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Kwartalnik Rady Osiedla wydawany dla mieszkańców
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice

Sprawozdanie z wydarzeń na Osiedlu
oraz pracy Rady Osiedla i Zarządu Osiedla
1.

8.

Sesje Rady Osiedla odbyły się, 3 czerwca, 1 lipca,
5 sierpnia i 2 września. Następna sesja odbędzie się 7 pażdziernika, jak zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.00.

Przeprowadzony zostanie montaż słupków przy skrzyżowaniu ulic Santocka/Karlińska.

W czasie sesji rozpatrzono i uchwalono min. Ustalenie listy zadań remontowych w placówkach oświatowych a także projekt
zmiany wydatków na 2020 r Uchwała w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Osiedla do uczestniczenia w pracach związanych z poprawą infrastruktury rowerowej wzdłuż ul.Dąbrowskiego. Rozpatrzono także projekt w sprawie ustalenia listy
priorytetów w zakresie prac remontowych chodników i jezdni na naszym Osiedlu. 2 września podjęto uchwałę w sprawie
powołania składu osobowego Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice i zaopiniowano projekty zgłoszone do
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Przynajmniej raz w miesiącu pełni dyżur na naszym
Osiedlu Mobilny Komisariat Policji w rejonie ulic Karlińska/
Muszkowska.

2.

Rozpoczęto remont biblioteki i z tego względu na czas
remontu siedziba Rady Osiedla zostaje tymczasowo przeniesiona do budynku przy ul. Słupskiej 62.

3.

Trwają prace remontowe jezdni na ul.Olsztyńskiej
i pobocza na ul.Lęborkiej. Następnie prace będą kontynuowane
na jezdni ul.Łomnickiej i dokończenie remontu chodnika przy
ul. Trzebiatowskiej.

4.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z powodu remontu
biblioteki, zostaje tymczasowo przeniesiony na ul.Matejki 66.

5.

Realizowana jest budowa ulic Łebskiej, Kociewskiej,
Żukowskiej i Łagowskiej, planowe zakończenie prac listopad
2019. Prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie
gdyż wprowadzona jest tymczasowa organizacja ruchu.

6.

Planowane w tym roku jest montaż tzw. poduszek berlińskich na ul. Sianowskiej na odcinku od ul. Santockiej do
ul. Słupskiej a przygotowaniu jest projekt montażu tzw. Poduszek berlińskich na ul. Słupskiej.

9.

10.

Raz w miesiącu odbywa się przegląd obiektów sportowo-rekreacyjnych, znajdujących się na naszym Osiedlu.

11.

Comiesięczne spotkania w ramach akcji Bezpieczna
Dzielnica –Bezpieczny Mieszkaniec z Policją i Strażą Miejską.

12.

Zamontowano kolejna kamerę monitoringu miejskiego na obiekcie rekreacyjnym przy ul.Maszewska/Myśliborska.

13.

Proekologiczna akcja Sprzątanie Świata-NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY, odbyła się na naszym
Osiedlu w dniach 20-21 września.

14.

Trwa akcja rozprowadzania Pudełka Życia, można je pobrać w czasie dyżuru Rady Osiedla w każdą środę w godz. 18-19.

15.

Został zrealizowany kolejny etap rozbudowy strefy
rekreacyjnej przy ul. Przytocznej, przeprowadzone będą także
prace konserwacyjne płyty boiska przy ul. Braniewskiej

16.

Sesje Rady Osiedla niezależnie od doraźnych odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca dyżury są pełnione
w każdą środę w godz. 18-19 w czasie którego czynny jest telefon 786208910, można też przesyłać tematy spraw na maila
porządek@rad.org.pl

7.

Progi zwalniające będą montowane w 2019 r. na
ul. Kołobrzeskiej, Lęborskiej a w przyszłym roku na ul. Margonińskiej, Maszewskiej, Trzcianeckiej i Człuchowskiej.

Witold Puchalski

Plac Zabaw
przy ul. Przytocznej – rozbudowa
W zeszłym roku oddano do użytku nowy plac zabaw. Zrealizowano tym samym pierwszy etap jego budowy. W ostatnim
tygodniu sierpnia rozpoczęto prace w ramach drugiego etapu.
Zgodnie z założeniami rozbudowa odbywa się w północną stronę łąki. W toku prac przygotowano ścieżki prowadzące wzdłuż
łąki między urządzeniami a umożliwiające wejście do placu
zabaw–parku w trzech miejscach. Istotnym polepszeniem dotychczasowej infrastruktury jest wyposażenie terenu w dodat2

kowe ławki. Najważniejszą częścią tego etapu prac jest dodanie
wielu nowych atrakcyjnych urządzeń dla starszych dzieci jak
i dla dorosłych, o których nie napiszę – zapraszam na plac, by
się z nimi zapoznać. Planowane ukończenie prac przypada na
piątek 20 września 2019 r. Jedyne co pozostanie później to właściwe korzystanie i zadbanie, by nowy obiekt pozostał w takim
stanie jak najdłużej.
Maciej Bedyński

Znajdziesz w bibliotece…
Podobno życie zaczyna się dopiero jesienią, kiedy robi się
chłodniej ( F. S .Fitzgerald ). Wracamy z wakacyjnych wojaży
do codzienności, próbując odnaleźć w niej ślady nie codzienności. Bo kiedy przyjdzie zła pogoda i pryśnie dni uroda, zapłacze
świat (W. Młynarski).
Nic tak nie pomaga na jesienną chandrę jak dobra książka
bo ona nie ma końca (R. D. Cumming).
Jesienna tęcza barw i symfonia zapachów czarują czas
i przestrzeń. Podobny klimat mają książki, które pragnę Państwu zaproponować – garść życia w różnych odsłonach.
Dla jednych będą powrotem do młodości, dla innych zaskoczeniem, lecz jak ufam nikogo nie pozostawią obojętnym.
Na początek książka Jana Głuchowskiego: Na saksy i do
Bułgarii: Turystyka handlowa w PRL. Tytuł mówi wszystko,
zachęcam!
Kolejną pozycją godną uwagi jest Bogna Tyrmanda Michała Wójcika. Kolorowa postać, kolorowa miłość i bohema tamtych czasów w tle.
Natomiast Maria Konwicka otwiera drzwi swojego domu
i zaprasza na spotkanie ze swoim ojcem Tadeuszem Konwickim ( Byli sobie raz...). Zwyczajnie o niezwyczajnym, ciepło,
z miłością, polecam!
Anna Binkowska w książce: Mogłam sobie pozwolić przybliża nam sylwetkę znanej aktorki i poetki Anny Milewskiej,
prywatnie żony znanego himalaisty Andrzeja Zawady. Dwa
światy i jedno życie – godna uwagi.

Dla miłośników historii najnowszej wspomnienia Krzysztofa Strycharskiego – Moja żona tramwajarka: Opowieść
o Henryce Krzywonos – Strycharskiej. Każdy zna, lecz czy
na pewno? Warto zajrzeć za kulisy spraw, które nadal budzą
skrajne emocje.
Dla młodych i najmłodszych kilka pozycji oswajających
bliższą i dalszą rzeczywistość! Monika Peitx jest autorką
dwóch książeczek, których tytuł jest wystarczającą zachętą
– Maja dorasta: Niezbędnik dorastającej dziewczynki
i - Kacper dorasta: Niezbędnik dorastającego chłopca.
Lekko, łatwo i przyjemnie o sprawach ważnych i najważniejszych.
Z kolei Britta Teckentrup opisuje cud życia; spoglądając
na otaczający świat przez pryzmat zjawisk jakie nas otaczają
a których – zagonieni- nie dostrzegamy. A szkoda.
-Noc dookoła świata – Księżyc
-Każda pora roku ma w sobie piękno- Drzewo
-Maleńki cud natury: Pszczoła
Dodatkową atrakcją jest szata graficzna, zachęcam! Na koniec
myśl A. de Saint- Exupery, który powiedział: przyjaciele są jak
ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.A książki to najlepsi i najwierniejsi przyjaciele
dlatego pozwólmy ponieść się wyobraźni!
Zapraszam do biblioteki!
F16 B. R.
M. Szuman
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„Z innej perspektywy”
Kiedy gazetka ujrzy światło dzienne, większość z nas będzie się
emocjonować wyborami parlamentarnymi. A ja prosiłbym, aby
emocje przekierować na Poznański Budżet Obywatelski (PBO)
i oddanie przemyślanego głosu. Przypominam, że to pieniądze
z NASZYCH podatków, które możemy i chcemy na NASZYM
podwórku wydać. Na ściśle określone projekty.
Wiele było porównań, aby zrozumieć co to jest ten PBO.
Mnie przypadł do gustu ten. Ciocia obiecała rodzinie upiec tort,
ale warunek był jeden; składniki do ciasta kupujecie z własnych
pieniędzy (nasze podatki). Gdy ciasto będzie gotowe, część tortu podzielę na równe kawałki, aby każdy spróbował. Pozostała
cześć tortu (PBO) zostanie podzielona różnie. Ten kto na moich
imieninach zaśpiewa najgłośniej, dostanie największy kawałek
(w tym przypadku oddane głosy na projekty).
Nadmieniam, że w latach 2015, 2016, 2017 dzięki Waszym głosom środki z PBO trafiły na różne projekty w naszym

„Krzyżownicko- Smochowickim fyrtlu”. Jako Rada Osiedla
zrealizowaliśmy wiele i jeszcze wiele chcemy zrobić. W 2018
r. przegraliśmy. Dlaczego? Głos oddało tylko 8% uprawnionych do głosowania! (w tym dzieci, które też mogą oddać głos
przy potwierdzeniu rodzica). Przegraliśmy pomimo szeroko
zakrojonej akcji agitacyjnej.
Proszę Was po raz kolejny; usiądźcie przed
monitorem i zagłosujcie. W tym przypadku nie
trzeba „pędzić” do lokalu wyborczego i zastanawiać na kogo oddać głos.
I jeszcze jedno na koniec. Proszę nie pytać
mnie na ulicy lub przez telefon czy w roku przyszłym (2020 r.) odbędzie się „Smochy Festiwal”. Jak nie ZAGŁOSUJEMY, to nie będzie.
Radosław Sekulski

Rok po RODO – i co z tego?
W maju zeszłego roku na terenie całej Unii Europejskiej zaczęło
obowiązywać GDPR (General Data Protection Regulation), czyli
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO. W mediach pojawiła
się lawina informacji na temat konieczności anonimizacji danych,
a także i głównie o wielomilionowych karach, które mogą być nałożone na osoby, które „RODO” nie wdrożą lub nie będą stosować.
Kultowa stała się również „szafa zgodna z Rodo”, czy też inne mniej
lub bardziej poważne działania osób nadmiernie demonizujących
nowe regulacje. Datą wejścia przepisów w życie był 25 maja 2018 r.,
ale faktyczne obowiązki RODO nakładało już od 2016 r. Praktycznie każdy, korzystający choć raz z usług świadczonych za pomocą
sieci Internet, otrzymał informacje od podmiotów, z usług których
korzystał wcześniej informacje wysłaną przed lub po ww. dacie.
Po ponad roku obowiązywania przepisów unijnych i polskiej ustawy społeczeństwo polskie, jak wynika z badań, zajmuje trzecie miejsce (zaraz po Szwecji i Norwegii), jeśli chodzi
o świadomość omawianych regulacji i ich doniosłości. Czy wiemy czemu te przepisy służą, jaka jest ich geneza i główny cel?
Zasadniczym celem RODO jest ochrona praw i wolności
obywateli UE, w szczególnej i wrażliwej sferze prywatności,
którą stanowią dane osobowe człowieka. Nie od dziś wiadomo,
a spostrzeżono to również na poziomie ustawodawcy europejskiego, że instytucje (szczególnie działające na dużą skalę, również
w internecie) zbierają, utrwalają i przetwarzają dane osobowe, by
następnie czynić z posiadanej wiedzy użytek komercyjny. Warunkiem koniecznym korzystania z określonych nieodpłatnych
usług i serwisów online, w tym społecznościowych jest dobrowolne przekazanie informacji o sobie.
Przepisy RODO porządkują zasady takiego postępowania z danymi osobowymi szczególnie w ten sposób, by obywatel UE wiedział
w szczególności, które z jego danych będą przetwarzane, jaki będzie
cel przetwarzania, czy dane te trafią poza obszar UE, czy przetwarzanie danych będzie skutkować automatycznym podejmowaniem
decyzji (czyli np. profilowanie w celu przedstawienia reklamy dostosowanej do potrzeb odbiorcy); co najważniejsze jakie uprawnienia posiada obywatel w relacji do podmiotu, który jego dane posiada.
W typowym pouczeniu (informacji), którą otrzymujemy od
podmiotu, któremu udostępniamy dane wskazuje się m.in. prawa,
które nam przysługują oraz wskazane są organy i instytucje, do
4

których możemy zwrócić się w celu uzyskania informacji bądź
realizacji praw. Katalog praw, które przyznaje RODO to: prawo
do bycia zapomnianym, prawo do przeniesienia danych, prawo
dostępu do danych i informacji, prawo żądania sprostowania
i uzupełnienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Z powyższych praw najciekawsze wiąże się z historią pewnego Hiszpana, który nie godził się z wynikami wyszukiwania, które po wpisaniu jego danych pokazywała wyszukiwarka google.
13 maja 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE) w sprawie pomiędzy Google Spain SL i Google Inc.
przeciwko Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
i Mariowi Costesze Gonzálezowi (sygn. C-131/12) orzekł, że
obowiązująca obecnie Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia prawo do sprzeciwu, w ramach którego mieści się „prawo do bycia zapomnianym”.
W dniu 5 marca 2010 r. Pan M. Costeja González wniósł skargę która opierała się na tym, że przy wprowadzeniu jego imienia
i nazwiska do wyszukiwarki grupy Google pojawiał się link do
dwóch stron dziennika z dni: 19 stycznia i 9 marca 1998 r., na
których znajdowało się ogłoszenie o licytacji nieruchomości
Pana González z tytułu niespłaconych należności na rzecz zakładu zabezpieczeń społecznych.
Historia przedstawiała się tak, że rzeczywiście Pan González
popadł w tarapaty finansowe i jego firmie groziło bankructwo,
jednak udało mu się po kilku latach wyjść na prostą. Pełnię
szczęścia, w szczególności w zakresie wizerunku jego firmy, burzyły zapytania jego klientów o jego stan finansowy, ponieważ
po sprawdzeniu danych o nim w internecie najwyżej w wynikach
wyszukiwania widniały informacje o jego możliwym i szybkim
bankructwie. Ostatecznie w 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości
UE przyznał mu racje – co ciekawe działo się to przed wejściem
w życie RODO (obowiązywał wcześniej inny akt prawny).
Wobec tego z punktu widzenia obywatela UE jego prawa podstawowe, dotyczące w szczególności kwestii prywatności, danych osobowych i dóbr osobistych, są obecnie dzięki rozporządzeniu RODO jeszcze lepiej chronione a obywatel stojący
przed Goliatem (np. Google, Facebook) dysponuje narzędziami, które te prawa zabezpieczają i realizują.
Maciej Bedyński

Coś dla kibiców
LECH, LECH, KOLEJORZ
w KRZYŻOWNIKACH – SMOCHOWICACH
Jest taka drużyna która zwie się KKS, Lech Poznań ukochany klub
wielu z nas, tradycja kibicowania przekazywana z pokolenia na pokolenie, kibicujemy w różny sposób poprzez chodzenie na mecz na
Bułgarską, oglądanie meczy w telewizji, słuchanie relacji w radiu
itp., itd. Stadion teraz mamy dosyć blisko naszego Osiedla, zastanawiają mnie relacje mieszkańców naszego Osiedla z klubem na jakich
płaszczyznach może ktoś grał a może gra w Lechu Poznań, taka akcja
o przekazanie informacji na maila redakcj@rada.org.pl, także proszę
o informacje który zawodnik, trener Lecha Poznań mieszkał na
naszym osiedlu a mieszkali i to kilku przynajmniej. Tak na do-

bry początek wymienię reprezentanta Polski Piotra Świerczewskiego wicemistrza olimpijskiego z Barcelony 1992 czy trenera Macieja Skorże który z Lechem zdobył tytuł Mistrza Polski
w sezonie 2014/15. Z trenerem Maciejem Skorżą, przypomina
mi się takie wydarzenie jeszcze jako trener Amici Wronki a zarazem już wtedy mieszkaniec naszego Osiedla
w 2004 w drodze na mecz z Lechem Poznań drużyna uczestniczyła we Mszy Świętej w naszej parafii a
w Amice grali min. Marcin Kikut, Jacek Dembiński
czy Dariusz Dudka, opaczność chyba nad drużyną
czuwała bo mecz z Lechem Poznań wygrali 4: 0
a Marcin Kikut strzelił 2 bramki.
Witold Puchalski

Kierski Festiwal 2019 przeszedł do historii

Ogromne muzyczne i sportowe emocje za nami, kolejna edycja
Kierskiego Festiwalu przechodzi do historii. Jak co roku w Stajni
Kaliński w drugi weekend września odbył się Kierski Festiwal. Wydarzenie odbyło się w Kiekrzu i trwało dwa dni. Pierwszy dzień był
dedykowany fanom muzyki, drugi natomiast koni. Oprócz tego na
każdego uczestnika czekało dobre jedzenie, stoiska z rękodziełem,
dzieci mogły pojeździć na kucyku, czy pobawić się na dmuchanym
zamku. W sobotę uczestnikami festiwalu byli głównie sympatycy
dobrej muzyki, którzy nie zawiedli się. Tego dnia na scenie wystąpił
zespół Czysta Energia, Dizzy Boyz, Amelia Kurantowicz, Mazolewski Quintet wraz z Piotrem Ziołą i Anią Rusowicz. Jak się okazało największe emocje wywołał występ Dizzy Boys, który bardzo
żywiołowo zachęcił uczestników Kierskiego Festiwalu do wspólnej
zabawy. W nostalgiczny nastrój widownię wprowadził natomiast
Wojtek Mazolewski wraz z zespołem. W trakcie koncertów zorga-

nizowano również miłą niespodziankę dla miłośników motoryzacji.
Wśród uczestników festiwalu wylosowano ufundowany przez firmę KIA Delik nowy samochód KIA Proceed do wykorzystania na
weekend. Tego dnia odbył się również rajd motocyklowy. Głównym
punktem drugiego dnia były zawody woltyżerki sportowej. Do rywalizacji przystąpiło kilka zespołów z wielu polskich miast. Pokazy były bardzo widowiskowe i sprawiły jej młodym uczestnikom
wielką radość. Jak co roku Kierski Festiwal był jednym z ostatnich
akcentów kończącego się lata. Świetna muzyka, swojski klimat stajni, rywalizacja sportowa oraz liczne atrakcje zachęciły sporą liczbę
mieszkańców Poznania oraz okolic do wspólnej zabawy. Warto też
podkreślić, że w tym roku Kierski Festiwal miał też wymiar charytatywny. Podczas weekendu zbieraliśmy środki dla chorego Jasia
Wajdy, dzięki hojności uczestników udało się zebrać ponad 3 000 zł
na leczenie chłopca.
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STOWARZYSZENIE
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA
KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w 2004 r. W ostatnich
latach Stowarzyszenie skoncentrowało się na organizowaniu
zaję dla seniorów z naszego osiedla.
W zeszłym roku Stowarzyszenie ze szkołą Podstawową przy
ul. Leśnowolskiej 35 zorganizowało przy udziale seniorów wieczornicę obchodów 100 rocznicy Państwa Polskiego.
W bieżącym roku Stowarzyszenie we współpracy z Muzeum
Rolnictwa zorganizowało 5 wyjazdów tematycznych, których
celem było poznanie historii rolnictwa i przemysłu rolnego. Wyjazdy cieszyły się dobrą frekwencją. Uczestnicy spędzili czas
w miłej atmosferze przy kawie i smacznych ciastach pieczonych
na tradycyjnych przepisach. Wszystkie te zajęcia i wyjazdy były
dla seniorów bezpłatne. Ponadto w maju br. Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do ośrodka rehabilitacyjnego w Pogorzelicy
i pokryło koszt przejazdu w obie strony.
Do końca 2019 r. w Szkole Podstawowej przy ul. Leśnowolskiej 35 oferujemy cztery rodzaje zajęć:
• zdrowy kręgosłup są to ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone przez instruktora,
• terapia tańcem jest to rehabilitacja przez taniec przy muzyce
prowadzona przez instruktora,
• nauka języka angielskiego prowadzona przez nauczyciela,
• nauka obsługi komputera prowadzona przez nauczyciela.

Wieczornica – pieśni patriotyczne
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Ponadto Stowarzyszenie organizuje zajęcia basenowej gimnastyki rehabilitacyjnej w termach w Tarnowie Podgórnym.
Zapisy telefonicznie we wtorki i piątki po godzinie 20:00 pod
numerem 607 508 983. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Zygmunt Pawlik
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Zajęcia terapia tańcem

Wyjazd do Pogorzelicy

Wyjazd do muzeum w Szreniawie
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Planowane i realizowane projekty drogowe
Zakres prac

Etap prac (stan na dzień 15 września 2019 roku)

Rozbudowa monitoringu
wizyjnego na osiedlu

Kamery na obiekcie przy ulicy Braniewskiej oraz obiekcie przy ulicy Maszewskiej zostały
włączone do Systemu Monitoringu Miejskiego. Do końca 2019 roku system zostanie uzupełniony o dwie kamery na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Dąbrowskiego (rondo) oraz na obiekcie
przy ulicy Przytocznej.

Rozbudowa placu zabaw
przy ulicy Przytocznej

Trwają prace budowlane i montaż elementów rekreacyjnych i zabawowych.
Planowane zakończenie budowy – połowa października 2019 roku.

Przebudowa placu
w rejonie ulic Karlińska/
Sułowska/Muszkowska

Zakończyły się prace projektowe. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia
przetargu na roboty budowlane. Planowane zakończenie robót budowlanych - luty 2020 roku.

Budowa przepustu
na cieku Krzyżanka
w ul. Łagowskiej w Poznaniu wraz z budową chodnika w ul. Łagowskiej
na odcinku od przepustu
do ul. Kościerzyńskiej

Zadanie zostało wykonane przez ZDM. Realizacja zadania przez ZDM obejmowała
wykonanie przepustu żelbetowego oraz chodnika z kostki betonowej. Odbiór techniczny odbył
się 29 kwietnia, miesiąc przed planowanym odbiorem na koniec maja 2019 roku. Jednakże
w ramach wygranego grantu Rada Osiedla wskazała również wykonanie oświetlenia oraz usytuowanie koszy na śmieci, które to elementy nie znalazły się w projekcie wykonawczym ZDMu.
Niepełne wykonanie projektu grantowego zgłosiliśmy i wyjaśniamy zaistniała sytuację w celu
uzupełnienia inwestycji o brakujące elementy.

Budowa ulicy Łebskiej,
Kociewskiej, Żukowskiej
oraz Łagowskiej

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ulicach, aktualnie trwają prace budowlane
nawierzchni ulic wraz z podjazdami, planowany termin zakończenia wszystkich robót
- listopad 2019 roku.

Utwardzenie nawierzchni
ulic Trzebiatowska
i Tczewska

Realizacja w planie zamówień Zarządu Dróg Miejskich. Przygotowano dokumentację budowlaną oraz uzyskano uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej. Trzymiesięczne opóźnienie związane
było z wymogiem uregulowania spraw własnościowych istniejących instalacji Aquanet SA
w pasie drogowym. Oczekiwanie na decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wydania pozwolenia na wycinkę drzew przed przystąpieniem do realizacji budowy. Planowany termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania - listopad 2019 roku.

Budowa ulicy Architektów

Trwają prace projektowe w oparciu o konsultowane z mieszkańcami koncepcję budowy dróg
oraz koncepcję kanalizacji deszczowej. Zakończenie prac projektowych planowane jest do końca
II kwartału 2020 roku. Budowa ulicy planowana jest w kolejnym roku po uzgodnieniu projektu
budowlanego.

Budowa ulicy
Białośliwskiej

Zakończyły się prace projektowe w oparciu o konsultowaną z mieszkańcami koncepcję
budowy drogi. Trwają poszukiwania źródeł finansowania budowy.

Budowa ulic Mrowińska
(od Lubosińskiej
do Przybrodzkiej)
oraz Przybrodzka

Zakończyły się prace projektowe w oparciu o konsultowaną z mieszkańcami koncepcję budowy
drogi. Trwają poszukiwania źródeł finansowania budowy.

Budowa ulicy Elbląskiej
od ulicy Polanowskiej
do ulicy Gniewskiej

Zakończone prace projektowe. Przygotowano dokumentację budowlaną oraz uzyskano
uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej. Otrzymano pozytywną decyzję Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w sprawie pozwolenia na wycinkę drzew. Obecnie trwają przygotowania
do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Planowany obecnie termin zakończenia robót
budowlanych – marzec 2020

Budowa ulicy Leśnowolskiej od ulicy Sianowskiej
do ulicy Łagowskiej wraz
z uzupełnieniem skrzyżowania Sianowska/Leśnowolska
o czwarte przejście
dla pieszych

W związku z planowanymi na wiosnę 2020 roku pracami modernizacyjnymi infrastruktury
gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. wstrzymano realizację przebudowy ulicy
Leśnowolskiej wraz z uzupełnieniem skrzyżowania Sianowska/Leśnowolska o czwarte przejście
dla pieszych w roku 2019 do czasu wymiany, w I półroczu 2020 roku, infrastruktury gazowej,
na odcinku planowanej przebudowy ulicy, przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
Potwierdzenie wykonania prac przez PSG Sp. z o.o. umożliwi aktualizację dokumentacji
projektowej w zakresie kosztorysu inwestorskiego i warunków technicznych wydanych
przez gestorów sieci oraz rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy tej inwestycji.

