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Pierwszy konkurs rozstrzygnięty
Zakończył się pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów zapisanych w Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Za kwotę ok. 93 milionów powstanie 15
węzłów przesiadkowych na terenie gmin
wchodzących w skład metropolii Poznań.
Umowy na dofinansowanie projektów, z jedenastoma samorządami, podpisał
Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Na realizację
projektów gminy mają
czas
do końca I kwartału 2018
r. Inwestycje otrzymały dofinansowanie w
wysokości ok. 76,5 mln. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020.
Węzły przesiadkowe są elementem tworzonej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Będą to obiekty umożliwiające dogodną
zmianę środka transportu, wyposażone
w niezbędną dla obsługi podróżnych
infrastrukturę. Przedsięwzięcia zakładają
budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy istniejących stacjach i
przystankach kolejowych. Na terenie
Poznania zintegrowany węzeł przesiadkowy powstanie w okolicach przystanku
PST przy ul. Szymanowskiego.
Dzięki budowie węzłów przesiadkowych
w wymienionych miejscach przybędzie
prawie 1300 miejsc parkingowych.

Inwestycje (budowy węzłów przesiadkowych),
które otrzymały dofinansowanie:
Gmina Murowana Goślina
Budowa węzła w Murowanej Goślinie.
Koszt realizacji: 5 088 834,74 zł, kwota
dofinansowania: 4 199 004,01 zł
Gmina Oborniki
Budowa węzła w Obornikach. Koszt inwestycji: 4 815 145,37 zł, kwota dofinansowania: 4 092 873,56 zł
Gmina Pobiedziska
Budowa węzłów w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko, wraz z
zakupem środków transportu publicznego. Koszt inwestycji: 33 512 280,42 zł,
kwota dofinansowania: 28 380 888,35 zł
Gmina Czempiń
Budowa węzła przesiadkowego wraz z
przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz
energooszczędnym oświetleniem w Czempiniu. Koszt inwestycji: 11 843 000,20 zł,
kwota dofinansowania: 10 039 056,99 zł
Gmina Skoki
Budowa punktu przesiadkowego w Skokach. Wartość inwestycji: 4 209 678,75
zł, kwota dofinansowania: 3 578 226,93
zł
Miasto Poznań
Budowa systemów parkingów P&R
w Poznaniu - etap I. Wartość inwestycji:
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4 444 664,47 zł, kwota dofinansowania:
3 003 516,09 zł
Miasto i Gmina Szamotuły
Budowa węzłów przesiadkowych w Szamotułach, Pamiątkowie. Wartość inwestycji: 3 954 281,89 zł, kwota dofinansowania: 3 361 139,60 zł
Gmina Kostrzyn
Budowa węzła przesiadkowego w Kostrzynie. Wartość inwestycji: 11 880
542,77 zł, kwota dofinansowania:
10 098 461,34 zł
Miasto Puszczykowo
Utworzenie węzła przesiadkowego Puszczykówko. Wartość inwestycji:
1 233 101,82 zł, kwota dofinansowania:
1 048 136,54 zł
Gmina Środa Wielkopolska
Przebudowa dróg dojazdowych do
dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej.
Wartość inwestycji: 1 855 193,71 zł,
kwota dofinansowania: 1 576 914,65 zł
Gmina Suchy Las
Realizacja węzła przesiadkowego w
Złotnikach. Wartość inwestycji:
9 623 075,00 zł, kwota dofinansowania:
7 152 952,34 zł

Aktualności
Przestrzeń dla wszystkich
 W dniach 2-4 listopada br. w Instytucie Logistyki i Magazynowania odbyły się
warsztaty pt.
„Uniwersalne projektowanie w Metropolii
Poznań – przestrzeń
dostępna dla wszystkich". W sposób szczególny warsztaty
skierowane były do pracowników samo-

W ramach warsztatów odbyły się zajęcia
symulacyjne. Fot. Dawid Drobnić

rządowych
z terenu Metropolii Poznań, w tym osób
odpowiedzialnych za przygotowanie
inwestycji, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, planowanie przestrzenne
oraz obsługę mieszkańców. Celem warsztatów było przybliżenie praktycznych
zagadnień związanych z poprawą dostępności przestrzeni publicznej,
uwzględniającej potrzeby osób z ograniczeniami mobilności i percepcji. Podczas
warsztatów zajęcia prowadzone były
w formie wykładów, zajęć w grupach,
dyskusji oraz zajęć symulacyjnych.

6 milionów na drogi
Powiat Poznański otrzyma prawie 6 milionów złotych dotacji na
drogi. 31 października wojewoda opublikował wstępną listę
rankingową zadań, które otrzymały dotację z rządowego
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016 - 2019. Pozytywną ocenę otrzymały m.in. dwa
wnioski na dofinansowanie zadań drogowych Powiatu
Poznańskiego. W efekcie, w przyszłym roku przebudowana
zostanie ul. Poznańska w Skórzewie, ponadto kontynuowana
będzie rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach.
W przypadku przebudowy ulicy Poznańskiej (droga powiatowa 2401P w Skórzewie) wniosek Powiatu znalazł się już
na 2 miejscu zdobywając 31,2 pkt na 40
zadań jakie ujęto na liście rankingowej.
Kwota dofinansowania modernizacji odcinka drogi o dł. 1,9 km wyniosła 3 mln zł
(wartość całkowita: ok. 5,5 mln zł).
Drugi wniosek został również wysoko
oceniony i znalazł się na 4 miejscu listy
rankingowej, otrzymując 30,5 pkt. W
przypadku przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach (II etap) o dł. 0,986 km,
wartość dofinansowania wyniosła 2 791
190 zł (wartość całkowita: ok. 6,3 mln zł).
Ul. Grunwaldzka w Plewiskach, etap II
Obecnie dobiega końca I etap przebudowy Grunwaldzkiej na odcinku od ul.
Wołczyńskiej do posesji nr 493 (przy
przedszkolu). W ramach II etapu prace

zostanie zmodernizowana sygnalizacja
świetlna, a z kolei przy skrzyżowaniu
z ulicą Szkolną (od strony Gołusek) powstanie przy przejściu dla pieszych azyl,
co zdecydowanie uspokoi ruch na tym
skrzyżowaniu. Ponadto plany dla Szkolnej zakładają wykonanie dwustronnego
chodnika i kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem nawierzchni, co stanowić
będzie uzupełnienie dla planowanego II
etapu przebudowy ul. Grunwaldzkiej.
Droga 2401P m. Skórzewo
Wniosek na dotację rozbudowy drogi
powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań
(ul. Poznańska) w m. Skórzewo dotyczy
odcinka od węzła drogowego Dąbrówka
na S11 do rejonu ulicy Zakręt. W ramach
planowanej przebudowy planuje się wykonać między innymi: wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie oraz ułożenie nowej

Zbiorowe oszczędności
Miasto Poznań organizuje po raz czwarty przetarg na zbiorowy zakup energii
elektrycznej. Wcześniej już dwukrotnie
wraz z Poznaniem uczestniczyły w zakuZIT – konkursy
pie gminy Stowarzyszenia Metropolia
W Grupie Zakupowej na rok
 31 października br. minął termin skła- Poznań.
2014 uczestniczyło oprócz Poznania 8
dania wniosków na konkurs w ramach
gmin (Czerwonak, Kleszczewo, Komornipoddziałania 6.4.2
ki, Kórnik, Luboń, Mosina, Stęszew, SzaWsparcie aktywnomotuły), a we wspólnym zakupie na rok
ści zawodowej
2015 było ich 14 (dołączyły Buk, Dopieosób wyłączonych
wo, Puszczykowo, Skoki, Suchy Las i Tarz rynku pracy z
nowo Podgórne).
powodu opieki nad
Oszczędności osiągnięte przez 8 gmin w
małymi dziećmi w
ubiegłym
roku
przekroczyły
sumę
1,5 mln zyska nową nawierzchnię. Fot. Archiwum StaroUl.
Poznańska
w Skórzewie
będzie
poszerzona,
ramach ZIT dla MOF
zł,
a
cena
uzyskana
w
postępowaniu
na
stwa Powiatowego w Poznaniu.
Poznania. W sposób prarok 2014 była swoistym rekordem Polski
widłowy złożono 14 wniosków na łączną mają
być kontynuowane
nawtedy,
blisko kilomenawierzchni drogi. Projekt zakłada też
– rozstrzygnięcie
zapadło
gdy
kwotę dofinansowania ok. 11,7 mln zł.
trowym
odcinku
od miejsca
zakończenia
obniżająca
się w– kraju
cena energii
osią- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Potegorocznych
robót
do skrzyżowania
gnęła najniższy
poziom.
Koszt 1 MWhz ul. znańskiej z Kozierowskiego (przy gimna 7 listopada br. minął termin składania Szkolną
w Plewiskach.
ramach
netto z akcyzą
wyniósł W
189,80
zł. zada- zjum). W minionych latach w ramach
wniosków na konkurs w ramach poddzia- nia
na Grunwaldzkiej
planowana
jest przebudowy drogi powiatowej powstały
Do postępowania
na zakup
energii elekłania 3.2.3 Poprawa efektywności ener- m.in.
wymiana
i ułożenie nowej dwa ronda: na wlocie do Poznania
trycznej
na rokkonstrukcji
2016 przygotowania
getycznej sektorze publicznym
nawierzchni
jezdni
oraz
kompleksowe
rozpoczęto 22
kwietnia
spotkaniem
dla i w centrum Skórzewa, w pobliżu Szkoły
i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF odwodnienie
(budowa
kanalizacji desz- Podstawowej oraz kościoła. Planowana
przedstawicieli
gmin Stowarzyszenia,
Poznania. W sposób prawidłowy złożono czowej).
Ponadto,
nowe
chodni- przebudowa trzeciego skrzyżowania
które odbyło
się wpowstaną
Sali Białej
Urzędu
17 wniosków na łączną kwotę dofinanso- ki,
zjazdy,
a także
zatoki autobusowe.
Miasta
Poznania.
Zainteresowane
przy- zdecydowanie wpłynie na uspokojenie
wania ok. 44,4 mln zł.
W
ramachdo przebudowy
skrzyżowań
stąpieniem
grupy Zakupowej
są dwie ruchu w całej miejscowości.
zkolejne
drogami
gminnymi,
nai Swarzędz.
ul. Kolejowej
gminy:
Rokietnica
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Aktualności

Wspólny zakup
energii i gazu

Plan dla Warty
 Miasto Poznań, wspólnie z Regionalnym

Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu, planuje rewitalizację ubezpieczeń
betonowych skarp lewego i prawego
brzegu rzeki Warty od mostu Przemysła I
(km 246,00) do mostu kolejowego na
Miasto Poznań po raz piąty przeprowadziło postępowanie
Garbarach (km 241,760).
Projekt zakłada rozbiórkę żelbetonowych
przetargowe na grupowy zakup energii elektrycznej.
płyt, którymi wyłożony jest brzeg. Obec10 listopada br. w Sali Sesyjnej Urzędu z których najkorzystniejszą ofertę ceno- ne umocnienia zostaną zastąpione nowyMiasta Poznania zawarto umowy na wą złożyła spółka ENEA S.A. Łączna
zakup energii elektrycznej oraz gazu wartość umów grupy zakupowej na rok
z Wykonawcami wyłonionymi w postę- 2017 wynosi ok. 67 mln zł brutto. Pomipowaniach przetargowych przeprowa- mo wzrostu cen energii elektrycznej na
dzonych przez Miasto Poznań.
Towarowej Giełdzie Energii, poznańska
Miasto Poznań po raz piąty przeprowa- grupa zakupowa zdołała uzyskać oszdziło postępowanie przetargowe na czędności, które szacuje się w wysokości
grupowy zakup energii elektrycznej. ok. 50 tys. zł w stosunku do roku poZ uwagi na dotychczasowy sukces, do przedniego i ok. 48 mln zł w stosunku do
grupy zakupowej w roku 2016 przystą- cen taryfowych
piło 62 uczestników (o trzech więcej niż Po raz trzeci Miasto Poznań przeprowaw roku ubiegłym). Wśród uczestników dziło również postępowanie przetargo- Z brzegu Warty znikną żelbetonowe płyty.
znalazło się 14 gmin współtworzących we na grupowy zakup gazu dla swoich Fot. Danuta Nowakowska
Stowarzyszenie Metropolia Poznań: Buk, jednostek organizacyjnych.
Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Ko- W ramach w/w postępowania ofertę mi, wykonanymi z materacy gabionomorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczy- złożyła spółka PGNiG Obrót Detaliczny wych. Projekt zakłada również remont
i tarasów o powierzchni ok. 970
kowo, Suchy Las i Tarnowo Podgórne. Sp. z o.o. Wartość umowy Miasta Po- schodów
2. Realizacja projektu uzależniona jest
m
W jej skład oprócz Miasta Poznań i pod- znań szacuje się na ok. 8,3 mln zł brutto,
ległych mu jednostek weszło również 13 a oszczędności w roku 2017 szacuje się od otrzymania dofinansowania z Wojegmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Me- na kwotę ok. 700 tys. zł w stosunku do wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
tropolia Poznań i wiele podmiotów roku poprzedniego oraz ok. 1 mln zł i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jeśli
uda się uzyskać dofinansowanie, inwestyz terenu Miasta i w/w gmin.
w stosunku do cen taryfowych.
cja może się rozpocząć w 2017 i trwać
W ramach postępowania ofertę złożyły
do końca 2018 roku. Szacunkowy koszt to
trzy przedsiębiorstwa energetyczne,
ok. 40 mln. zł.

Zmiana w Zarządzie
Stowarzyszenia

Pilnie potrzebna pomoc

Zakończyła się czteroletnia kadencja władz Stowarzyszenia
Metropolia Poznań. Rada Metropolii w tajnych wyborach wyłoniła
nowy Zarząd. W jego składzie doszło do jednej zmiany.
Na posiedzeniu, które odbyło się 4 listopada 2016 r. burmistrzowie i wójtowie
gmin tworzących Stowarzyszenie wybrali
nowych członków Zarządu – Wiceprezesa i dwóch Członków. Zmiany w Zarządzie nie dotyczą stanowisk Prezesa i
jednego z Wiceprezesów, ponieważ
zgodnie ze statutem są one zarezerwowane dla Prezydenta Miasta Poznania i
Starosty Poznańskiego. Drugim Wiceprezesem ponownie został wybrany Adam
Lewandowski – Burmistrz Śremu, Członkiem Zarządu pozostał Stanisław Filipiak
– Burmistrz Buku, natomiast Jerzego
Lechnerowskiego – Burmistrza Kórnika na
stanowisku Członka Zarządu zastąpił
Marian Szkudlarek – Burmistrz Swarzędza.
Rada wybrała też Komisję Rewizyjną, jej
skład się nie zmienił. W komisji zasiada-

Głosuje Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Kórnika. Fot. Paweł Napieralski

ją: Bartosz Derech (przewodniczący) –
Wójt Rokietnicy, Włodzimierz Kaczmarek – Burmistrz Szamotuł, Bogdan Kemnitz – Wójt Kleszczewa, Małgorzata
Machalska – Burmistrz Lubonia i Tomasz
Szrama – Burmistrz Obornik.
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24 listopada br. czteroosobowa rodzina
z Rogalinka (Gmina Mosina) w pożarze
straciła wszystko. Potrzebna jest odzież
dla dorosłej kobiety (ubrania rozm.
36/38, rozm. obuwia 37), dwóch mężczyzn (ubrania rozm. XL lub XXL) oraz
dla dziewczynki w wieku 16 lat (ubrania
rozm. S/M, rozm. obuwia 39/40).
Budynek wymaga kapitalnego remontu,
dlatego potrzebne są też materiały budowlane i wykończeniowe, sprzęt AGD.
Dary można dostarczać do Zespołu
Szkół w Rogalinku, ul. Poznańska 19 –
w godzinach pracy szkoły (osoby do
kontaktu: Dorota Wrzalik 796 169 567
lub Edyta Polak tel. 575 439 991) albo
do świetlicy wiejskiej w Świątnikach, ul.
Kórnicka 8a od poniedziałku do piątku
w godz. 15.30-20.30, tel. 61 8138 063
Urząd Miejski w Mosinie utworzył specjalne subkonto, na które można dokonywać wpłat dla poszkodowanej rodziny:
BANK GBS MOSINA, NR KONTA: 60
9048 0007 2007 0000 0215 0032
z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze Aliny i Pawła Potockich
w Rogalinku”.

Aktualności

Nowe miejsca pracy
w Komornikach
Około 400 osób z województwa
wielkopolskiego znajdzie pracę
w nowym centrum dystrybucji
Tesco, które rozpoczęło
działalność w parku
logistycznym w Komornikach.

W Komornikach powstanie
centrum kultury
Przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Spokojnej w Komornikach
powstanie tętniące twórczą energią nowoczesne miejsce spotkań
z kulturą.

Życie kulturalne przeniesie się z ciasnej
sali w Ośrodku Zdrowia do nowoczesneMagazyn odpowiada za dostawy ponad go Centrum Tradycji i Kultury. Centrum
12 tys. produktów do 119 sklepów zloma zostać oddane do użytku w 2019 lub
kalizowanych w zachodniej i północnej
2020 roku – zależnie od dostępnych
Polsce. Budynek powstał na 10 ha,
środków finansowych.
a sama powierzchnia magazynowa
Teren planowanej inwestycji zlokalizoi biurowa zajmuje 30 800 m². Każdego wany jest na obszarze będącym najstardnia do nowego magazynu przyjeżdżać szą, historyczną częścią układu przebędzie 95 ciężarówek z produktami od
strzennego Komornik, ma kształt trapezu
dostawców, zaś średnio co 20 minut ma- zbliżonego do prostokąta i obejmuje
gazyn opuści transport z dostawą do
działki o łącznej powierzchni 8925 m2.
jednego ze 119 sklepów w regionie.
Istniejące już obiekty – zabytkowa orgaDzięki nowemu centrum liczba kilometrów nistówka, budynek z cegły oraz pozostapokonywanych przez samochody dostar- łości murów – zostaną zachowane. Komczające produkty do sieci zmniejszy się
o 12,9%, co pozwoli obniżyć emisję dwutlenku węgla o 6,7%.
Zatrudnienie w nowym centrum znajdzie

szarze zostaną wydzielone dwa place –
centralny i kameralny przewidziany
w rejonie organistówki. Plac centralny
znajdujący się przed głównym budynkiem służyć będzie nie tylko jako miejsce
spotkań, ale również jako widownia
i scena dla wydarzeń odbywających się
na wolnym powietrzu.
Projektowany dwukondygnacyjny, wielobryłowy budynek o zróżnicowanej wysokości zajmie powierzchnię 1875,22 m2
(powierzchnia użytkowa: parter 1407,35
m2 , piętro 428,41 m2).
W Centrum Tradycji i Kultury znajdzie się
sala widowiskowa na 300 osób, foyer,

Magazyn ma powierzchnię ponad 3 ha.
Fot. Materiały prasowe

400 osób. Dodatkowo, Centrum wspierane jest przez 12 zewnętrznych firm, jak
np. serwis sprzątający, agencje ochrony
i inne.
Po terenie magazynu już teraz porusza
się 120 wózków widłowych, a docelowo
będzie ich 150. Łącznie będą one pokonywać 6750 km dziennie.
Hala została wyposażona w energooszczędne oświetlenie LED, w którym zamontowano również system regulacji natężenia światła, co pozwala na dodatkowe
oszczędności energii.
„Metropolia Poznań” - elektroniczny Biuletyn
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
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Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach – wizualizacja komputerowa.

pozycja przestrzenna zagospodarowa- kawiarnia, szatnie, pracownie, bibliotenia terenu zakłada utworzenie placu ka, czytelnia oraz pomieszczenia adminidomkniętego budynkiem Centrum stracyjne i zaplecze techniczne.
w kształcie litery „L”. Na powstałym ob-

Gmina Stęszew z „Wielkopolską
Kartą Rodziny”
„Wielkopolska Karta Rodziny” jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego, który zapewnia rodzinom korzystanie z ulg i uprawnień oferowanych
przez Podmioty biorące udział w Programie. Program został przyjęty przez
Zarząd województwa wielkopolskiego
w maju 2014 roku.

Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania
4

