W poniedziałek 7 kwietnia w Hotelu „Pietrak” w Wągrowcu odbyło się XIV Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego
„Komunikacja”
Spotkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki.
Uczestniczyli w nim również m. in. Jerzy Kriger, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Marek Kmiecik, Dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu oraz Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.
Walne Zebranie Członków uchwaliło główne kierunki działania na 2014 rok. A są to:
1. Wspieranie modernizacji dróg wojewódzkich:
- nr 241 na odcinkach: obwodnica Rogoźna, obwodnica Wągrowca w budowie,
Wągrowiec – Morakowo, Kcynia – Nakło wraz z obwodnicą Kcyni i obwodnicą
Nakła,
- nr 190 Wągrowiec – Mieścisko, Wągrowiec – Margonin, w tym ul. Kościuszki w
Wągrowcu, obwodnica Wągrowca odcinek Kaliska - Durowo,
- nr 193 Gołańcz – Margonin,
- nr 196 budowa obwodnicy Owińsk, Czerwonak – ul. Bałtycka w Poznaniu,
- nr 247 obwodnica Kcyni,
- nr 251 Wągrowiec – Damasławek – Żnin.
2. Wspieranie działania w zakresie przebudowy drogi krajowej nr 11 na drogę ekspresową
wraz z niezbędnymi obwodnicami miast, zwłaszcza miasta Poznania.
3. Zabieganie o rozpoczęcie przez Miasto Poznań realizacji trzeciej ramy komunikacyjnej na
kierunku północno - wschodnim oraz budowy ul. Nowonaramowickiej.
4. Zabieganie o rozpoczęcie przez Powiat Poznański
komunikacyjnej na kierunku północno – wschodnim.
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5. Zabieganie o właściwe funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych na linii nr
356 Poznań – Wągrowiec – Gołańcz wraz z wprowadzeniem dodatkowych połączeń z
wykorzystaniem nowoczesnych autobusów szynowych.
6. Wspieranie samorząd województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego oraz PKP
PLK w zakresie modernizacji linii kolejowej nr 356 Poznań – Wągrowiec – Gołańcz –
Kcynia.
7. Wnioskowanie o wprowadzenie do Wojewódzkiego Planu Transportowego przywrócenie
ruchu pasażerskiego na linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno – Nakło oraz podjąć
działania zmierzające do realizacji tego zadania.
8. Współpraca z członkami naszego Stowarzyszenia na rzecz pozyskiwania środków
strukturalnych z Unii Europejskiej i innych źródeł (w tym na dworce PKP i ich otoczenie).

9. Wdrażanie projekt zintegrowanego systemu transportowego w osi komunikacyjnej
Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec – Gołańcz, poprzez współpracę z marszałkiem
Województwa Wielkopolskiego i prezydentem Miasta Poznania w zakresie transportu
publicznego i wprowadzeniem Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.
Postanowiono również odpowiednie wnioski zgłosić
Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
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