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Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania <idp.poznan@gmail.com>

Ocalmy Poznań Główny przed tandetą - konsultacje w Ministerstwie Transportu
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania <idp.poznan@gmail.com>
Do: rzecznik <rzecznik@um.poznan.pl>

8 lutego 2013 14:43

Dzień dobry,
uprzejmie proszę o przekazanie niniejszej korespondencji Panu Prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu.
Bardzo dziękuję
Paweł Sowa
Stowarzyszenie "Inwestycje dla Poznania"
Stary Rynek 52a/1, 61-772 Poznań
adres do korespondencji: ul. Szewska 14/3, 61-760 Poznań
www.idp.org.pl
--Szanowny Panie Prezydencie,
chcemy zwrócić Pańską uwagę na problemy poznańskiego dworca kolejowego i zachęcić Pana do udziału w
konsultacjach społecznych, trwających w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Od dłuższego już czasu prowadzona przez nas inicjatywa "Jaki Poznań Główny": www.jakipoznanglowny.pl
opisuje szereg zagadnień bardzo niestarannego remontu całej stacji. Z najważniejszych kwestii należy wymienić
zastosowanie nietrwałych i nieestetycznych materiałów nawierzchni peronowych oraz niechlujne ich wykonanie,
chaotyczny system informacji czy brak integracji peronów z nowym gmachem dworca.
Wszystko to sprawia, że korzystanie z całego obiektu jest coraz bardziej utrudnione. Wpływa to również niestety
na wizerunkowy odbiór naszego miasta przez osoby do nas przyjeżdżające.
W zeszłym tygodniu ze zdumieniem dowiedzieliśmy się o fakcie nieuwzględnienia Poznania Głównego na liście
Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do 2015 roku. Jest to dla nas zupełnie niezrozumiałe w świetle
prowadzenia remontów na terenie stacji (przebudowa peronów 1-3 choć nieudolna i urągająca wszelkim
standardom, to ma jednak miejsce). W chwili obecnej PKP PLK S.A., która musi wygospodarować sama
pieniądze na przebudowę peronów 4-6, tych środków, wedle informacji medialnych, nie posiada. Trudno nam
pojąć logikę decydentów kolejowych według której "pół stacji będzie przebudowane, a drugie pół stacji nie".
Stanowczo się z takim podejściem nie zgadzamy i dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta do udziału
w konsultacjach społecznych w Ministerstwie Transportu (trwają do 11 lutego br. włącznie).
Uprzejmie prosimy jeśli to możliwe o udostępnienie tej informacji na oficjalnej stronie miasta lub na oficjalnym
profilu miasta na Facebooku. Zostało utworzone nawet specjalne wydarzenie:
https://www.facebook.com/events/502363736468617/
Mamy nadzieję, że również Pan zechce wziąć udział w niniejszych konsultacjach. W załączniku przesyłamy
formularz, który należy odesłać do Ministerstwa. Można go oczywiście modyfikować.
Więcej szczegółów oraz informacji jest dostępnych w linku:
http://jakipoznanglowny.pl/bez-pieniedzy-budzetowych-nie-bedzie-porzadnych-peronow/
Z poważaniem
Paweł Sowa, prezes
Arkadiusz Borkowski, wiceprezes
Stowarzyszenie "Inwestycje dla Poznania"
Stary Rynek 52a/1, 61-772 Poznań
adres do korespondencji: ul. Szewska 14/3, 61-760 Poznań
idp.poznan@gmail.com
www.idp.org.pl
PS. Do udziału w konsultacjach zachęcać będziemy również radnych oraz parlamentarzystów.
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