Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Poznań

nr 16

Bezpłatna
komunikacja
w Śremie
Gmina Śrem od 1 lipca 2016 r. zaoferuje mieszkańcom bezpłatną
komunikację miejską. Pomysł nie jest nowy, ponieważ niektóre
samorządy w Polsce już takie rozwiązanie wprowadziły,
np. bezpłatna komunikacja publiczna od 1 lipca ub. roku
funkcjonuje w Środzie Wielkopolskiej.
W miastach, które zdecydowały się na
uruchomienie bezpłatnej komunikacji miejskiej zdecydowanie wzrosła liczba osób
korzystających z przejazdów, co spowodowało zauważalne ograniczenie ruchu
pojazdów w miastach. Inne korzyści to
poprawa czystości powietrza atmosferycznego, poprawa jakości oraz komfortu
infrastruktury transportu publicznego
oraz bezpieczeństwa na drodze.
Na komunikację miejską gmina Śrem wydaje rocznie 1,5 -1,7 mln zł, a udział
dochodów ze sprzedaży biletów w ogólnych kosztach utrzymania transportu publicznego nie jest duży. Największą grupę pasażerów komunikacji miejskiej
w Śremie stanowią osoby (seniorzy, dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku
życia) uprawnione do bezpłatnych lub
ulgowych przejazdów. Z ulg w opłatach

za przejazdy korzysta ponad 70 % pasażerów.
O wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji
miejskiej na terenie gminy Śrem jednogłośnie zadecydowali radni Rady Miejskiej w Śremie w dniu 28 kwietnia 2016r.
Dla mieszkańców wiąże się to z istotną
modyfikacją rozkładu jazdy oraz zmianą
przebiegu niektórych tras. Zmienione
zostały trasy mało popularnych przejazdów, a część linii połączono. Nieznacznie
zmniejszyła się liczba kursów autobusów.
Od lipca 2016 r. autobusy komunikacji
miejskiej będą funkcjonowały na 12 liniach.
W Środzie Wielkopolskiej bezpłatna
komunikacja funkcjonuje od 1 lipca ubiegłego roku. Jak zapewnia Mateusz Olejniczak – osoba zarządzająca transportem publicznym w spółce Usługi Komunal1
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Adam
Lewandowski
Burmistrz
Śremu:
Od 1 lipca br.
gmina Śrem
stawia na bezpłatną komunikację miejską.
Co ciekawe,
miasto na transport nie wyda
więcej niż teraz, gdy przejazdy są biletowane. Dzięki negocjacjom z przewoźnikiem roczny koszt komunikacji miejskiej
utrzyma się na poziomie 1,6 mln złotych.
Likwidacja biletów to sposób na ograniczenie ruchu kołowego w Śremie, co
stanowi element ekopolityki gminy.
Wraz z uruchomieniem darmowych
przejazdów i wprowadzeniem nowych
klimatyzowanych autobusów miejskich
poprawi się mobilność oraz standard
przemieszczania się po Śremie. Kolejnym etapem rozwoju transportu publicznego w Śremie jest stworzenie na Dworcu Autobusowym PKS punktu przesiadkowego łączącego komunikację miejską
z liniami Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Poznaniu.
ne Sp. z o.o. władze Środy są bardzo
zadowolone z podjętej rok temu decyzji.
Liczba pasażerów szybko wzrasta.
W okresie od 1 lipca ub. roku do 30
kwietnia br. z transportu publicznego
skorzystało 242 500 osób, z tego aż
113 tys. w pierwszych czterech miesiącach tego roku. Kolejnym krokiem władz
Środy Wielkopolskiej w propagowaniu
transportu publicznego było uruchomienie
16 maja bezpłatnej komunikacji z Zaniemyślem.

Aktualności
Szkolenie dla potencjalnych
beneficjentów
• 23 czerwca 2016 roku odbyło się
szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ organizowane przez
Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. Szkolenie dotyczyło
poddziałania 7.2.3 Usługi społeczne
w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz
poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne
w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ
projektu I. „Gimnazjalista z pasją” –
Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek
edukacyjnych i zawodowych).
Spotkanie odbyło się w związku z ogłoszonymi w dniu 30 maja 2016 r. konkursami ze środków ZIT.
Podczas szkolenia omówiono m.in. dokumentację konkursową, w tym kryteria
wyboru projektów (strategiczne, formalne i merytoryczne). Przedstawiono także
informacje nt: Lokalnego Systemu Infor-

Pięć nowych
konkursów ZIT
Z końcem maja Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja
Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ ogłosiły pięć naborów wniosków w dziedzinie edukacji i usług społecznych. Do rozdysponowania w konkursach jest prawie 75 mln zł, a termin
aplikacji mija 30 sierpnia 2016 roku.

Dotacje będzie można otrzymać na: kom- konkursów do działania
pleksowe wsparcie uczniów gimnazjów, 8.3.4 (przedsięwzięcia
wzmocnienie systemu kształcenia zawodo- „miękkie”, pozainwestywego młodzieży i osób dorosłych, popra- cyjne). Warunkiem podpisania umowy
wę dostępu do usług asystenta rodziny będzie umieszczenie na liście projektów
i koordynatora rodzinnej pieczy zastęp- przeznaczonych do dofinansowania
czej, a także na rozwój infrastruktury wszystkich deklarowanych przez wnioskoplacówek kształcenia zawodowego. dawcę lub partnera projektów powiązaCztery konkursy dotyczą tzw. projektów nych.
miękkich, współfinansowanych z EFS, Nabór wniosków dla wszystkich konkura jeden nabór przeznaczony jest dla sów przewidziany jest w terminie od 30
projektów infrastrukturalnych finansowa- czerwca do 30 sierpnia 2016 roku,
nych przy udziale EFRR. Nabory doty- a planowany termin rozstrzygnięcia konczące kształcenia zawodowego będą ze kursów to początek 2017 roku. Dostępne
W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim
sobą powiązane. W związku z tym, szan- dofinansowanie całkowite w przypadku
przedstawiciele samorządów. Fot. D. Drobnić
se aplikacyjne będą mieli jedynie Ci wspomnianych naborów waha się od
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Aktualności

Gdzie się kąpać
Początek lata przywitał nas bardzo wysokimi temperaturami.
Ochłody często szukaliśmy w wodzie. Czystość wód na
kąpieliskach w powiecie poznańskim bada Powiatowa Stacja
Sanitarno–Epidemiologiczna (PSSE) w Poznaniu. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące czystości wód w miejscach
kąpieli na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego (stan
na dzień 27 czerwca 2016 r.)
Zgodnie z informacjami uzyskanymi
w poznańskim Sanepidzie, który przeprowadził w czerwcu badania, przydatne do
kąpieli są kąpieliska w Poznaniu: zbiornik
Malta (ul. Wiankowa 3), kąpielisko nad
jeziorem Rusałka (ul. Wiślana 14), kąpielisko nad jeziorem Strzeszyńskim (ul. Koszalińska 15), kąpielisko w Krzyżownikach nad jeziorem Kierskim (ul. Nad Jeziorem 21, Krzyżowniki), a także kąpielisko – zbiornik pożwirowy AKWEN TROPICANA (ul. Plażowa 1 w Owińskach –
gmina Czerwonak). Nie sprawdzono jeszcze wody na kąpielisku w Niepruszewie
nad jeziorem Niepruszewskim (ul. Poznańska 20, Niepruszewo – gmina Buk).
Oprócz kąpielisk PSSE bada też czystość
wody w innych miejscach wykorzystywanych do kąpieli. I tak, przydatne do kąpieli są obecnie: miejsce w Ośrodku Kaskada nad jeziorem Kierskim, miejsce nad
jeziorem Lusowskim w Lusowie, miejsce
wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem
Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie
Nowym (Hotel Szablewski) i miejsce
w Stęszewie nad jeziorem Strykowskim.
Wkrótce zostaną przeprowadzone bada-

w Mosinie, nad jeziorem Niepruszewskim
w Zborowie, nad jeziorem ChomęcickoRosnowskim w Chomęcicach i nad zbiornikiem wodnym „Glinianki w Mosinie
przy ul. Pożegowskiej.
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do
kąpieli w celu przeprowadzenia badania wody zgłaszają do PSSE w Poznaniu
gminy, lub inne podmioty prowadzące.
Jak poinformowała nas Cyryla Staszewska – rzecznik PSSE w Poznaniu, Sanepid spodziewa się kolejnych wniosków
o zbadanie czystości wody w jeziorach
dlatego, że sezon dopiero się rozpoczyna.
W miejscach niewymienionych, lub
w miejscach, gdzie do tej pory PSSE
w Poznaniu nie wykonała badania wody, kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność.
PSSE bada wodę raz w roku, na początku sezonu. W sytuacjach niepokojących
użytkowników kąpielisk lub miejsc wykorzystywanych da kąpieli, Sanepid przeprowadza badania interwencyjne. Zgłoszenia dotyczące sytuacji zagrażających
zdrowiu i życiu ludzi, a które wywołane

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
• 22 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (SMP). Obradom przewodniczył Wiceprezes Zarządu Jan Grabkowski. W posiedzeniu uczestniczyli też m.in.
Jacek Jaśkowiak Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Wiceprezes Adam Lewandowski oraz Stanisław Filipiak – Członek Zarządu.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o przebiegu prac związanych z ogłaszaniem konkursów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim
Obszarze Funkcjonowania Poznania. W
trakcie posiedzenia omówiono też wnioski
dotyczące zmiany Strategii ZIT, które
będą rozpatrywane na posiedzeniu Rady
Metropolii w dniu 11 lipca br.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia. Uczestnicy uznali, że będzie
kontynuowane 4 lipca br. w Sali Błękitnej
Urzędu Miasta Poznania.

Powstaje film o projekcie
Master Plan
• TVP SA Oddział w Poznaniu rozpoczyna
prace nad filmem, który dotyczyć będzie
realizowanego przez SMP projektu
„Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Celem filmu jest przekazanie
informacji o projekcie i jego promocja.
Obraz m.in. przybliży zasady funkcjonowania PKM, przedstawi formy udziału
gmin w tym ogromnym przedsięwzięciu,
a także poruszy tematy związane z problemami komunikacyjnymi na terenie objętym działalnością SMP. Film trwać będzie ok. 12 min., a zostanie wyemitowany
dwukrotnie w połowie lipca na antenie
telewizji regionalnej TVP SA (telewizja
Poznań). Produkcja powstaje na zlecenie
Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wykonawca wybrany został w trybie zapytania ofertowego.

Znowu popłyniemy Wartą
• Trwają prace związane z organizacją
VI Metropolitalnego Spływu Kajakowego.
Impreza odbędzie się 3 września br.
(sobota). Trasa przebiegać będzie Wartą, na odcinku od Poznania przez Czerwonak do Murowanej Gośliny
(Mściszewo). Koszt spływu, podobnie jak
w latach ubiegłych, będzie wynosił 60 zł.
Przewidywana liczba kajaków 80 szt. Na
wodzie uczestnicy będą mieli zagwarantowaną opiekę. Zapisy przyjmowane bęPrzed wejściem do jeziora warto sprawdzić czy woda została zbadana. Fot. P. Napieralski
dą od połowy sierpnia, o dokładnym terminie poinformujemy na stronie internetonia wody w miejscach wykorzystywanych są złym stanem sanitarnym lub epide- wej i fb. Organizatorem spływu jest Stodo kąpieli nad jeziorem Kórnickim w Kór- miologicznym przyjmowane są pod nu- warzyszenie Metropolia Poznań.
niku, nad jeziorem Łódzko-Dymaczewskim merem telefonu 609 794 670.
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W Szamotułach
realizowane są
zdjęcia do filmu

Wielkie widowisko
w Murowanej Goślinie

Na początku czerwca ruszyły zdjęcia
do filmu „Syn Królowej Śniegu, według scenariusza Pawła Sali,
w reżyserii Roberta Wichrowskiego.
Jedną z głównych ról zagra Franciszek
Pieczka. W dniach 29 i 30 czerwca obrazy będą rejestrowane w Szamotułach.

Już 30 czerwca kilkuset mieszkańców Murowanej Gośliny
i okolicznych gmin wystąpi w wielkim widowisku „Orzeł i Krzyż”
– multimedialnej podróży od czasów pierwszych Piastów po pontyfikat Jana Pawła II. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu
ponad 20 tysięcy gości, którzy – oprócz udziału w widowisku –
odwiedzą także nowopowstały Park Dzieje.

Burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek przy okazji pobytu w Warszawie
odwiedził plan zdjęciowy, gdzie kręcone
są sceny do filmu z udziałem Franciszka
Pieczki i Anny Seniuk. Burmistrz wręczył
aktorom album fotograficzny „Spacerem
po Szamotułach”. Album okazał się
szczególnie trafionym upominkiem dla
Franciszka Pieczki, który ze względu na
słaby stan zdrowia nie będzie mógł
przyjechać do Szamotuł.
Scenariusz filmu powstał kilkanaście lat
temu, jednak dopiero w tym roku ma
szansę na realizację. „Syn Królowej Śniegu” to opowieść o Annie, która na co

Burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek
wręczył Franciszkowi Pieczce album fotograficzny „Spacerem po Szamotułach”. Fot.
UMiG Szamotuły

W widowisku występują wolontariusze,
którzy od lutego spotykają się co tydzień
na próbach. Przedstawienie, jak mówi
autor dr Jacek Kowalski, jest zbiorem
fresków ilustrujących ciekawą, choć czasem tragiczną historię Polski.
Główną rolę w widowisku odegra Stańczyk, legendarny doradca króli, zatroskany losami Polski. To on będzie towarzyszył widzom podczas podróży – od
czasów założenia państwa polskiego,
przez chrzest i nadanie korony Bolesławowi Chrobremu, aż po triumfy husarii
i przesłanie Jana Pawła II.
W widowisku wystąpi ponad dwustu
aktorów. Organizatorzy zadbali o nowoczesną oprawę wydarzenia – widownię otoczy przestrzenny dźwięk, nie zabraknie efektów pirotechnicznych, wystrzałów, a nawet wodnych hologramów.
Całość dopełnią sceny walki oraz pokazu
jeździeckich umiejętności. W terminach
od 30 czerwca do 23 lipca na terenie
Parku Historycznego Dzieje w Murowanej Goślinie odbędzie się 12 widowisk.
Bilety na widowisko można kupić online
na stronie: www.parkdzieje.pl oraz sta-

cjonarnie w dwóch punktach sprzedaży
w Murowanej Goślinie – w cukierni
„Kawał tortu” przy ul. Mostowej 1 oraz
w „Tubajce” przy ul. Krętej 15, a także
w poznańskim Centrum Informacji Miejskiej.

Kino pod chmurką
w Rokietnicy

dzień pracuje w Poznaniu, w galerii handlowej. Kobieta ma pięcioletniego syna.
Sama marzy o wielkomiejskim życiu.
Chłopiec, spragniony rodzinnego ciepła,
zaprzyjaźnia się z Kazimierzem, siedem- Po raz kolejny ruszyło plenerowe kino w Rokietnicy. Wstęp do
dziesięcioparoletnim sąsiadem. Kazimierz kina jest bezpłatny. W tym roku miało ono swoją premierę 24
jest emerytowanym pisarzem, który roztacza przed kilkulatkiem iście baśniowe czerwca.
wizje. Właśnie w roli Kazimierza wystąpi
Tego dnia Edukatornia przy Fundacji
Franciszek Pieczka.
Ibras oraz Biblioteka Gminna w Rokietnicy zaprosiły na pierwszy seans w tere„Metropolia Poznań” - elektroniczny Biuletyn
nie.
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
O godz. 21.30 najmłodsi mogli obejrzeć
Wydawca:
coś dla siebie, a nieco później odbyła się
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
projekcja filmu dla trochę starszych
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8.
mieszkańców. Przed pokazem filmów
Kontakt z Redakcją: Paweł Napieralski,
organizatorzy zaprosili na grillowanie
tel. 530 811 024; e-mail:
i biesiadowanie, które rozpoczęło się już Filmy w kinie plenerowym ogląda się w atmosferze pikniku. Fot. Facebook
od godz. 18.00.
pawel.napieralski@metropoliapoznan.pl

Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania
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