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Do zadań gremium, działającego w imie-
niu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, 
należeć będzie wydawanie opinii i skła-
danie uwag nt. projektów studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z terenu gmin należących 
do Metropolii Poznań.  
Jest to pierwszy tego typu organ dorad-
czy działający w Polsce. Jego powstanie 

zasugerowane zostało w dokumencie pt. 
„Koncepcja kierunków rozwoju prze-
strzennego Metropolii Poznań”, opraco-
wanym na zlecenie Stowarzyszenia  
przez Centrum Badań Metropolitalnych. 
Dokument wskazany został do realizacji 
w Strategii rozwoju aglomeracji poznań-
skiej Metropolia Poznań 2020. Samorzą-
dy poparły kierunkowy charakter 
„Koncepcji kierunków rozwoju przestrzen-
nego Metropolii Poznań”. Komisja oce-
niać będzie projekty studiów pod kątem 
zachowania spójnej polityki przestrzennej 

obszarów metropolitalnych. 
Spotkanie zainaugurował dyrektor biura 
Stowarzyszenia Maciej Musiał. W drodze 
głosowania wybrano przewodniczącego 
komisji, został nim dr Łukasz Mikuła, 
współredaktor dokumentu Koncepcja. 
Następnie, odbyła się dysku-
sja nad trybem i regulaminem 
prac gremium. Prace nad 

ostatecznym sposobem prac 
komisji kontynuowane będą 
w trybie korespondencyjnym. 
Kolejne posiedzenie wyzna-
czono wstępnie na początek 
kwietnia br. 
Gościem specjalnym posie-
dzenia był architekt Stefan 
Wojciechowski z Kórnika, 
który przedstawił autorską 
koncepcję rozwoju aglomera-
cji poznańskiej na bazie ukła-
du kolejowego. Do jej głów-

nych założeń należy m.in. skupienie zabu-
dowy wokół infrastruktury kolejowej, 
poprowadzenie transportu zbiorowego 
specjalnie wydzielonymi trasami, a także 
segregacja obszarów ze względu na 
funkcje. 

Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Poznań      nr 23                                           Marzec 2017 

 

Pierwsze posiedzenie 
Metropolitalnej Komisji 
Planistycznej  
 

W dniu 22 marca br. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań odbyło się pierwsze spo-
tkanie Metropolitalnej Komisji Planistycznej, powołanej przez Radę Metropolii w lutym br. W skład 

Komisji wchodzi 13 członków, tj.: naukowców, przedstawicieli gmin oraz architektów i urbanistów.  

W trakcie pierwszego posiedzenia Metropolitalnej Komisji 

Planistycznej dyskutowano nad regulaminem i trybem prac. 

Fot. Joanna Błońska   
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Zbiorowe oszczędności 
Miasto Poznań organizuje po raz czwar-
ty przetarg na zbiorowy zakup energii 
elektrycznej. Wcześniej już dwukrotnie 
wraz z Poznaniem uczestniczyły w zaku-
pie gminy Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań. W Grupie Zakupowej na rok 
2014 uczestniczyło oprócz Poznania 8 
gmin (Czerwonak, Kleszczewo, Komorni-
ki, Kórnik, Luboń, Mosina, Stęszew, Sza-
motuły), a we wspólnym zakupie na rok 
2015 było ich 14 (dołączyły Buk, Dopie-
wo, Puszczykowo, Skoki, Suchy Las i Tar-
nowo Podgórne). 
Oszczędności osiągnięte przez 8 gmin w 
ubiegłym roku przekroczyły sumę 1,5 mln 
zł, a cena uzyskana w postępowaniu na 
rok 2014 była swoistym rekordem Polski 
– rozstrzygnięcie zapadło wtedy, gdy 
obniżająca się w kraju cena energii osią-
gnęła najniższy poziom. Koszt 1 MWh 
netto z akcyzą wyniósł 189,80 zł. 
Do postępowania na zakup energii elek-
trycznej na rok 2016 przygotowania 
rozpoczęto 22 kwietnia spotkaniem dla 
przedstawicieli gmin Stowarzyszenia, 
które odbyło się w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania. Zainteresowane przy-
stąpieniem do grupy Zakupowej są dwie 
kolejne gminy: Rokietnica i Swarzędz.  
 

 

 Aktualności 

  

Pieniądze na zabytki 

 

Dziewięć jednostek samorządu terytorialnego współtworzących 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań złożyło wnioski  
o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania  
4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

 

Stowarzyszenie Metropolia  
Poznań zatrudni pełnomocnika 
ds. kolei metropolitalnej  
 

• 23 marca odbyło się posiedzenie Za-
rządu Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań. Posiedzenie zwołał Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia, Prezydent Miasta Po-
znania – Jacek Jaśkowiak. W trakcie 
posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie 
zmiany Regulaminu Pracy Biura Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań oraz 
„uchwałę w sprawie zatrudnienia pełno-
mocnika Zarządu Stowarzyszenia Metro-
polia Poznań ds. kolei metropolitalnej”. 
Funkcję pracodawcy w stosunku do Pełno-
mocnika będzie pełnił Prezes Zarządu. 
Pełnomocnikiem Zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań ds. kolei metropolital-
nej będzie Bogdan Frąckowiak. 

  
Szkolenie „Ochrona  
środowiska w procesie  
inwestycyjnym”  
 

• Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań jednodniowe szkole-
nie pt. „Ochrona środowiska w procesie 
inwestycyjnym”, które odbyło się 27 mar-
ca. Jego celem było przybliżenie wpływu 
na proces inwestycyjny zmian do ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, które we-
szły w życie 1.01.2017 r. Szkolenie 
głównie skierowane było do pracowni-
ków samorządowych z terenu Metropolii 
Poznań, w tym koordynatorów ZIT oraz 
osób odpowiedzialnych za przygotowa-
nie i realizację inwestycji (w tym projek-
tów ZIT) oraz fundusze unijne i zewnętrz-
ne. Szkolenie było szczególnie istotne dla 

podmiotów rozważających aplikację  
w konkursach ZIT planowanych w 2017 
roku, w tym w ramach poddziałań: 
3.2.3 Poprawa efektywności energetycz-
nej w sektorze publicznym i mieszkanio-
wym w ramach ZIT dla MOF Poznania 
oraz 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemi-
syjnych w tym mobilność miejska w ra-
mach ZIT dla MOF Poznania.  

 

Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie  
ocenę strategiczną i znalazły się na liście 
wniosków rekomendowanych do dofinan-
sowania, zatwierdzonej uchwałą Zarządu 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Sześć 
z nich zmieściło się w dostępnej alokacji 
(33,6 mln zł), a trzy znalazły się na liście 
rezerwowej. Suma dofinansowania na 
jaką złożono wnioski wynosi blisko 47 mln 
zł. Środki, które przeznaczono na dofi-
nansowanie wymienionych działań pocho-
dzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, a dysponowane będą  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. 
Wnioski zostały przesłane do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego, gdzie są analizowane pod 
względem formalnym i merytorycznym.  
W ramach projektów będą realizowane 
inwestycje polegające na poprawie stanu 
materialnego dziedzictwa kulturowego 
regionu poprzez przebudowę, moderni-
zację i adaptację obiektów użyteczności 
publicznej wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub gminnej ewidencji zabytków. 
Wśród sześciu wnioskodawców, których 
wnioski zmieściły się w alokacji przyjętej 
w konkursie znalazły się:  
Gmina Tarnowo  Podgórne (projekt: Re-

stauracja i rewitalizacja Pałacu w Janko-
wicach - Centrum Integracji), Muzeum 
Śremskie w Śremie (Modernizacja Mu-
zeum Śremskiego poprzez rozbudowę 
budynku muzeum o pawilon wystawowy  
i salę widowiskową oraz utworzenie no-
woczesnej multimedialnej interaktywnej 
ekspozycji stałej), Powiat Poznański 
(Rewaloryzacja wnętrz dawnego kom-
pleksu cysterskiego w Owińskach), Miasto 
i Gmina Buk (Adaptacja i wyposażenie 
zabytkowego budynku synagogi w Buku 

na cele kulturalne), Gmina Oborniki 
(Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
poprzez modernizację zabytkowego do-
mu kultury w Objezierzu), Miasto Poznań 
(Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kul-
turowego kompleksu Dzieciniec pod Słoń-
cem w Poznaniu).  
Na liście rezerwowej znalazły się projek-
ty: Rewitalizacja willi „Mimoza” w Pusz-
czykowie na cele społeczno-kulturalne 
(wnioskodawca: miasto Puszczykowo), 
Adaptacja budynku remizy strażackiej na 
cele Swarzędzkiego Centrum Historii  
i Sztuki (gmina Swarzędz), Adaptacja 
historycznego budynku w Chludowie  
na cele społeczno-kulturalne (gmina Suchy 
Las”.  

Wizualizacja Pałacu w Jankowicach po restauracji i rewitalizacji (gmina Tarnowo Podgórne) 
Źródło: UG  Tarnowo Podgórne 

Szkolenie odbyło się w Instytutu Logistyki  

i Magazynowania w Poznaniu. Fot. Dawid 

Drobnić 
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                    Aktualności  

 

Ponad 7 mln zł z ZIT dla 
Suchego Lasu 
 

• Gmina uzyskała dofinansowanie  
w ramach instrumentu ZIT, dla którego 
Instytucją Pośredniczącą jest Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań. Planowana 
inwestycja jest elementem dużego pro-
gramu tworzenia systemu zintegrowa-
nych węzłów przesiadkowych (ZWP) 
przy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 
Projekt pn. „Realizacja węzła przesiad-
kowego w Złotnikach w celu zwiększenia 
dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań
-Piła” zakłada  budowę zintegrowanego 
węzła przesiadkowego wyposażonego 
w parking typu Park&Ride, Bike&Ride i 
Kiss&Ride, trasy dojazdowe oraz ścieżki 
rowerowe i oświetlenie drogowe. Dodat-
kowo węzeł przesiadkowy wyposażony 

zostanie w elementy inteligentnego sys-
temu zarządzania i organizacji ruchem.  
W ramach przedsięwzięcia gmina zaku-
pi także 4 nowe autobusy spełniające 
obecne normy środowiskowe.  
Koszt realizacji inwestycji wyniesie po-
nad 9,5 mln zł natomiast wysokości do-
tacji ponad 7 mln. zł. 

20 marca br. w Urzędzie Marszałkow-
skim doszło do podpisania umowy  
o dofinansowanie projektu. Dokument 
podpisali marszałek województwa, Ma-
rek Woźniak w imieniu Instytucji Zarzą-
dzającej Wielkopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2014-
2020 (WRPO 2014+) oraz Grzegorz 
Wojtera, wójt gminy Suchy Las.  

 
Poznań ubiega się o dotację na 
dalszy remont ul. Gdyńskiej 
 

•  Chodzi o odcinek od granic miasta do 
zjazdu na teren Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków. Przebudowa tego odcinka była 
tematem dyskusji pomiędzy gminą Czer-
wonak i miastem. Ostatecznie zdecydo-
wano, że będzie to jezdnia dwupasmo-
wa z dwoma rondami. Miasto Poznań 
złożyło już wniosek o dofinansowanie tej 
inwestycji w kwocie ok. 12 mln zł. Koszt 
ogólny inwestycji wyniesie ok. 30 mln zł. 

 

Rewitalizacja  
obszarów  
zdegradowanych 
 

W Kleszczewie i Stęszewie trwają obecnie konsultacje społeczne 

w sprawie rewitalizacji.  Działania te są jednym z etapów  

wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz opra-

cowywania Gminnych Programów Rewitalizacji.  

Zakończenie zaplanowano na połowę kwietnia b.r. Podobne  

konsultacje odbyły się już częściowo m.in. w Mosinie,  

Obornikach, Poznaniu, Szamotułach i Suchym Lesie. 

Kwestię rewitalizacji reguluje m.in. usta-

wa o rewitalizacji z 9 października 

2015 roku, określając ją jako komplek-

sowy proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowa-

nych”. Rewitalizacja, jako zadanie wła-

sne gminy, nie jest działaniem obowiąz-

kowym. 

Pierwszym krokiem w procesie rewitali-

zacji, przeprowadzonym zgodnie z usta-

wą, jest wyznaczenie w drodze uchwały 

gminy, obszarów zdegradowanych  

i obszarów rewitalizacji. Już na etapie 

uchwały, gmina może ustanowić prawo 

pierwokupu oraz zakaz wydawania 

warunków zabudowy na określonych 

zasadach (np. zakaz wydawania w. z. 

dla obiektów wielkopowierzchniowych). 

Uchwała taka ma charakter prawa miej-

scowego. Podjęcie jej musi zostać po-

przedzone wykonaniem rzetelnej dia-

gnozy, na podstawie której stwierdza się 

„występowanie „koncentracji szeregu 

niekorzystnych zjawisk, a tym samym 

kwalifikuje obszar jako zdegradowany.” 

Takimi zjawiskami, jak zaznacza ustawo-

dawca, są w szczególności: ubóstwo, 

bezrobocie, przestępczość, niski stopień 

uczestnictwa w życiu publicznym oraz 

niski poziom edukacji. Dodatkowym wa-

runkiem jest stwierdzenie przynajmniej 

jednego spośród negatywnych czynni-

ków, tj.: gospodarczego (np. niski stopień 

przedsiębiorczości), przestrzenno -

funkcjonalnego (np. niskie wyposażenie 

w infrastrukturę techniczną), technicznego

(np. degradacja stanu technicznego bu-

dynków) lub środowiskowego (np. obec-

ność niebezpiecznych odpadów). 

Wyznaczenie na terenie zdegradowa-

nym obszaru rewitalizacji jest możliwe 

po jednoczesnym wykazaniu dwóch 

przesłanek. Pierwsza przesłanka mówi  

o „szczególnej koncentracji niekorzyst-

nych uwarunkowań na tym obszarze”   

a druga, o jego „istotnym znaczeniu dla 

rozwoju gminy”. Następnie, gmina może 

przystąpić do opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji (GPR). Jest to 

dokument strategiczny. Na podstawie 

GPR gmina prowadzi dalsze działania, 

jak np. ubiega się o środki na realizację 

inwestycji lub przystępuje do sporządze-

nia miejscowego planu rewitalizacji.  

Niezwykle ważna jest świadomość miesz-

kańców na temat podejmowanych dzia-

łań, a także ich świadome i szerokie 

uczestnictwo w konsultacjach społecznych. 

Mieszkańcy powinni być zatem dobrze 

informowani o konsultacjach. 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

zapowiedziało, że będzie się bacznie 

przyglądać gminom w zakresie praktyk 

stosowania ustawy. W marcu br. na ła-

mach portalu samorządowego pojawiła 

się informacja o planowanym powołaniu 

międzyresortowego zespołu ds. systemu 

rewitalizacji. Zespół byłby odpowie-

dzialny m.in. za prowadzenie działań 

monitorujących oraz oceny procesów 

rewitalizacji. 

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej 

www. metropoliapoznan.pl 

Umowę podpisują (od prawej): marszałek 

Marek Woźniak i wójt Grzegorz Wojtera. 

Fot. Archiwum UG w Suchym Lesie 
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Aktualności  

 

 
Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania 

„Metropolia Poznań” - elektroniczny Biuletyn 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań.  

Wydawca:  

Stowarzyszenie Metropolia Poznań  

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8.  

Red. nacz.: Paweł Napieralski 

tel. 530 811 024; e-mail:  

pawel.napieralski@metropoliapoznan.pl  

 

Gran Prix na 60-lecie  
Wielkopolskiego Parku  
Narodowego  
 

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Wielko-
polskiego Parku Narodowego /WPN/ 
odbędzie się cykl czterech imprez re-
kreacyjno-sportowych nordic walking.  
Wydarzenie swoim zasięgiem obejmie 
tereny gmin: Mosina, Puszczykowo, Stę-
szew i Komorniki – partnerów i inicjato-
rów projektu „Aktywna Trójka – trasy 
trzech aktywności po WPN”. 
Pierwsza z cyklu Grand Prix impreza 
nordic walking odbędzie się 22 kwietnia 
w Jeziorach – siedzibie Dyrekcji WPN. 
Zainauguruje ona obchody 60. rocznicy 
utworzenia Parku. Kolejne odbędą się  
11 czerwca w Puszczykowie, 3 września 
w Stęszewie oraz 15 października  

w Komornikach, gdzie nastąpi podsumo-
wanie cyklu oraz wręczenie pucharów  
i nagród. 
Przygotowane są trasy o długości  od 7- 
10 km, które wiodą po najbardziej 
atrakcyjnych przyrodniczo terenach Par-
ku. Dystans  pierwszych zawodów  
w Jeziorach wynosi – 10 km.  
Zgłoszenia przyjmowane są pod adre-
sem: http://
zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/GP-

WPN-NW 

W latach 1996-1997 powstały w kiciń-
skiej parafii dwie wspólnoty: „Agape”  
i „Ave”. Obie grupy, zainicjowane przez 
Ewę Mazur, zdziałały wiele dobrego dla 
parafii. Jedną z ich wielu działalności 
było aktywizowanie mieszkańców Kicina 
w życie Kościoła. W 1998 roku Ewa Ma-
zur wpadła na pomysł wystawienia mi-
sterium Męki Pańskiej. Było to wielkie 
wydarzenie religijne i wielki sukces 
wspólnoty parafialnej. 
Otoczenie kościoła okazało się bardzo 
dobrym plenerem dla kicińskiego spekta-
klu. Misterium rozgrywało się na kościel-
nym wzgórzu. Elementy dekoracji były 
więc widoczne z daleka i tłum bez prze-
szkód mógł obserwować kluczowe sceny, 
jak: Ostatnia Wieczerza, Rozmowy 
Członków Sanhedrynu, Biczowanie, Spo-
tkanie z Piłatem, Ukrzyżowanie  
i Śmierć Jezusa. 
W pierwszym przedstawieniu udział 
wzięło sześćdziesiąt osób (obecnie 90), 
przedstawicieli różnych zawodów oraz 
środowisk. Aktorzy – amatorzy z wielkim 
zaangażowaniem wcielili się w postaci  
z Biblii. I tak np. rolę św. Piotra odgrywa 
Wojciech Sobański, Kajfasza – Juliusz 
Lewandowski, Judasza – Andrzej Wa-
rzajtis, Piłata – Adam Sobański (od 2016 
Krzysztof Sobański). Do 2000 roku reży-
serem Misteriów była wspomniana Ewa 
Mazur, natomiast w 2002 r. obowiązki 
reżysera przejął Leszek Lesiczka (w 
1998 r. zagrał rolę Jezusa). Od 2001r. 

rolę Jezusa gra Jacek Kaczmarski.  
Religijne widowisko mocno oddziaływuje 
na tłum wiernych. W albumie fotogra-
ficznym „Misterium Zbawienia”, w którym 
znalazły się przepiękne zdjęcia Zygmun-
ta Gajewskiego, ksiądz Zbigniew Paw-
lak tak skomentował to, co dzieje się 
podczas Misterium: 
„Kiedy na Misteriach w Kicinie nastała 
pora „ukrzyżowania” Jezusa, wzgórze 
„Golgoty” zatopiło się w ciszy. Dramat, 
który miał się dokonać, jakoś osobiście 
dotykał każdego. Uderzenia młota roz-
rywały tę ciszę i raniły serca. Wzniesiono 
krzyż. Ludzie stali, jakby zamarli w bez-
ruchu. Oczy wypełniły się łzami. Nawet 
niebo nad wzgórzem, choć było słonecz-
ne palmowe popołudnie, zasunęło się 
chmurą, czarną i groźną. Ostatni krzyk 
Jezusa oddającego Ojcu duszę rzucił 
zebranych na kolana. Tu i tam cichy 
szept modlitwy przerywany szlochem.” 
W 1999 roku pielgrzymi z parafii kiciń-
skiej udali się do Rzymu i tam, podczas 
audiencji papieskiej w Sali Klementyń-
skiej, ubrani w kostiumy z Misterium, oso-
biście przekazali  Album „Misterium Zba-
wienia” papieżowi Janowi Pawłowi 
II. Kolejne Misterium Męki Pańskiej  
w Kicinie odbędzie się w Niedzielę 
Palmową 9 kwietnia 2017 r. o godz. 
15. Organizatorzy zapraszają do para-
fii pod wezwaniem Świętego Józefa  
w Kicinie (plac przy kościele parafial-
nym).  

 

Męka Pańska w Kicinie  

Co roku, od dziewiętnastu lat, Chrystus na oczach tłumu umiera 

także w podpoznańskim Kicinie. Misterium odbywa się w Niedzie-

lę Palmową przy XVIII-wiecznym modrzewiowym kościółku pod 

wezwaniem Świętego Józefa. 

Spływ Flintą 
LGD Kraina Trzech Rzek organizuje 

spływ kajakowy rzeką Flintą. Start 23 

kwietnia o godzinie 9:00 z Piłki Młyn. 

Stamtąd autokarem przejazd do Wiar-

dunek, z którycspływać kajakami do Piłki 

Młyn. LGD zapewnia h uczestnicy będą 

posiłek dla uczestników, ubezpieczenie, 

transport do miejsca wodowania i opiekę 

komandora spływu! Zapisy pod nr tel.: 

535 978 545, 791 222 764 od ponie-

działku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. 

Flinta – rzeka w Wielkopolsce, prawy 

dopływ Wełny. Źródła pod Gębicami 

(na wschód od wsi), ujście w Rożnowie-

Młynie (gmina Rogoźno).  

(za: Wikipedia) 


