa sylwetka. Na ul. Rejtana 8, prowadzono 

zajňcia z taŒca a centrum NIKU przy PiŃtkowskiej mieszkaŒcy mogli poĺwiczyĺ bowling. Kontynuowano organizacjň festyn·w osiedlowych w r·Ũnych rejonach w tym miňdzy innymi 02 paŦdziernika w Ogrodzie 

Dendrologicznym na Ogrodach, 5 paŦdziernika impreza dla przedszkolak·w w Przedszkolu nr 3 ĂPromyczekò, 8 paŦdziernika w LO XXV przy ul. Widnej czy 17 paŦdziernika na terenie POSiR Golňcin (ul WarmiŒska). Trwağa 

kampania informacyjna i promocyjna projektu. Ostatecznie zajňcia prowadzone byğy w tym rejonie do drugiej poğowy grudnia. Po tym terminie nastŃpiğo podsumowanie,  sprawozdanie przez instruktor·w oraz ew. zdanie 

wypoŨyczonego sprzňtu. Ostatecznie program zakoŒczyğ siň  31.12.2021 r. 

20
Aktywne Naramowice - sport 

to zdrowie!
Wydziağ Sportu

Stowarzyszenie na 

rzecz Promocji Kultury 

Fizycznej "Aktywny 

PoznaŒ"

99 980 zrealizowano

Dziağania podjňte w zwiŃzku z realizacjŃ projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" w ramach planu i harmonogramu dziağaŒ w IV kwartale roku 2021 w poniŨszych zakresach:

1. Kompleksowa promocja projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!" wŜr·d mieszkaŒc·w w/w dzielnic miasta Poznania:

- prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.aktywnenaramowice.pl zawierajŃcej szczeg·ğowe informacje dotyczŃcej realizacji programu tj. aktualny grafik i harmonogram zajňĺ, regulamin zajňĺ, 

idea oraz cele projektu, opis zajňĺ, dane kontaktowe,

- aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/aktywnenaramowice zawierajŃcej aktualne informacje dotyczŃce stanu realizacji programu, a takŨe 

prowadzonych zajňĺ,

- kompleksowa promocja projektu w mediach spoğecznoŜciowych za poŜrednictwem portalu www.facebook.com poprzez dziağania marketingowe w zakresie promowania projektu wŜr·d grupy docelowych odbiorc·w, 

udostňpnianie post·w i relacjonowanie realizacji programu,

- kontakt oraz przedstawienie szczeg·ğowej oferty zajňĺ poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za poŜrednictwem portalu facebook.com, szkoğom, a takŨe stowarzyszeniom, grupom mieszkaŒc·w,

- ekspozycja informacji dotyczŃcej sposobu finansowania zajňĺ w ramach projektu ze Ŝrodk·w Wydziağu Sportu Urzňdu Miasta Poznania w ramach PoznaŒskiego BudŨetu Obywatelskiego 2021 poprzez adnotacje w 

publikowanych treŜciach, a takŨe wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera.

 2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajňĺ sportowych dla beneficjent·w projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!":

- prowadzenie cyklicznych zajňĺ prowadzonych zgodnie z harmonogramem dostňpnym na dedykowanej stronie internetowej poprzedzonych konsultacjami spoğecznymi prowadzonymi w gronie przedstawicieli mieszkaŒc·w,

- prowadzenie og·lnodostňpnych zajňĺ sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i mğodzieŨy w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych przy ul. Jasna Rola, ul. Boranta 2, ul. Rzewieniowa

- prowadzenie og·lnodostňpnych zajňĺ og·lnorozwojowych dla dorosğych i senior·w w ramach projektu na terenie siğowni zewnňtrznych na os. Wğadysğawa Ğokietka 104, przy ul. Jasna Rola, a takŨe w Parku ŧurawiniec, ul. 

Rzewieniowa, ul. Morasko,

3. Zakup sprzňtu niezbňdnego do prowadzenia zajňĺ sportowych w ramach projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!":

4. Przeprowadzenie turnieju dla dorosğych na terenie boiska UAM na ul. Zagajnikowej

5. Przeprowadzenie warsztat·w z dietetykiem i psychologiem w formie online. 

5. Koordynacja dziağaŒ w ramach projektu "Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!":

- koordynacja i kontrola trener·w prowadzŃcych zajňcia,

- pomoc w organizacji zajňĺ,

- kontakt z mieszkaŒcami poprzez grupy spoğecznoŜciowe, 

Informujemy, Ũe w okresie realizacji w/w programu w IV kwartale 2021 roku nie zanotowano Ũadnych odstňpstw od przyjňtego wczeŜniej planu dziağania obranego w ramach realizacji projektu "Aktywne Naramowice ï sport 

to zdrowie!"

21

Rowerem/pieszo przez 

Żurawiniec: łącznik 

Łużycka/Umultowska

Wydziağ 

Ksztağtowania i 

Ochrony 

środowiska

ZLP 600 000 zrealizowano

Przeprowadzono niezbňdne uzgodnienia, podpisano porozumienie z ZRD na realizacjň utwarzdenia ŜcieŨki pieszo-rowerowej, terminrealizacji do koŒca paŦdziernika. Zakğad Rob·t Drogowych wykonağ utwardzenie 

nawierzchni wraz z wjazdami od strony ulic, pozostağy zakres prac to wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na wjazdach, Dnia 23 wrzeŜnia dokonano odbioru koŒcowego prac wykonanycgh przez Zakğad Rob·t 

Drogowych, ŜcieŨka zostağa udostňpniona mieszkaŒcom do uŨytkowania .

22
Wesołe podwórko na 

Radojewie
WJPM/WGN WJPM 340 000

w trakcie 

realizacji
W pierwszym przeprowadzonym postňpowaniu przetargowym nie zğozono Ũadnej oferty. Dokumenty do ogğoszenia ponownego postňpowania zğoŨono w Biurze Zam·wieŒ Publicznych . Zadanie przesuniňte na rok 2023

23 EkoCzwórka dla RatajWGN/ZKZL 600 000 zrealizowano
TrwajŃ ustalenia co do zakresu (wizje w terenie pracownik·w sp·ğki ZKZL Sp. z o.o. z wnioskodawcami) oraz ocena wykonania zakresu  projektu w ramach kwoty przeznaczonej na realizacjň  Ŝrodk·w.  Trwa III 

postňpowanie przetargowe. Otwarcie ofert  29.10. Sp·ğka ZKZL wyğoniğa Wykonawcň  i podpisağa Umowň na realizacjň. Zadanie zrealizowane.

24 Rataje - mój sportowy azylWydziağ Sportu

MğodzieŨowy Klub 

Sportowy 

PRZEMYSĞAW

501 000 zrealizowano

W ramach projektu w III kwartale 2021 roku podjňto nastňpujŃce dziağania:

- akcja plakatowa we wsp·ğpracy ze sp·ğdzielniŃ mieszkaniowŃ Osiedle Mğodych- rozwieszenie plakat·w w ponad 1700 klatkach z informacjŃ o zajňciach w ramach projektu; 

- kontakt telefoniczny z domami kultury w sprawie rezerwacji sal do prowadzenia zajňĺ od wrzeŜnia 2021 roku, rozpoczňcie zajňĺ w domach kultury Polan Sto i Orlim GnieŦdzie;

- edytowanie i uzupeğnianie strony internetowej;

- edytowanie strony na portalu ĂFacebookò i regularne wstawianie post·w z przeprowadzonych zajňĺ ze zdjňciami;

- przeprowadzenie imprezy plenerowej zgodnie z obowiŃzujŃcymi zasadami bezpieczeŒstwa ĂRatajskie Igrzyskaò;

- prowadzenie zajňĺ sportowych z dzieĺmi, trening·w lekkoatletycznych dla dzieci, zajňĺ na siğowniach zewnňtrznych dla dorosğych i senior·w, nordic walking dla dorosğych i senior·w, trening·w biegowych dla dorosğych, 

amatorskich trening·w piğki noŨnej dla dorosğych, ĺwiczeŒ z gumami oporowymi dla dorosğych i senior·w, ĺwiczeŒ na obiektach typu streetworkout dla mğodzieŨy i dorosğych oraz zajňĺ na basenie POSIR na os. 

Piastowskim;

- przygotowanie do przeprowadzenia warsztat·w z psychologiem;

- zakup sprzňtu dla prowadzŃcych zajňcia;

- aktywna promocja projektu w mediach spoğecznoŜciowych;

- wydrukowanie plakat·w i ulotek;

Zadanie zakoŒczone: 31.12.2021 r.
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25

Nasz sportowy fyrtel-

darmowe zajęcia dla 

mieszkańców (VIII.3)

Wydziağ Sportu

Fundacja na rzecz 

Akademii Wychowania 

Fizycznego im. 

Eugeniusza 

Piaseckiego w 

Poznaniu

549 000 zrealizowano

W sprawozdawanym okresie program organizowany byğ w spos·b ciŃgğy i planowy. Realizowane byğy lub trwağy zapisy na nastňpujŃce zajňcia:  BIEGANIE NA FYRTLU: Chartowo ï przystanek autobusowy Wiatraczna 

(skrzyŨowanie Wiatraczna/Inflancka), ROLKI NA FYRTLU: Chartowo ï przystanek autobusowy Wiatraczna (skrzyŨowanie Wiatraczna/Inflancka), AQUA AEROBIC, Pğywalnia Rataje (os. Piastowskie 55a), NORDIC 

WALKING (marsz z kijkami): Park KurpiŒskiego (ul. św. Rocha/ul. Serafitek), Parking pod Domem Kultury Orle Gniazdo (os. Lecha 43), KIEDYś CHCIAĞEM ZOSTAĹ PIĞKARZEM: Orlik POSIR Rataje (os. Piastowskie), 

SPORTOWY FYRTEL GZUBA: Przedszkole nr 150 (os. Rusa), Przedszkole nr 161 (os. Rusa),  Przedszkole nr 117 (os. Piastowskie), ZDROWY KRŇGOSĞUP: POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), PrzystaŒ Posnania 

(ul. WioŜlarska 72), Remplus RehaFit (ul. Katowicka 77a/106), klub TROPS (ul. św. Rocha 9), Osiedlowy Dom Kultury ĂOrle Gniazdoò (os. Lecha 43), DK JňdruŜ (os. Armii Krajowej 101), DK Na Skarpie (os. Piastowskie 

104), KSZTAĞTOWANIE SYLWETKI, Fit Sylwetka: 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 ĂOrle Gniazdoò (os. Lecha 43), DK JňdruŜ (os. Armii Krajowej 101), SALSATION, Fit Max: klub TROPS (ul. św. Rocha 9), Osiedlowy Dom Kultury ĂOrle Gniazdoò (os. Lecha 43), 

GIMNASTYKA ZDROWOTNA: PrzystaŒ Posnania (ul. WioŜlarska 72), PĞASKI BRZUCH + STRETCHING: PrzystaŒ Posnania (ul. WioŜlarska 72), ĹWICZENIA MIŇśNI DNA MIEDNICY: Osiedlowy Dom Kultury ĂOrle 

Gniazdoò (os. Lecha 43), ZAJŇCIA USPRAWNIAJłCE W WYKORZYSTANIEM SIĞOWNI ZEWNŇTRZNYCH: os. PowstaŒ Narodowych, os. Bohater·w II Wojny  os. Rzeczypospolitej , os. Piastowskie (Park nad WartŃ), 

GIMNASTYKA: Remplus RehaFit (ul. Katowicka 77a/106), DK JňdruŜ (os. Armii Krajowej 101), DK Na Skarpie (os. Piastowskie 104), JOGA: Remplus RehaFit (ul. Katowicka 77a/106), FIT SYLWETKA: Pğywalnia Rataje 

(os. Piastowskie 55a), POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), Zajňcia dla dzieci DANCE&FUN: POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), BACHATA SOLO: POSiR Rataje (os. Piastowskie 106A), STEP FITNESS: DK JňdruŜ 

(os. Armii Krajowej 101), ROZRUSZAJ SIŇ W CIłŧY: Osiedlowy Dom Kultury ĂOrle Gniazdoò (os. Lecha 43), ZAJŇCIA DLA MAM Z WčZKAMI: Zbi·rka na Malcie, Parking przy wjeŦcie z ul. Baraniaka (ul. Baraniaka/ul. 

Wiankowa) RODZINNY RAJD ROWEROWY: Zbi·rka na Malcie, Parking przy wjeŦdzie z ul. Baraniaka (ul. Baraniaka/ul. Wiankowa), STRETCHING (ĺwiczenia rozciŃgajŃce): Osiedlowy Dom Kultury ĂOrle Gniazdoò (os. 

Lecha 43), FIT MAX: klub TROPS (ul. św. Rocha 9), Osiedlowy Dom Kultury ĂOrle Gniazdoò (os. Lecha 43), LATIN DANCE: klub TROPS (ul. św. Rocha 9), Osiedlowy Dom Kultury ĂOrle Gniazdoò (os. Lecha 43), KUťNIA 

TALENTčW ï piğka noŨna: Orlik POSIR Rataje (os. Piastowskie),  MOC i KOC: PrzystaŒ Posnania (ul. WioŜlarska 72), ZAJŇCIA TANECZNE DLA MAĞYCH DZIECI,  K-DANCE LATINE FEVER, FIRST STEP, Maty dla 

Senior·w : Zaczarowana Sala os. Stare ŧegrze 36 (na piňtrze nad kosmetyczkŃ), AEROBIK: DK JňdruŜ (os. Armii Krajowej 101), TRAMPOLINY:  DK JňdruŜ (os. Armii Krajowej 101), SMOVEY: DK JňdruŜ (os. Armii 

Krajowej 101), TENIS STOĞOWY: SP nr 50 (os. Stare ŧegrze). Zajňcia na trampolinach we Fly Parku M1 oraz w Jump Arena Rataje. Zajňcia z nauki narciarstwa zjazdowego przygotowano na stoku Malta Ski.   

Kontynuowano organizacjň festyn·w osiedlowych w r·Ũnych rejonach w tym miňdzy innymi 2 paŦdziernika w SP 50 na os. Stare ŧegrze, 3 paŦdziernika,  DzieŒ Pyry dla senior·w na osiedlu Polan, 13 paŦdziernika w SP 14 

na os. Piastowskim czy 15 paŦdziernika w SalezjaŒskiej Szkole Podstawowej na os. Bohater·w II Wojny światowej. Trwağa kampania informacyjna i promocyjna projektu. Ostatecznie zajňcia prowadzone byğy w tym rejonie 

do drugiej poğowy grudnia. Po tym terminie nastŃpiğo podsumowanie, sprawozdanie przez instruktor·w oraz ew. zdanie wypoŨyczonego sprzňtu. Ostatecznie program zakoŒczyğ siň  31.12.2021 r. 

26
Bruk przyjazny pieszym, 

rowerzystom
ZDM 600 000

w trakcie 

realizacji

Uzyskano I czňŜĺ studium  inwentaryzacyjno-projektowego nawierzchni i zagospodarowania ulic staromiejskich w rejonie miňdzy ulicami: Wolnica, Mağe Garbary, plac BernardyŒski, Zielona, Lewandowskiej, Podg·rna, aleje 

Marcinkowskiego, 23 Lutego, plac Wielkopolski. Projekt zostağ zaopiniowany przez ZDM,  Trwa przygotowanie ogğoszenia przetargu dla realizacji zadania.

Trwa opracowywanie II czňŜci studium dla kolejnych ulic.

27
Wartostrada-Wilda, rowerowy 

Dębiec i Świerczewo
ZDM 600 000 zrealizowano Zadanie zrealizowane.

28 Wildecka Piątka na szóstkęWydziağ OŜwiaty 600 000 zrealizowano Wyremontowano 10 sal lekcyjnych, salkň gimnastycznŃ, pomieszczenia gospodarcze, korytarz na II piňtrze i aulň szkoğy. TrwajŃ prace odbiorowe.

29

Nasz sportowy fyrtel-

darmowe zajęcia dla 

mieszkańców (XI.8)

Wydziağ Sportu

Fundacja na rzecz 

Akademii Wychowania 

Fizycznego im. 

Eugeniusza 

Piaseckiego w 

Poznaniu

549 000 zrealizowano

W sprawozdawanym okresie program organizowany byğ w spos·b ciŃgğy i planowy. Realizowane byğy lub trwağy zapisy na nastňpujŃce zajňcia: ĹWICZENIA OGčLNOROZWOJOWE DLA KAŧDEGO NA SIĞOWNIACH 

ZEWNŇTRZNYCH lokalizacje: Lasek MarceliŒski- Ğawica, Park ks. Feliksa Michalskiego ï Grunwaldzka 272, Osiedle Kwiatowe boisko przy ulicy Stokrotkowe,  Stefana Jaracza 9, OTWARTE STREFY REKREACJI, SP58 

przy ul. Ğawica 3, Boisko Osiedlowe przy ul. Andersena 6, Park G·rczyŒski,  Boisko Osiedlowe przy ul. ObrzeŨe, NORDIC WALKING (marsz z kijkami), lokalizacje: Osiedle Kwiatowe ï spotkanie na ul. Chryzamtemowej, 

Fabianowo-Kotowo ï Spotkanie na ul. MieleszyŒskiej,  Krzesiny ï Spotkanie przy skrzyŨowaniu ulic Dziennikarskiej i Kolejowej, GIMNASTYKA(60+), ZUMBA GOLD  w ROD Kolejarz przy ul. Jana Brzechwy 1,  SIĞKA BEZ 

SIĞKI,  Boisko przyszkolne przy SP4 przy ulicy Rawickiej- G·rczyn, Plac z drŃŨkami i porňczami za siğowniŃ zewnňtrznŃ w Lasku MarceliŒskim, Nauka pğywania dla dzieci, Aquafitness, Aquapos  ul. Gğuchowska 39,  

ZDROWY KRŇGOSĞUP oraz PILATES, HATHA JOGA, VINYASA JOGA SP nr 58 ul. Ğawica, KuŦnia Talent·w-Piğka NoŨna miňdzy innymi osiedle Kwiatowe, ŧonkilowa 34, SP 78, KuŦnia Talent·w-Hokej na trawie: osiedle 

Kwiatowe- Plac Sensoryczny miňdzy ul. KrokusowŃ i StokrotkowŃ, Sportowy Fyrtel Gzuba: Przedszkole Wesoğa Pszcz·ğka ul. Fabianowo 29, Przedszkole Chatka Puchatka ul. Gerberowa 30, Przedszkole Si·str 

Nazaretanek ul. Miastkowska 124, Przedszkole nr 7 ul. Mikoğowska 14, Przedszkole Zgromadzenia Si·str im. Jezus ul. Ğubinowa 7, Przedszkole Stumilowy Las ul. Jeleniog·rska 1, Przedszkole Wszystkie Skarby Mamy ul. 

Jeleniog·rska 7, Przedszkole ĂSzk·ğka Mağego Dzieckaò ul. Frezjowa 22, Zdrowy Krňgosğup, Wzmacnianie i stabilizacja, Spalanie kalorii, Zumba : ZmartwychwstaŒskie Centrum Sportu i Rehabilitacji ul. Gğogowska 145, 

Reebok Crossfit PoznaŒ ul. BudziszyŒska 19, Dom Kultury Stokrotka ul. Cyniowa 11, Sport & Beauty Fabianowo-Kotowo ul. Kowalewicka 14, Klub Seniora ul. ściegiennego 10, Latino solo: ZmartwychwstaŒskie Centrum 

Sportu i Rehabilitacji ul. Gğogowska 145, ROLKI NA FYRTLU: Park G·rczyŒski- Spotkanie przy placu zabaw, Szachty- Spotkanie przy wieŨy widokowej, KiedyŜ Chciağem Zostaĺ Piğkarzem: Lokalizacja: Boisko 

Wielofunkcyjne przy ul. LeszczyŒskiej 51. Z kolei przy ROD Kolejarz i przy ul. Chryzantemowej odbywağy siň cotygodniowe starty grup Nordic Walking. Kontynuowano organizacjň festyn·w osiedlowych w r·Ũnych rejonach 

w tym miňdzy innymi: 05.10 razem z CIL Fabianowo- Kotowo na Kortowo ul. Kotowo 62.  Trwağa kampania informacyjna i promocyjna projektu. Ostatecznie zajňcia prowadzone byğy w tym rejonie do drugiej poğowy grudnia. 

Po tym terminie nastŃpiğo podsumowanie, sprawozdanie przez instruktor·w oraz ew. zdanie wypoŨyczonego sprzňtu. Ostatecznie program zakoŒczyğ siň  31.12.2021 r. 

ZTM/Wydziağ 

OŜwiaty
ZTM 40 000 zrealizowano 2 stacje rowerowe w projekcie, 1 realizowana przez ZTM (zrealizowano), druga przez W.OŜwiaty (teren szkolny)

Szkoğa Podstawowa nr 

58
40 000 zrealizowano Zamontowano samoobsğugowŃ solarnŃ stacjň naprawy rower·w.

Szkoğa Podstawowa nr 

78
160 000 zrealizowano W miesiŃcu lipcu i sierpniu 2021 r. przeprowadzono zajňcia sportowe dla dzieci, mğodzieŨy i dorosğych Osiedla Kwiatowego. Wybudowano bieŨniň lekkoatletycznŃ wraz ze skoczniŃ do skoku w dal.

Przedszkole nr 36 30 000 zrealizowano Zakupiono i zamontowano trzy zestawy interaktywne (tablica multimedialna z projektorem i mikrowieŨŃ).

Przedszkole nr 7 30 000 zrealizowano Zakupiono dwa monitory interaktywne oraz wyposaŨenie do realizacji zajňĺ gimnastyczno-sensorycznych. Przeprowadzono zajňcia rekreacji ruchowej dla dzieci.

WJPM WJPM 300 000
w trakcie 

realizacji
Podpisano umowň z wykonawcŃ. Termin realizacji 24.04.2023 r.

31
Bezpieczny strażak, 

bezpieczny rejon

Wydziağ 

ZarzŃdzania 

Kryzysowego i 

34 200 zrealizowano Wybrano najkorzystniejszŃ ofertň. Wydziağ otrzymağ sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadania od jednostki OSP PoznaŒ - Osiedle Kwiatowe.

30 Sportowy relaks
Wydziağ OŜwiaty



Nazwa projektu Wydział
Jednostka/podmiot 

realizujący

Kwota 

planowo 

przeznaczon

a na 

realizację 

projektu

Aktualny etap 

realizacji 

projektu: 

zrealizowano / w 

trakcie realizacji

Opis realizacji zadania i dodatkowe informacje

32 My też chcemy być fit! Wydziağ Sportu

Stowarzyszenie na 

rzecz Promocji Kultury 

Fizycznej "Aktywny 

PoznaŒ"

229 390 zrealizowano

Dziağania podjňte w zwiŃzku z realizacjŃ projektu ñMy teŨ chcemy byĺ fit!ò w ramach planu i harmonogramu dziağaŒ w IV  kwartale 2021 roku w poniŨszych zakresach:

1. Kompleksowa promocja projektu ñMy teŨ chcemy byĺ fit!ò wŜr·d mieszkaŒc·w w/w dzielnic miasta Poznania:

- kolportaŨ ulotek oraz plakat·w promujŃcych zajňcia w ramach projektu z mieszkaŒcami, szkoğami, a takŨe grupami mieszkaŒc·w,

- przekazanie ulotek, plakat·w oraz banner·w promujŃcych zajňcia w ramach projektu do szk·ğ,

- prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem www.mytezchcemybycfit.pl zawierajŃcej szczeg·ğowe informacje dotyczŃcej realizacji programu tj. aktualny grafik i harmonogram zajňĺ, regulamin zajňĺ, 

idea oraz cele projektu, opis zajňĺ, dane kontaktowe,

- aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem www.facebook.com/mytezchcemybycfit zawierajŃcej aktualne informacje dotyczŃce stanu realizacji programu, a takŨe prowadzonych 

zajňĺ,

- kompleksowa promocja projektu w mediach spoğecznoŜciowych za poŜrednictwem portalu www.facebook.com poprzez dziağania marketingowe w zakresie promowania projektu wŜr·d grupy docelowych odbiorc·w, 

udostňpnianie post·w i relacjonowanie realizacji programu,

- kontakt oraz przedstawienie szczeg·ğowej oferty zajňĺ poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz za poŜrednictwem portalu facebook.com, szkoğom, a takŨe stowarzyszeniom, grupom mieszkaŒc·w,

- ekspozycja informacji dotyczŃcej sposobu finansowania zajňĺ w ramach projektu ze Ŝrodk·w Wydziağu Sportu Urzňdu Miasta Poznania w ramach PoznaŒskiego BudŨetu Obywatelskiego 2021 poprzez adnotacje w 

publikowanych treŜciach, a takŨe wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera.

 2. Prowadzenie kompleksowych i zorganizowanych zajňĺ sportowych dla beneficjent·w projektu ñMy teŨ chcemy byĺ fit!ò:

- prowadzenie cyklicznych zajňĺ zgodnie z harmonogramem dostňpnym na dedykowanej stronie internetowej poprzedzonych konsultacjami spoğecznymi prowadzonymi w gronie przedstawicieli mieszkaŒc·w,

- prowadzenie og·lnodostňpnych zajňĺ sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i mğodzieŨy w ramach projektu na boiskach przy kompleksach sportowych przy ul. Nadolnik, Szkole Podstawowej nr 55 , Szkole Podstawowej nr 

45, ul. KraŒcowa

- prowadzenie og·lnodostňpnych zajňĺ og·lnorozwojowych dla dorosğych i senior·w w ramach projektu na terenie siğowni zewnňtrznych w Parku ks. Tadeusza Kirschke przy ul. Smolnej 13A, na terenie rezerwatu przyrody 

Cybina, oraz na terenach wzdğuŨ rzeki Warta od mostu św. Jordana 

- prowadzenie zajňĺ Nordic Walking na terenach zielonych,

- prowadzenie zajňĺ dla dorosğych oraz senior·w w Szkole Podstawowej nr 45

3. Przeprowadzenie festyn·w i turniej·w: 

- turnieje piğkarskie ul. KraŒcowa, 

- festyn rodzinny, turniej siatkarski, piğkarski Szkoğa Podstawowa nr 45, 

- turnieje piğkarskie na boisku MOS ul. GdaŒska ,

4. Zakup sprzňtu niezbňdnego do prowadzenia zajňĺ sportowych w ramach projektu ñMy teŨ chcemy byĺ fit!ò:

33
Rowerostrada do ZOO/ścieżki 

w koronach drzew
ZDM 600 000 zrealizowano ZakoŒczono realizacjň prac remontowych. Trwa wdraŨananie organizacji ruchu.

34 Cała szkoła jak z Finlandii Wydzial OŜwiaty 600 000 zrealizowano Wykonano remont ciŃg·w komunikacyjnych oraz sal lekcyjnych. TrwajŃ prace odbiorowe.


