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2 wiadomości
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania <idp.poznan@gmail.com>
25 listopada 2011 12:00
Do: h.rutkowska@plk-sa.pl, iro.poznan@plk-sa.pl
CC: prezydent@um.poznan.pl
UDW: michal.wybieralski@poznan.agora.pl, jakub.lukaszewski@poznan.agora.pl, seweryn.liponski@poznan.agora.pl,
j.jozefowski@wtk.pl, s.kiepel@wtk.pl, Roman Wawrzyniak <r.wawrzyniak@wtk.pl>, patrycja@ontv.pl,
r.klimczak@tvn.pl, maciejkabsch@gmail.com, karolina@tvkwinogrady.pl, k.placko@glos.com, m.kopinski@glos.com,
Katarzyna Fertsch <k.fertsch@glos.com>, malgorzata.lamperska@tvp.pl, dariusz.nowakowski@tvp.pl,
janusz.ludwiczak@lazarz.pl, Piotr/LepszyPOZNAN <news@lepszypoznan.pl>, lilia.lada@mmpoznan.pl,
d.woznicka@radiozet.com.pl, Krzysztof.Sadowski@radiomerkury.pl, anna.sochacka@radiomerkury.pl,
biuro@blubry.pl, newsroom.poznan@rmfmaxxx.pl, sekretariat.poznan@eska.pl, r.klosowski@eska.pl,
k.harbul@eska.pl, dominika.wierzbowska@afera.com.pl, piotr.graczyk@afera.com.pl, mgladysz@radioemaus.pl,
pjozwik@radioemaus.pl, TLisiecki@polsat.com.pl, justyna.suchecka@poznan.agora.pl,
redakcja.poznan@echomiasta.pl, Dawid Nowak <dawid.jan.nowak@gmail.com>, adamadamczyk@poczta.onet.pl,
Tomasz Owczarczak <t.owczarczak@gmail.com>, Arkadiusz Borkowski <arki89@gmail.com>,
jaroslawne@gmail.com, p.gociek@rp.pl, j.lutomski@rp.pl, Stowarzyszenie My-Poznaniacy <stowarzyszenie@mypoznaniacy.org>, malgorzata.lehman@planeta.fm, malgorzata.lamperska@poz.tvp.pl, michal.grobelny@rynekkolejowy.pl, lukasz.pastor@rynekinfrastruktury.pl, Magdalena Kącka <magdakacka@gmail.com>,
redakcja@mmpoznan.pl, Mateusz Ludewicz <ludek1307@wp.pl>, teleskop@poz.tvp.pl

DYSKRYMINACJA DWORCA POZNAŃ GŁÓWNY – list otwarty
PKP PLK S.A Prezes Zarządu - Zbigniew Szafrański
PKP PLK S.A. Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji O/Poznań – Paweł Neumann
Szanowni Panowie,

od kilku miesięcy podnosimy problem rażąco niskiej jakości wykonania peronów: trzeciego (a teraz) też drugiego i
za chwilę zapewne pierwszego na poznańskim dworcu głównym. Ku naszemu przerażeniu nawierzchnia asfaltowa
jest wymieniana na nawierzchnię z kostki betonowej typu „bauma” (znana też pod nazwą „poz-bruk” lub „polbruk”). To rozwiązanie zupełnie niepraktyczne, szkodliwe i do tego drogie – biorąc pod uwagę nietrwałość
nawierzchni z kostki betonowej, która już po kilku miesiącach nie nadaje się do użytkowania. Przesyłamy Panom
zdjęcia tej poznańskiej nawierzchni – wygląda dramatycznie, stając się niechlubną wizytówką PKP PLK S.A . oraz
drugiego pod względem ilości przewozów pasażerskich dworca w Polsce!
Jak to możliwe, że w tym samym czasie remontuje się dworzec Kraków Główny i stosuje na nim
nawierzchnię trwałą i porządną (tak samo robi się z elementami małej architektury), podczas gdy Poznań Główny
ulega degradacji przez zastosowanie kiepskiej jakości materiałów?!
W swoich materiałach prasowych nt dworca w Krakowie na stronie internetowej (http://www.plk-sa.pl/komunikatyi-wydarzenia/krakow-glowny-piekno-i-nowoczesnosc/) piszecie Państwo:
„Tempa nabrała również modernizacja Tunelu Magda. Na ścianach tunelu pojawi się specjalna okładzina,
wymieniona zostanie instalacja oświetleniowa i nagłośnienie, pojawią się nowe tablice informacyjne i
wyświetlacze. Kostkę betonową na podłodze zastąpi posadzka granitowa.
Zastosowane materiały budowlane są najwyższej klasy. Wiaty peronowe zostały obłożone trwałymi i estetycznymi
panelami aluminiowymi. Stacja Kraków Główny nabrała dzięki temu lekkości i wygląda nowocześnie.”
Pytamy się - na jakiej podstawie Kraków Główny otrzymuje lepszą nawierzchnię, a Poznań Główny gorszą?
Uprzejmie prosimy o interwencję w tej sprawie!
Jest jeszcze czas by wymienić złą nawierzchnię na posadzkę z płyt granitowych. Chodzi tu przede wszystkim o
komfort ponad 21 milionów pasażerów, którzy rocznie korzystają z dworca Poznań Główny. Ta nawierzchnia z
kostki betonowej już dzisiaj wygląda bardzo źle i nie spełnia zadań jakie stawia się obiektom budowlanym tej
klasy. Strach pomyśleć, co może być dalej…
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Liczymy na Panów rozsądek i dobrą wolę. Prosimy o sprawne działanie!
Z poważaniem
Paweł Sowa, prezes
Tomasz Owczarczak, wiceprezes
Marcin Wróbel, grupa ds. estetyki
Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Stary Rynek 52a/1, 61-772 Poznań
www.jakipoznanglowny.pl
PS. Uprzejmie informujemy, iż treść listu ma charakter otwarty i zostanie zamieszczona na stronie
www.jakipoznanglowny.pl oraz wysłana do lokalnych mediów a także do wiadomości Prezydenta Miasta Poznania.
Prosimy o odpowiedź w formie mailowej pod adres: idp.poznan@gmail.com
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Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania <idp.poznan@gmail.com>
Do: m.szuldrzynski@rp.pl

25 listopada 2011 12:03

Witam serdecznie,
w związku z urlopem pana Piotra Gocieka, przesyłam nasz list do Pana.
Pozdrawiam
Paweł Sowa
prezes stowarzyszenia
---------- Wiadomość przekazana dalej ---------Od: Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania <idp.poznan@gmail.com>
Data: 25 listopada 2011 12:00
Temat: Dyskryminacja dworca Poznań Główny - list otwarty
Do: h.rutkowska@plk-sa.pl, iro.poznan@plk-sa.pl
DW: prezydent@um.poznan.pl
[Ukryto cytowany tekst]
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