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1

Trener osiedlowy, trener 

senioralny, trener 

przedszkolaka

Wydział Sportu 1 975 000 zrealizowano

W IV kwartale zajęcia prowadzone były w sposób ciągły, jednakże ze względu na znaczące podwyższenie stawek za wynajem obiektów, zespół projektowy 

zdecydował, wybierając pomiędzy likwidowaniem grup a skróceniem cyklu zajęć, za tym drugim. Zajęcia wszystkich komponentów trwały do końca listopada. 

Pozwoliło to na, choć krótsze, to jednak prowadzenie zajęć dla większej liczby beneficjentów. W zakresie lokalizacji  to zajęcia Trenera Osiedlowego odbywały 

się na 18 boiskach realizując około od 160 do 240 godzin tygodniowo. Były to obiekty: SP 89 ul. Sochaczewska 3, SP 55, SP 20 os. Rzeczypospolitej 44, SP 82, 

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 dwóch - 

trzech, godzin każdego dnia. Frekwencja na zajęciach oscylowała średnio w okolicach 15 dzieci. Dzieci wraz trenerami wybierały się na wyjścia takie jak między 

innymi Jump Arena, Fly Park, Bowling, choć ilość takich wyjść, ze względu na ograniczone środki finansowe była mniejsza niż w latach ubiegłych. 

Trener Senioralny:

Zajęcia dla osób po 60 roku życia kontynuowane były w czwartym kwartale planowo. Miesięcznie średnio odbywało się około  700 godzin zajęć dla 160 grup 

ćwiczebnych tygodniowo. 23 różne rodzaje zajęć  były w 32 lokalizacjach na terenie całego miasta. Prowadzono zajęcia takie 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: 

W zakresie komponentu Trener Przedszkolaka w sprawozdawanym okresie zajęcia prowadzono w 6 placówkach Przedszkole nr 69, nr 163, nr 96 "Jarzębinka", 

nr 39 "Leśne Ludki", nr 86 i nr 29. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 30 minut dla każdej grupy przedszkolnej.

O-ty Fit;  ze względu na podniesienie cen wynajmów obiektów oraz co za tym idzie braku środków na prowadzenie zajęć w zaplanowanym terminie, zespół 

zarządzający podjął decyzję o zawieszeniu realizacji jesiennej edycji komponentu. Cel programu założony we wniosku pierwotnym został osiągnięty we 

wiosennej edycji.

Przez cały sprawozdawany okres trwała kampania informacyjna i promocyjna projektu. Ostatecznie zajęcia prowadzone były do końca listopada. Po tym terminie 

nastąpiło podsumowanie, czas na sprawozdanie działań przez instruktorów oraz ew. zdanie wypożyczonego sprzętu. Rozpoczęto również ewaluację działań 

połączoną z podziękowaniami dla partnerów, Ostatecznie program zakończył się  31.12.2022 r. 

2 Nasz zielony Plac Wolności Wydział Kultury Estrada Poznańska 2 000 000
w trakcie 

realizacji
Cześć zadania została zrealizowana w roku 2022 m.in.  Znacząca cześć zadania dotycząca zielonej aranżacji  zostanie zrealiowna w 2023 r. 

3
Winogradzki statek uśmiechu 

i radości
Wydział Oświaty XX LO 600 000 zrealizowano Zakupiono i zamontowano wielofunkcyjny statek linowy wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni piaskowej w mini parku linowym "Małpi Gaj"

XX LO
Zakończono rozbudowę trybuny boiska piłkarskiego TPS Winogrady. Zamontowano bramę wejścia głównego do mini parku linowego "Małpi Gaj" oraz siłowni 

zewnętrznej.

Przedszkole nr 37 Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia placu zabaw oraz wykonano nasadzenia krzewów na terenie ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole nr 185 Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia placu zabaw oraz wykonano zagospodarowanie terenu ogrodu przedszkolnego.

SP 11 Wykonano zagospodarowanie terenu szkoły - utworzono miejsca dla nauki i odpoczynku.

ZSP 12 Wykonano rewitalizację placu przed wejściem do szkoły - utworzono strefy rekreacji, wypoczynku, edukacji oraz miejsc do przestrzennych gier planszowych.

SP 38 Wykonano modernizację akustyczną sali gimnastycznej w budynku szkoły. Zadanie zrealizowane

SSP2 Zadanie zrealizowane

6

Nasz sportowy fyrtel-

bezpłatne zajęcia dla 

wszystkich (I.9)

Wydział Sportu 512 000 zrealizowano

W sprawozdawanym okresie program organizowany był w sposób ciągły i planowy. Odbywały się następujące zajęcia:  Nordic Walking, gry i zabawy z 

elementami gier zespołowych,  siatkówka dla dzieci ,taniec współczesny z elementami akrobatyki, zdrowy kręgosłup, gimnastyka z elementami jogi , fitness, 

sztuki walki, wzmacnianie i stabilizacja, COGNICISE – ćwicz i myśl!, kształtowanie sylwetki, gimnastyka artystyczna, akrobatyka dla dzieci, gimnastyka seniora, 

balet, zajęcia dla przedszkolaków, zajęcia na siłowni zewnętrznej, aqua fitness, gimnastyka 60+, spalanie kalorii, otwarte strefy rekreacji. Zajęcia realizowało 

około 25 instruktorów a prowadzono je w 18 lokalizacjach: Cytadela – Szkoły Podstawowe nmer:  83, 66, 29, 11, 38, Szkoła Eureka, Domy Kultury:  Bajka, 

Wiktoria, Słońce, Orbita, Samolewski Gym, Przedszkola nr 37, nr 134, nr 140, nr 185, Basen Winogrady POSiR oraz Orlik – Wichrowe Wzgórze. Ostatecznie 

program zakończył się  31.12.2022 r.

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW POZNAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022 - IV kwartał 2022

zrealizowano600 000

4
Modernizujemy winogradzkie 

szkoły i przedszkola
zrealizowanoWydział Oświaty 600 000

5
Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. 

SP38, SSP2

Wydział Oświaty

ZKZL



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

7

Festiwale, kino plenerowe, 

kulturalne lato 

Kiekrz/Smochowice/Strzeszy

n/Podolany

Wydział Kultury 600 000 zrealizowano

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). Kierski Festiwal odbył się w dniach 17-18 września 2022 r. na terenie Stajni Kaliński przy ulicy 

Chojnickiej. Festiwal był podzielony na dwie części: muzyczną oraz sportową. W sobotę głowną atrakcją były liczne koncerty, natomiast w niedzielę 

przerrowadzono rywalizacje sportowe, oprócz głownych atrakcji goście festiwalu mieli możliwość skorzytania z szerokiej oferty gastronomicznej oraz atrakcji 

towarzyszących.  50.000,00 zł działania loklane dla mieszkańców osiedla Podolany (organiazcja 4 wydarzeń kulturalnych dla mieszkanców osiedla - 

zrealizowano). 150.000,00 zł zostało przekazane dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości - również na działania na osiedlu Krzyżowniki - Smochowice 

(realizacja warsztatów, działań animacyjnych, kino plenerowe Wyszczególnienie: 10 seansów kina plenerowego - zrealizowano, spektakle teatralne dla dzieci - w 

lipcu i sierpniu zorganizowano łącznie 9 spektakli, pozostały do realizacji 3 spektakle, organizacja i przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i 

dorosłych - przeprowadzono 6 warsztatów, organziacja i przeprowadzenie warsztatów rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych - przeprowadzono 7 

warsztatów.  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. Projekt LETNIE BRZMIENIE NA STRZESZYNIE zakładał kompleksową organizacje wydarzenia artystycznego jakim był koncert na 

osiedlu Strzeszyn. Wydarzenie odbyło się na terenie boiska przy ul. Krajeneckiej i było całkowicie bezpłatne dla odbiorców. Całość wydarzenia skonsultowana 

była z Radą Osiedla Strzeszyn oraz była realizowana przy aktywnym udziale innych partnerów z osiedla takich jak Warsztatowania Artystyczna, Strzeszyna dla 

Dzieci, CIL Strzeszyn itd. LETNIE BRZMIENIE NA STRZESZYNIE zaplanowane było na 2 września 2022 (godz. 19.00) na terenie boiska przy ul. Krajeneckiej. 

Koncert Zespołu BIBOBIT pt."Co to za czas" był finałem występów lokalnych zespołów z Osiedla Strzeszyn był ponad godzinny koncert Zespołu BIBOBIT, który 

jest laureatem konkursu Męskiego Grania z 2019r. -Bibobit wraz z kwartetem smyczkowym radykalnie wywrócili muzyczną stylistykę utworów mistrzyni słowa. To 

był wysokoenergetyczny, elektryzujący i (także dosłownie) poruszający spektakl. W tej podróży przez nowoczesny jazz, po elektronikę, słowo nie schodzi na drugi 

plan, tylko raczej staje się przepustką do wewnętrznego świata autorki. Osiecka jest w niej przewodnikiem we własnej osobie, bo to jej głos jest narratorem tego 

przedsięwzięcia.  Podczas koncertu lokalnych artystów Oferent przewidział przeprowadzenie warsztatów dla dzieci, konkursów i animacji zorganizowanych 

wspólnie z organizacjami lokalnymi takimi jak: CIL Strzeszyn czy też Strzeszyn dla Dzieci, Warsztatownia Artystyczna i Przestrzeni Artystycznej.

SP 28 Zakupiono tablice interaktywne oraz wyposażenie do biblioteki szkolnej (czytniki e-booków, komputery). 

SP 62 (ZSP 15) Zakupiono i zamontowano system nagłośnienia oraz oświetlenia koncertowego z ekranem projekcyjnym. 

SP 1 Zakończono remont auli szkolnej oraz pomieszczeń. Zakupiono i zamontowano scenę wraz z oświetleniem. 

SP57 (ZSP 14)
Zakupiono i zamontowano projektory, sprzęt nagłaśniający oraz przenośną scenę wraz z zadaszeniem na potrzeby organizacji imprez i spotkań o charakterze 

szkolnym, kulturalnym i integracyjnym.

600 000 zrealizowano8 Szkoła z kulturą Wydział Oświaty
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9
Aktywne Piątkowo - sport to 

zdrowie!
Wydział Sportu 260 600 zrealizowano

Zrealizowano zadanie:

1. Kompleksowa promocja projektuwśród mieszkańców w/w dzielnic miasta Poznania: prowadzenie oficjalnej strony internetowej projektu pod adresem 

www.aktywnepiatkowo.pl zawierającej szczegółowe informacje dotyczącej realizacji programu tj. aktualny grafik i harmonogram zajęć, regulamin zajęć, idea oraz 

cele projektu, opis zajęć, dane kontaktowe,aktywne prowadzenie oficjalnej strony projektu na portalu facebook.com pod adresem 

www.facebook.com/aktywnepiatkowo zawierającej aktualne informacje dotyczące stanu realizacji programu, a także prowadzonych zajęć, kompleksowa 

promocja projektu w mediach społecznościowych za pośrednictwem portalu facebook.com poprzez działania marketingowe w zakresie promowania projektu 

wśród grupy docelowych odbiorców, udostępnianie postów, relacji, a także prezentowanie aktualnego stanu realizacji program,  kampania informacyjno – 

promocyjna projektu oparta na ścisłej współpracy z radami osiedli oraz radami mieszkańców, ekspozycja informacji dotyczącej sposobu finansowania zajęć 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:

-    realizacja 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 na os. 

Stefana Batorego 54, os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, w Szkole  Podstawowej nr 67 na os. Stefana Batorego 101, a także w Szkole 

Podstawowej nr 15 na os. Jana III Sobieskiego 105,

  -  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, w Klubie Osiedlowym "Przyjaciele" na os. Bolesława Chrobrego 

w pawilonie 110, a także w Rezerwacie Przyrody Żurawiniec,

  -  prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych i usprawniających typu Boule, Power Body, 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, kompleksu sportowego na os. Jana III Sobieskiego pomiędzy blokami 21, 22 i 23, a także w Rezerwacie Przyrody Żurawiniec.

3. Koordynacja i kontrola trenerów oraz instruktorów prowadzących zajęcia,-   pomoc w organizacji zajęć,-  koordynacja działań promocyjnych i marketingowych 

prowadzonych w mediach społecznościowych,-   komunikacja z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w zajęciach w ramach projektu poprzez e-mail, stronę 

internetową, stronę projektu na portalu facebook.com czy kontakt telefoniczny.Jednocześnie informuję, że w okresie realizacji w/w projektu w I, II,III a także IV 

kwartale 2022 roku nie zanotowano jakichkolwiek odstępstw od przyjętego wcześniej planu działania przyjętego w ramach realizacji projektu "Aktywne Piątkowo – 

sport to zdrowie!".

10 Zadbajmy o najmłodszych! ZKZL SS ul. Stróżyńskiego 600 000 zrealizowano Zadnie zrealizowane

11

Nasz sportowy fyrtel-

darmowe zajęcia dla 

mieszkańców (IV.4)

Wydział Sportu 549 000 zrealizowano

WIV kwartale program organizowany był w sposób ciągły i planowy. Były realizowane następujące zajęcia : gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci, zajęcia na 

siłowni zewnętrznej, zdrowy Kręgosłup, Wzmacnianie i stabilizacja, Kształtowanie  Sylwetki, Spalanie kalorii, Zumba Gold,  Otwarte Strefy Rekreacji, Gimnastyka 

z elementami jogi, Zumba, Piłka Nożna – dorośli, Trening Mamy z Dzieckiem: 0-2 lata, Zajęcia dla przedszkolaków, Trening Mamy z Dzieckiem: 3-5 lata, Zajęcia 

taneczne dla dzieci, Taniec Latino Solo, Otwarte Strefy Rekreacji – Siatkówka, Taniec Bachata, Otwarte Strefy Rekreacji – Koszykówki, Joga, Gimnastyka 60+, 

Taniec w Parach, Trening Obwodowy oraz Nordic Walking. Zajęcia realizowało około 23 instruktorów, a prowadzono je w 13 lokalizacjach: Park Strzeleckiego, 

ZSO2 Krzesiny, Szkoły Podstawowe nr 61, nr 63, Przedszkole Ikarek, w Sali biesiadnej- Szczepankowo (Skibowa 29), Salka Parafialna (Forteczna 53), OSiR 

Głuszyna, Przedszkole nr 93, Siłownia Zewnętrzna Unii Lubelskiej, Przedszkole Mini Mini, ul. Starołęcka, przy moście kolejowym (NW), Przedszkole Parostatek. 

Ostatecznie program zakończył się  31.12.2022 r. 

ZDM

Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania na wykonanie doświetleń przejść dla pieszych. Planowane ogłoszenie postępowania styczeń - 

luty 2023. Realizacja zadania przewidziana do końca roku 2023. Realizacja zadania w zakresie robót budowlanych dla wymiany nawierzchni chodnika w rejonie 

ul. Okólnej została wykonana.

ZKZL/ ul. Nowotarska
Zadanie łączone z zakresami z PBO21 dt. Nowotarskiej w projektach Zielone Fyrtle 2021oraz Atrakcyjne strefy odpoczynku 2021 - w trakcie procedury 

przetargowej. 

ZSO 2 Wybudowano 4-torową bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem małej architektury. Zadanie zakończone

Przedszkole nr 93 Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.Ogłoszewnie przetargu I kwartał 2023. 

14 Szkoła na sportowo ZKZL SSP 1 (ul. Grunwaldzka) 600 000 zrealizowano Zadanie zrealizowane

w trakcie 

realizacji

600 000
w trakcie 

realizacji

Infrastruktura sportowo-

rekreacyjna
Wydział Oświaty 430 000

Poprawa bezpieczeństwa 

pieszych

ZDM

ZKZL
12

13
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Bezpieczny student, 

bezpieczny poznaniak
Wydział Sportu 286 500 zrealizowano

Zajęcia w terminie 01.10-31.12.2022 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.

Zakupilono Judogi i koszulki dla uczestników. Zorganizowano turniej judo wraz nagrodami. Poprzez reklamę  sponsorowaną na Facebooku zgłosiła się duża 

liczba osób. Na zajęcia zapisało się łącznie 250 osób. Zajęcia prowadzone były przez 5  trenerów .

16 Przez sport po zdrowie Wydział Oświaty SP 74 600 000 zrealizowano Zakończono remont sali gimnastycznej oraz wykonano modernizację boisk sportowych. 

17 Na Woli baw się do woli Wydział Oświaty ZSP 13 600 000 zrealizowano
Wykonano modernizację i zagospodarowanie terenu szkoły - stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (plac zabaw, urządzenia sportowo-rekreacyjne) 

wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.

18
Aktywne Naramowice - sport 

to zdrowie!
Wydział Sportu 193 600 zrealizowano

Zadanie zrealizowano:

Kompleksowa promocja projektu  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 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  Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 

poprzez adnotację w publikowanych treściach, a także wykorzystanie hashtagu #poznanwspiera.

-   realizacja 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, ul. Rzewieniowej 5, ul. Czarnucha czy w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sarmackiej 105, Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Boranta 2, Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka 101, Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 przy ul. Umultowskiej 114, a także Przedszkolu 

Publicznym Maluchy na os. Władysława Łokietka 3/D,- prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych dla dorosłych i seniorów w ramach projektu na 

terenie siłowni zewnętrznych na os. Władysława Łokietka 104, w Parku Żurawiniec, czy przy ul. Jasna Rola, 

- prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych i usprawniających typu Power Body, Nordic Walking, Zdrowy Kręgosłup czy Pilates dla dorosłych i 

seniorów w ramach projektu na terenie Studio Żurawiniec przy ul. Jasna Rola 34 czy w Parku Żurawiniec.

 Koordynacja działań  i kontrola trenerów oraz instruktorów prowadzących zajęcia,-   pomoc w organizacji zajęc,-   kontakt z mieszkańcami poprzez grupy 

społecznościowe, rady mieszkańców i rady osiedli celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dotyczącego formy, kształtu i zakresu realizacji zajęć 

sportowo – rekreacyjnych,-   komunikacja z mieszkańcami  w ramach projektu poprzez e-mail, stronę internetową, stronę projektu na portalu facebook.com czy 

kontakt telefoniczny,-   przygotowanie do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych  zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia 

epidemiologicznego tzn. stosowanie środków indywidualnej ochrony przeciwepidemicznej, a także przygotowanie środków bezpieczeństwa w sferze metodyki 

zajęć.

Jednocześnie informuję, że w okresie realizacji w/w projektu w I, II, III, a także IV kwartale 2022 roku nie zanotowano jakichkolwiek odstępstw od przyjętego 

wcześniej planu działania.

19

Rowerem/pieszo z 

Naramowic: łączniki 

Naramowice-Wartostrada; 

Abrahama-Murawa

ZDM 600 000 zrealizowano

Zakończone roboty budowlane polegające na budowie łącznika pomiędzy ulicami Abrahama i Lechicką. Trwa opracowywanie dokumentacji powykonawczej 

przez Wykonawcę.

Ponadto zakończono roboty budowlane dotyczące remontu ścieżki dla ul. Lechickiej.

20 Leśniczówka Naramowice

Wydział 

Kształtowania i 

Ochrony 

Środowiska

ZLP 415 000
w trakcie 

realizacji

Wyłoniono wykonawcę w drodze zamówienia publicznego na wykonanie w trybie projektuj i wybuduj. Rozmiar prac i termin ogłoszenia przetargu jest wynikiem 

uzgodnień z Wnioskodawcą PBO.  Prace projektowe rozpoczęto w IV kwartale 2022, roku, natomiast zakończenie wykonania całości prac jest planowane na maj 

2023 r. 



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

21

Nasz sportowy fyrtel-

darmowe zajęcia dla 

wszystkich (VIII.11)

Wydział Sportu 537 000 zrealizowano

W sprawozdawanym okresie program organizowany był w sposób ciągły i planowy. W IV kwartale były realizowane lub trwały zapisy na następujące zajęcia:  

SMOVEY , ABT, Aerobic, Aqua Fitness, Ćwiczenia mięśni dna miednicy, Fit Sylwetka, Fitness na trampolinach, Gimnastyka , Gimnastyka zdrowotna, Joga, 

Latino Solo, Nordic Walking, Pilates, Płaski brzuch + stretching, Powrót do formy - bieganie od zera, Salsation, Shape, Siłownia zewnętrzna, Spotkania biegowe, 

Step Fitness, Stretching,  Tabata + Stretching, Taniec dla dzieci 4-6 lat, Tenis stołowy-  dorośli oraz dzieci,  Zajęcia dla mam z wózkami,  Zajęcia dla 

przedszkolaków, Zajęcia sportowe dla dzieci 4-6 lat, Zdrowy Kręgosłup, Zgrabna sylwetka , Złap Oddech, Zumba.  Zajęcia realizowało około 23 instruktorów, a 

prowadzono je w 28 lokalizacjach: DK Jędruś, Remplus, Przystań Posnania, Orle Gniazdo, Park Kurpińskiego, DK Na Skarpie, Sił.Zewn. os. Stare Żegrze, SP 

50, ACK TROPS, Wiatraczna/Inflancka, Traszki Ratajskie, Chartowo (NW i spotkania biegowe), Basen Rataje POSiR, Przedszkole nr 130, Przedszkole nr 20, 

Szufladka. Kontynuowano organizację festynów osiedlowych w różnych rejonach w tym między innymi  10.10 w SP 50 na os. Stare Żegrze, 15.10 nad Maltą, 

17.10 przy SP 20 na os. Rzeczypospolitej, 20.10 w Przedszkolu nr 130, 23.10 przy kościele na os. Stare Żegrze, czy 25.10 na os. Piastowskiem przy SP 14. 

Trwała kampania informacyjna i promocyjna projektu. Ostatecznie zajęcia prowadzone były w tym rejonie do drugiej połowy grudnia. Po tym terminie nastąpiło, 

podsumowanie, czas na sprawozdanie przez instruktorów oraz ew. zdanie wypożyczonego sprzętu. Ostatecznie program zakończył się  31.12.2022 r. 

22 Rataje- mój sportowy azyl Wydział Sportu 540 000 zrealizowano

1. Promocja projektu "Rataje- mój sportowy azyl" - Stworzenie strony internetowej projektu. Stworzenie logo, grafik plakatów i ulotek, Prowadzenie strony 

internetowej, gdzie umieszczane były aktualne informacje, opis zajęć, harmonogram zajęć, lokalizacje, regulamin, galeria oraz kontakt do koordynatorów,  

Prowadzenie strony Facebooko'wej "Mój sportowy azyl" oraz regularne publikowanie postów z zajęć, Promocja marketingowa poprzez portal Facebook i inne 

grupy lokalne zachęcała do wzięcia udziału w zajęciach, Przedstawianie oferty zajęć poprzez kontakt telefoniczny, e- mailowy oraz za pośrednictwem wiadomości 

na Facebooku, Kontakt i promocja projektu z pomocą Domów Kultury: Orle Gniazdo, Polan Sto, Na Skarpie, Na Pięterku, Jagiellonka, Jędruś, Promocja strony 

na Facebooku, 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), 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 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. Zajęcia przeznaczone były dla amatorów nie grających na co dzień w klubach piłkarskich.

- Zajęcia dla dorosłych i seniorów oraz dzieci w domach kultury Polan Sto, Orle Gniazdo, Jędruś, Jagiellonka, Na Pięterku, Na Skarpie - 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 kids, zumba, zumba senior, stepy, cheerleader, joga, motoryka dla bzyka, 

3. Koordynacja i obsługa projektu - Organizacja i koordynacja zajęć, Kontrola zajęć, wizytacje, Kontrola nad aktualnymi zasadami sanitarno- epidemicznymi,  

Koordynacja działań promocyjnych i marketingowych, Pomoc przy organizacji zajęć.

23 EkoCzwórka dla Rataj #2 ZKZL 600 000 zrealizowano Zadnie zrealizowane

24
Remont sali gimnastycznej w 

ZSO
Wydział Oświaty ZSO 172 500

w trakcie 

realizacji
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, przesunięto całość środków finansowych do budżetu na rok 2023.

25

Nasz sportowy fyrtel-

darmowe zajęcia dla 

mieszkańców (X.8)

Wydział Sportu 495 000 zrealizowano

W sprawozdawanym okresie program organizowany był w sposób ciągły i planowy. Odbywały się następujące zajęcia:  dla przedszkolaków, Nordic Walking, 

Otwarte Strefy Rekreacji – Siatkówka, Kształtow. Sylwetki, Zdrowy Kręgosłup, Stretching z elementami jogi, Krav Maga, Aqua Senior, Aerobic dla dzieci, Taniec 

Nowoczesny, Tańce Latino, Sportowy Brzdąc, Tajski boks z elementami samoobrony, Siłownia zewnętrzna, Zumba, Złap Oddech, Joga, Aqua Fitness, Dance 

Mix, Zumba Gold, Gimnastyka 60+, Otwarte Strefy Rekreacji – Koszykówka, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Boks. Zajęcia realizowało około 18 instruktorów, 

a prowadzono je w 21 lokalizacjach: Przedszkola: nr 188, nr 43, nr 65, nr 54, nr 22, nr 176, os. Dębina 105, Szkoły Podstawowe nr 79, nr 25, Oddział 

Przedszkolny - SP 5, CITYZEN (Droga Dębińska), Halkownia, Lasek Dębiński, Basen POSiR Chwiałka, sala przy Poplińskich 12A, ul. Dębowa 53, Dom Dźwięku, 

Opolska/Kozaka, Witaszka/Kocha, Buczka/Stefańskiego, os. Dębina 106. Ostatecznie program zakończył się  31.12.2022 r.

26
Wartostrada-Wilda-Centrum: 

wygodnie pieszo i rowerem
ZDM 600 000 zrealizowano  Zadanie zrealizowane w ciągu ul.Droga Dębińska.

27 Wildecka aleja drzew ZDM 60 000
w trakcie 

realizacji

Projekt zagospodarowania zielenią pasa drogowego ul. Hetmańskiej - dokumentacja projektowa zaakceptowana. Trwa przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej.



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

28

Nasz sportowy fyrtel-

darmowe zajęcia dla 

mieszkańców (XI.6)

Wydział Sportu 539 000 zrealizowano

W sprawozdawanym okresie program organizowany był w sposób ciągły i planowy. W IV kwartale były realizowane lub trwały zapisy na następujące zajęcia: 

Zdrowy Kręgosłup, Zajęcia dla przedszkolaków, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Gimnastyka Prozdrowotna,  Gry i zabawy z elementami gier zespołowych, 

Zumba, Kształtowanie Sylwetki, Zajęcia na siłowni zewnętrznej, Joga, Kształtowanie Sylwetki, Wzmacnianie i stabilizacja, Nordic Walking, Spalanie kalorii, 

Brzuch, uda, pośladki , Gimnastyka z elementami pilaste, Stretching, Piłka Nożna – dzieci,  dorośli, młodzież, Płaski brzuch, Zumba Gold, Badminton – dzieci, 

Gimnastyka z elementami jogi , Badminton - młodzież i dorośli. Zajęcia realizowało około 20 instruktorów a prowadzono je w 28 lokalizacjach: Atlantis Fitness, 

Przedszkole nr 7, Boisko Osiedlowe (ul. Andersena 6), Zmartwychwstańskie Centrum Sportu i Rehabilitacji, Boisko Osiedlowe (ul. Obrzeże), Reebok Crossfit 

Poznań, Dom Kultury Stokrotka, Siłownia Zewnętrzna: Park ks. Feliksa Michalskiego, Lasek Marceliński, Stefana Jaracza 9, Przedszkole nr 36, nr 38 nr 67, Sport 

& Beauty Poznań Fabianowo, ROD Kolejarz, ul. Chryzantemowa, SP 78, Klub Seniora Górczyn, Lasek Marceliński (ul. Strzegomska), Plac Sensoryczny (ul. 

Krokusowa/ul. Stokrotkowa), Boisko (ul. Leszczyńska 51), ul. Mieleszyńska (NW). Ostatecznie program zakończył się  31.12.2022 r. 

SP 78 Zamontowano trybunę oraz materace ochronne na sali gimnastycznej.

SP 54 Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe oraz wykonano uzupełnienie nawierzchni placu zabaw.

SP 10 Zakończono prace remontowe związane z zagospodarowaniem pomieszczenia szkolnego na strefę relaksu dla uczniów.

Przedszkole nr 36 Zakupiono zestaw interaktywny, laptop wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie typu magiczny dywan/interaktywna podłoga.

Przedszkole nr 7 Zakupiono monitor informacyjny oraz urządzenie typu magiczny dywan/interaktywna podłoga.

SP 54 Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe oraz wykonano uzupełnienie nawierzchni placu zabaw.

SP 78 Zakończone prace związane z utworzeniem sali do integracji sensorycznej.

Przedszkole nr 7 Przeprowadzono bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwijające kompetencje techniczne. 

Przedszkole nr 36 Zakupiono i zamontowano 2 zestawy urządzeń placu zabaw.

RO Kwiatowe Podpisano umowę na wykonanie projektu i budowę pumptracka. Planowany termin realizacji II kwartał 2023 r.

 pakiet rowerowy 

Ławica/Bajkowe
Zadanie zrealizowane

OSP Kwiatowe Zadanie zrealizowane

31

Ćwicz, trenuj, baw się-

nowoczesny kompleks 

sportowo-rekreacyjny

Wydział Oświaty
ZSP 7 (SP 

87+Przedszkole nr 192)
600 000 zrealizowano Wykonano modernizację i rewaloryzację boiska oraz placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni.

32
Drogi rekreacyjno-

przyrodnicze Doliny Cybiny
ZLP 534 000

w trakcie 

realizacji
Zakończono prace projektowe. Zamówiwnie publiczne na prace wykonawcze zostaną przeprowadzone w roku 2023. 

33 Boisko marzeń Wydział Oświaty ZSZ nr 1 600 000
w trakcie 

realizacji

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji, przesunięto część środków finansowych do 

budżetu na rok 2023.

34
Kolorowy dziedziniec 

sportowo-rekreacyjny
Wydział Oświaty ZSZ nr 1 452 100

w trakcie 

realizacji

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego (wpłynęła jedna oferta przewyższająca 

możliwości finansowe Zamawiającego), przesunięto całość środków finansowych do budżetu na rok 2023.

ZDM

1. Antoninek- Zieliniec- 

Kobylepole: Nasadzenia 

na skwerach na terenie 

Osiedla

110 500
Projektant przedłożył dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania zielenią obszaru skrzyżowania ul. Browarnej/Leszka/Światłopełka oraz 

Światłopełka/Zbyłowita, która została zaakceptowania. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Wydział Oświaty

2. Chartowo: Nowe 

nasadzenie na terenie 

Osiedla Rusa SP nr 6

35 000 Wykonano nasadzenia krzewów na terenie szkoły. Zadanie zrealizowane

Wydział Kultury

3. Fabianowo- Kotowo: 

Zielony ogród biblioteki

74 277

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY W CAŁOŚCI. Środkami na realziację projektu dysponowała Biblioteka Raczyńskich. W dniu 4 lipca 2022 r. został 

zaakceptowany i odebrany projekt aranżacji terenów zielonych Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2, wykonany przez firmę Flame Dorota Cebulska. Koszt 

projektu wynióśł 5800,00 zł  W dniu 5 sierpnia 2022 Biblioteka Raczyńskich podpisała umowę z wykonawcą Flame Dorota Cebulska, której przedmiotem jest 

zagospodarownie ogrodu przyległego do budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu, według projektu zagospodarownia tereniu w tym m.in. 

przygotowania terenu, Wykonania nasadzeń, dostwa roślin. Opracowany został szczególowy harmonogram prac. Zakupiono zanczną ilośc nowych nasadzeń tj. 

krzewów i roślin oraz korę do drzew. Umowa została zrealizowna do dnia 10 grudnia 2022 r. 

WJPM

3. Fabianowo- Kotowo: 

Zieleń na placu przy ul. 

Fabianowo

90 000
Rozpoczęto prace modernizacyjne terenu rekreacyjno - sportowego. Zadanie będzie realizowane po zakończeniu modernizacji obiektu. Srodki zostały 

przesunięte w budżecie na rok 2023.

w trakcie 

realizacji

w trakcie 

realizacji

zrealizowano

35
Zielone Fyrtle - łączą nas 

drzewa

Rejon na piątkę! 250 000Wydział Oświaty

30

29

Marzenia dzieciaków i 

potrzeby strażaków

Wydział Oświaty

WJPM

ZTM

WZKiB

600 000



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

ZZM

4. Głuszyna: Projekt 

rewitalizacji parku przy ul. 

Silniki plus nasadzenia 

drzew, krzewów, rabat 

kwiatowych do wysokości 

posiadanych środków

110 000
Wykonano projekt doposażenia placu zabaw oraz rozszerzenia ścieżek zdrowia. Trwa przygotowanie materiałów do udzielenia zlecenia na realizację zadania. 

Realizacja zadania w I kw. 2023

WJPM

4. Głuszyna: Nasadzenia 

drzew na OSiR Głuszyna 23 000

Realizacja nasadzeń połączona jest z wykonaniem zieleni, o której mowa we wniosku PBO 2021 Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji, po zakończeniu 

etapu inwestycyjnego tego zadania. Podpisano umowę z wykonawcą - planowany termin rozpoczęcia  realizacji prac ogrodniczych po dokonaniu odbioru robót w 

zakresie placu streetworkout. Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2023

Wydział Oświaty

4. Głuszyna: Nasadzenia 

drzew teren SP 53 (Zespół 

Szkół i Placówek 

Oświatowych nr 5 )
20 000 Wykonano nasadzenia drzew na terenie szkoły. Zadanie zrealizowane

Wydział Oświaty

5. Krzesiny- Pokrzywno- 

Garaszew:o Nasadzenia 

na terenie ZSO2 Krzesiny 61 278 Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów na terenie szkoły. Zadanie zrealizowane

ZKZL

5. Krzesiny- Pokrzywno- 

Garaszewo: Rewitalizacja 

wschodniej części parku 

przy

dworze na Krzesinach

93 000
Zadanie łączone z zakresami z PBO21 dt. Nowotarskiej w projektach Zielone Fyrtle 2021oraz Atrakcyjne strefy odpoczynku 2021 - w trakcie procedury 

przetargowej

ZDM

5. Krzesiny- Pokrzywno- 

Garaszewo: Pielęgnacja 

zieleni niskiej w pasie 

drogowym ul. Garaszewo

10 000 ZDM dokona pielęgnacji w pasie drogowym ul. Garaszewo. Trwają prace związane ze zleceniem działań pielęgnacyjnych.

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
Zakończono opiniowanie przez ZDM dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania zielenią pasa drogowego ul. Szarotkowej. Dokumentacja zostanie 

przekazana Radzie Osiedla do opiniowania. ZDM oczekuje na zajęcie stanowiska przez Radę Osiedla.

Wydział Oświaty

7.Naramowice: Zielone 

zagospodarowanie terenu 

SP60

164 278
 Z uwagi na planowaną w roku 2023 realizację zadania związanego z retencją wody (zadanie realizowane we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i 

Rewitalizacji Miasta), przesunięto całość środków finansowych do budżetu na rok 2023.

ZZM

8. Podolany: Skwer przy ul. 

Karpińskiej - 

zagospodarowanie zielenią
164 278 Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu prac projektowych ze środków Rady Osiedla Podolany. Prace projektowe będą trwać do 26 kwietnia 2023

w trakcie 

realizacji
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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

ZLP

9. Krzyżowniki- 

Smochowice: Rozbudowa 

istniejącego 

zagospodarowania 

rekreacyjnego i zieleni na 

działce nr 1/177, ark. 28 

obręb Krzyżowniki.

153 000
Rozpoczęcie prac projektowych jest planowane w IV kwartale bieżącego roku, natomiast zakończenie wykonania całości prac jest planowane na 2023 r. 

Powyższe wynika z przedłużających się ustaleń w zakresie rozmiaru prac z Radą Osiedla Krzyzowniki-Smochowice na terenie, której będą prowadzone prace. 

ZZM

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

90 000 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania posadzono 40 drzew w parku im. Z.Mahlik i T. Kasserna.

Wydział Oświaty

11. Starołęka- Minikowo: 

Ścieżka przyrodniczo-

edukacyjna przy szkole 

podstawowej nr 63 
164 278 Zakończono prace związane z wykonaniem ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

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 Zadanie zrealizowane. W ramach zadania uporządkowano teren oraz wykonano ścieżkę mineralną.

ZDM

13.Szczepank owo-

Spławie- Krzesinki: 

Nasadzenia drzew wzdłuż 

ulicy Sierpowej - do 

wysokości środków

278 833 Zakończono opiniowanie dokumentacji projektowej. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Realizacja do wysokości środków.

ZZM

13.Szczepank owo-

Spławie- Krzesinki: 

Wykonanie alejki 

spacerowej o ekologicznej 

nawierzchni 

przepuszczalnej 

prowadzącej do placu 

zabaw przy ul. Świątniczki 

wraz z posadzeniem 

niskich krzewów wzdłuż 

alejki

30 000 Zadanie zrealizowane. Zlecono wykonanie ścieżki pieszej wokół placu zabaw przy ul. Swiątniczki.

w trakcie 

realizacji
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