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Pieniądze na obiekty kultury
Projekty o wartości prawie 32 mln zł związane z zachowaniem,
ochroną, promocją oraz rozwojem dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
(MOF) Poznania otrzymały dofinansowania z WRPO 2014-2020.

Lipiec/Sierpień 2017
dofinansowania. – To, że nasze projekty
otrzymały dofinansowanie ze środków
europejskich jest efektem funkcjonowania
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które
jest Instytucją Pośredniczącą WRPO
2014-2020 w części dotyczącej ZIT dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – mówił Jan Grabkowski, Starosta
Poznański, zarazem Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Projekty, na których dofinansowanie
podpisano umowy 4 sierpnia 2017 r.
Wnioskodawca: Miasto i Gmina Buk;
nazwa projektu: „Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi
w Buku na cele kulturalne”; kwota całkowita realizacji projektu: 2 941 011,30 zł;
wysokość
dofinansowania:
2 499 859,60 zł
Wnioskodawca: Miasto Poznań; nazwa
projektu: „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu”; kwota
całkowita realizacji projektu: 10 473
241,05 zł; wysokość dofinansowania:
8 539 985,55 zł
Wnioskodawca: Muzeum Śremskie
w Śremie; nazwa projektu:
„Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum
o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej”; kwota całkowita realizacji projektu:
7 885 671,66 zł; wysokość dofinansowania: 6 683 587,89 zł
Wnioskodawca: Powiat Poznański; naUmowy podpisane. Stoją od lewej Stanisław Filipiak (Burmistrz Buku, Członek Zarządu Stowarzy- zwa projektu: „Rewaloryzacja wnętrz
szenia Metropolia Poznań, Jan Grabkowski (Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu Stowarzy- dawnego kompleksu cysterskiego
w Owińskach”; kwota całkowita realizacji
szenia Metropolia Poznań), Marek Woźniak (Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Grzeprojektu: 10 401 368,96 zł; wysokość
gorz Kamiński (Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, UMP) i Mariusz
dofinansowania: 8 841 163,61 zł.

Uroczystość podpisania umów odbyła się
4 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego. Umowy
z beneficjentami wsparcia podpisał Marek Woźniak Marszałek Województwa
Wielkopolskiego. – Myślę, że w ten sposób sfera ochrony dziedzictwa i też funkcjonowania wydarzeń kulturalnych na
obszarze metropolii Poznań zostanie
zdecydowanie wzbogacona – powie-

dział Marszałek. Dofinansowanie otrzymały projekty złożone przez: Powiat
Poznański, Miasto Poznań, Muzeum Śremskie w Śremie oraz Miasto i Gminę Buk.
Wysokość dofinansowania dla wszystkich
czterech projektów wyniesie ponad 26,5
mln zł. Każdy z przedstawicieli beneficjentów, a także Marszałek mocno podkreślali dużą rolę Stowarzyszenia Metropolia Poznań w przyznaniu projektom

Kondziela (Dyrektor Muzeum Śremskiego). Fot. Paweł Napieralski
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Aktualności
Coraz bliżej budowy
trzeciego toru
• Wszystko wskazuje na to, że zapoczątkowane zostały działania, których celem
jest budowy dodatkowego toru na odcinku pomiędzy stacjami Poznań Główny i
Poznań Wschód. 4 lipca w siedzibie PKP
Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii
Kolejowych w Poznaniu podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności dla budowy trzeciego toru. W studium analizowane będą układy torowe
oraz elementy związane z torem, takie
jak m.in. nawierzchnia, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikacja, łączność, zasilanie elektroenergetyczne,
obiekty inżynieryjne, infrastruktura obsługi podróżnych.
– Jednym z warunków uzyskania dofinansowania unijnego do tego typu inwestycji jest rozpatrzenie i wybranie najlepszej opcji zarówno technicznej jak i finansowej. Zlecamy do przeanalizowania
trzy różne warianty. Spodziewamy się,
że wykazana zostanie konieczność wybudowania przynajmniej jednego toru,
zastanawiamy się, czy nie będzie potrzebny czwarty tor – mówi Arnold Bresch, Członek Zarządu PKP PLK SA, dyrektor ds. realizacji inwestycji.
Znaczenie budowy trzeciego toru dla
sprawnego funkcjonowania systemu
komunikacyjnego metropolii Poznań
podkreśla Maciej Wudarski, zastępca
prezydenta Miasta Poznania. – Bez budowy trzeciego toru nie będzie poprawnie działał transport na terenie Metropolii Poznań. Założony takt kursowania
pociągów co 30 minut w godzinach
szczytu wymaga przebudowy tego bardzo obciążonego odcinka. Dopiero po
wybudowaniu trzeciego lub też czwartego toru będzie możliwość organizacji
systemu kolei metropolitalnej w pełnym
zakresie – mówi Maciej Wudarski.
Wykonawcą studium jest Konsorcjum
firm: Biuro Projektów Komunikacyjnych
w Poznaniu i Schuessler – Plan Inżynierzy. Koszt wykonania studium wyniesie
blisko 1,3 mln zł, a pokryją go w równych częściach PKP PLK SA, Województwo Wielkopolskie i Miasto Poznań. Zakończenie wykonania studium zaplanowano na połowę 2019 roku. Opracowanie studium wykonalności to pierwszy
krok, później trzeba będzie znaleźć środki na realizację inwestycji. Szacuje się, że
koszt budowy trzeciego toru na odcinku
Poznań Główny – Poznań Wschód może
wynieść około 850 mln zł.

Pieniądze z POIiŚ
dla Poznania
3 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przedstawiciele
Poznania i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)
podpisali umowy na dofinansowanie trzech inwestycji
dotyczących transportu publicznego w Poznaniu.
Dofinansowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) projekty
to: Przebudowa ul. św. Marcin, budowa
linii tramwajowej w ul. Ratajczaka oraz
przebudowa tras tramwajowych
w ul. Dąbrowskiego. Do 2022 roku wymienione inwestycje pochłoną łącznie 294
mln zł, z czego ponad 130 mln zł będzie
pochodziło z funduszy unijnych, z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wymienione projekty zostały wpisane jako projekty komplementarne do opracowanej
przez Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania. Był to warunek
otrzymania dofinansowania w ramach
POIiŚ.
– Miasta są bardzo zainteresowane tym
obszarem. My również, bo transport miejski podnosi jakość życia w naszych miastach i przyczynia się do ich rozwoju gospodarczego. Bez sprawnie funkcjonującego transportu nie ma rozwoju gospodarczego naszych miast – mówił w trakcie
uroczystości podpisania umów Jerzy
Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Powstała grupa
zakupowa gazu
20 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Poznań doszło
do podpisania porozumienia, na podstawie którego zawiązana
została grupa zakupowa gazu ziemnego. Inicjatorem jej
powstania jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
Na terenie obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
chęć udziału w grupie zgłosiło 12 podmiotów, w tym 6 jednostek samorządu
terytorialnego. O zamiarze stworzenia
grupy zakupowej gazu ziemnego poinformowani zostali wszyscy członkowie
Stowarzyszenia. Porozumienie dotyczyć
będzie wspólnego zakupu gazu w 2018
roku.
Do 3 podmiotów wysłano drogą elektroniczną zapytanie o cenę usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowania przetargowego w celu
wyłonienia dostawcy gazu. W wyniku
postępowania ofertowego jako wykonawcę wybrano firmę Enmedia sp z o.o.
Podmiot ten zaproponował za usługę
najniższą cenę, wynoszącą 94,71 zł za
punkt poboru gazu. Obliczono, że podmioty, które podpisują porozumienie mają
w dyspozycji 153 punkty. Dlatego kwota
zapłaty dla firmy Enmedia wynosi
14 490,00 zł brutto.
Chęć uczestnictwa w grupie zakupowej
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zgłosiło 12 podmiotów: Dopiewo, Komorniki, Skoki, Szamotuły, Kórnik, Luboń,
a także Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Szamotułach, Biblioteka Publiczna w Komornikach oraz w Luboniu –
KOM-LUB sp. z o.o., P.T. „TRANSLUB” sp.
z o.o., LOSIR sp. z o.o. i Ośrodek Kultury.
W grupie nie uczestniczy Miasto Poznań,
ponieważ od paru lat samo dokonuje
wyboru dostawcy gazu.
Powołanie grupy zakupowej gazu ma na
celu uzyskanie niższej ceny za zakup tego
paliwa.
Wystąpienie znaczących oszczędności
niekoniecznie musi nastąpić już w pierwszym roku działania grupy. Z doświadczeń grupy prowadzonej przez Miasto
Poznań wynika, iż oszczędności z roku na
rok są coraz większe. Szacuje się, że mogą one wynieść nawet 15-20 proc. Oszczędności Miasta Poznań w roku 2015
wynosiły 150 tys. zł, w roku 2016 już
1,07 mln zł. W sumie za lata 2015-2017
oszczędność Poznania wyniesie około
2,24 mln zł.

Aktualności

Narzędzia internetowe
w konsultacjach – warsztaty
Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu organizuje 11, 12, 13 i 14 września
2017 r. bezpłatne, jednodniowe warsztaty dla przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego poświęcone wykorzystaniu
internetowych narzędzi geoinformacyjnych – Geoankiety
i Geodyskusji – w procesach konsultacji społecznych
w planowaniu przestrzennym i innych procesach o charakterze
przestrzennym.
Warsztaty prowadzić będą eksperci z
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z dziedziny planowania przestrzennego, geoinformacji i partycypacji
społecznej. Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do stosowania
narzędzi geoinformacyjnych w konsultacjach społecznych, przybliżając jednocześnie uwarunkowania prawne i organizacyjne ich wdrażania.
W programie przewidziana jest część
seminaryjna dotycząca stosowania narzędzi w praktyce wraz z prezentacją
przykładów dotychczasowych zastosowań realizowanych m.in. na terenie aglomeracji poznańskiej. W drugiej części w
trakcie pracy w salach komputerowych
uczestnicy nauczą się przygotowywać
i prowadzić Goankietę i Geodyskusję

oraz generować i analizować zebrane
w trakcie konsultacji społecznych wyniki.
Udział w warsztatach jest bezpłatny
(uczestnicy pokrywają jedynie koszty
dojazdu).
Warsztaty odbędą się na Wydziale
Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (ul. Krygowskiego 10, Poznań).
Osoby zainteresowane wzięciem udziału
w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie
www.geoplan.amu.edu.pl.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15
sierpnia br. bądź do zapełniania listy
uczestników. Kontakt: cbm@amu.edu.pl,
tel. +48 61 829 6336

Projekt Stowarzyszenia
nagrodzony
• Opracowanie pt. „Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii
Poznań” przygotowana na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań przez

zespół z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zostało wyróżnione Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2017 r., w prestiżowej kategorii osiągnięcia naukowotechniczne.
Koncepcję opracował zespół kierowany
przez prof. dr. hab. Tomasz Kaczmarka
i dr. Łukasza Mikułę. Krajowa kapituła
konkursu podkreśliła pionierskość opracowania, które może być potraktowane
jako wzorzec dla innych metropolii w
Polsce oraz nakreślenie i uzasadnienie
kierunków naprawczych rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego
Poznania.

Powstała gra terenowa
o Golęczewie

Znowu popłyniemy Wartą
Tegoroczna, siódma edycja Metropolitalnego Spływu Kajakowego rzeką
Wartą odbędzie się 2 września. Trasa
o długości ok. 35 km poprowadzi
z Czerwonaka przez Mściszewo do Obornik. W Mściszewie zorganizowany
zostanie postój, a w Obornikach odbędzie się konkurs dla dzieci. W trakcie
trwania spływu rozegrany zostanie wyścig o Puchar Metropolii (dla chętnych –
maksymalnie 15 kajaków). Spływ zakończy wspólne ognisko w Obornikach.
Rejestracja uczestników rozpocznie się
o 10, natomiast start pół godziny póź-

niej. Koszt uczestnictwa w spływie wynosi
60 zł od osoby dorosłej i 40 zł od dziecka. W cenie wliczone są m.in. koszty
ubezpieczenia oraz przewozu autokarem – rano z Obornik przez Murowaną
Goślinę do Czerwonaka i z Poznania do
Czerwonaka, po południu do Poznania
przez Murowaną Goślinę i Czerwonak.
Powrót planowany jest na godzinę 17.
Ilość uczestników spływu jest ograniczona
do 160 osób (80 kajaków). Zapisy
przyjmowane będą przez internet od 15
do 23 sierpnia lub do wyczerpania
miejsc.
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• Wielkopolskie Questy to sposób na
spędzenie wolnego, wakacyjnego czasu.
W trakcie pokonywania trasy golęczewskiego questa uczestnik zabawy poznaje
niezwykłą historię krótkiego epizodu,
kiedy Golęczewo zostało niemiecką wsią
wzorcową. Zabudowa, jaka zachowała
się do dnia dzisiejszego nawiązuje do
poszczególnych niemieckich landów.
Sprowadzona tu ludność miała stanowić
niemiecką samowystarczalną enklawę
wśród polskiej społeczności. Na końcu
trasy czeka skrzynia skarbów. Trasa questa zaczyna się przy stacji kolejowej PKP
w Golęczewie. Orientacyjny czas jej
przejścia to ok. 45 min. Ulotkę z tekstem
gry można pobrać ze strony internetowej
gminy Suchy Las – www.suchylas.pl lub
ze strony http://regionwielkopolska.pl/
turystyka/gry-terenowe.html.

Aktualności

Suchy Las
Mistrzowie z Pobiedzisk
Przemysław Górnicki i Wojciech Tracz – mieszkańcy Pobiedzisk
przyjazny
zdobyli tytuły mistrzów Europy. Pierwszy w trójboju siłowym FeGPC, natomiast drugi w sprincie kajakowym, jako członek
rowerzystom deracji
czwórki.
Ścieżka rowerowa na odcinku
Radojewo – Łysy Młyn w gminie
Suchy Las jeszcze w sierpniu
będzie oddana do użytku. Gmina
otrzymała dofinansowanie
również na realizację drugiego
etapu inwestycji, budowę ścieżki
pomiędzy Łysym Młynem
a Biedruskiem.
Pierwszy etap budowy ścieżki rowerowej objął 1,5-kilometrowy odcinek pomiędzy Radojewem a Łysym Młynem.
Gmina otrzymała na ten cel wsparcie
w wysokości prawie 1,4 mln zł przy
wartości całego zadania wynoszącej
ponad 1,6 mln zł.
7 lipca w Urzędzie Marszałkowskim

Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłodzie w Serbii. Młody mistrz kajakarstwo
wym Federacji GPC rozgrywane były
trenuje od 10 lat. Najpierw, jako uczeń
w Białej Podlaskiej. Konkurencja, w której Zespołu Szkół we Wronczynie dojeżdżastartował Przemysław Górnicki to przyjący sześć razy w tygodniu na treningi do
siad w kategorii 140+. Dodatkowo zaJerzykowa, a obecnie uczeń Zespołu
wodnik z Pobiedzisk zdobył tytuł V-ce Mistrza Europy w kategorii open. Zwycięstwo w mistrzostwach
Europy otwiera zawodnikowi drogę na mistrzostwa
świata, które odbędą się
we wrześniu w Czechach.
Przemysław Górnicki trenuje od ośmiu lat. Trafił na
siłownię, jak chyba każdy
początkujący, by poprawić
swoja sylwetkę. Na studiach, pod wpływem kolegów zainteresował się trój- Przemysław Górnicki w walce o mistrzostwo. Fot. Archiwum
bojem siłowym. Trenuje
UMiG Pobiedziska
w Klubie IRON Gniezno,
jest członkiem Federacji GPC. Trenuje 5
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznarazy w tygodniu po 2,5 godziny. Po mi- niu, trenujący w Klubie Posnania Poznań.
strzostwach świata w Czechach planuje
Był już wielokrotnym mistrzem Polski na

Fragment ścieżki rowerowej na odcinku
Radojewo – Łysy Młyn na krótko przed
oddaniem do użytku. Fot. UG Suchy Las

Marszałek Marek Woźniak i Grzegorz
Wojtera, wójt Suchego Lasu podpisali
umowę na dofinansowanie ze środków
unijnych drugiego etapu inwestycji.
Koszt budowy odcinka ścieżki rowerowej prowadzącej od Łysego Młyna do
Biedruska oszacowano na ok. 2,25 mln
zł. Jako dofinansowanie gmina pozyskała z unijnej kasy ok. 1,88 mln zł. Ten
odcinek ścieżki znajduje się na trasie
rowerowego Pierścienia dookoła Poznania i Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego.
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Młodzi mistrzowie Europy w kajakarstwie, drugi z prawej Wojciech Tracz. Fot. Archiwum Polskiego Związku Kajakowego

wystąpić w Pucharze Świata na Węgrzech. W przyszłym roku Przemysław
Górnicki zamierza też wystartować
w konkurencji Martwego Ciągu.
Wojtek Tracz to najlepszy kajakarz
w gminie, wychowanek klubu sportowego „Zalew” w Jerzykowie, a obecnie
mistrz Europy juniorów i U23 w sprincie
kajakowym. Tytuł, wspólnie z Przemysławem Korsakiem, Bartoszem Grabowskim i
Filipem Weckwertem zdobył w Belgra-

rożnych dystansach, a w 2016 r. zdobył
brązowy medal K2 na mistrzostwach Europy. W tegorocznych zawodach oprócz
najważniejszego tytułu mistrza Europy
w czwórce w sprincie kajakowym na 500
m, zajął 6 miejsce w K1 na 200 m. Polska, mistrzowska czwórka juniorska nie
należała do faworytów swojego wyścigu.
Sto metrów przed metą byli na czwartym, może piątym miejscu, finisz mieli
jednak piorunujący. Wygrali.

Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania
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