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Światowy Dzień Czystego Powietrza. Na najbliższej sesji poznańscy radni zajmą się
projektem zmian w programie Kawka Bis. W grudniu ruszy kolejna edycja akcji
"Trzymaj Ciepło". Właśnie zakończył się edukacyjny konkurs ekologiczny,
skierowany do uczniów poznańskich szkół. Przez cały czas realizowany jest też
projekt badania jakości powietrza, przy użyciu specjalistycznego drona.

Miasto Poznań inwestuje też w transport publiczny. W ciągu ostatnich lat na zakup
nowoczesnego taboru wydano ponad pół miliarda złotych - są w tym m.in. autobusy
elektryczne i nowoczesne tramwaje Moderus Gamma. Powstają nowe trasy
tramwajowe. Miasto dba również o stan obecnych torowisk, co roku przeznaczając
na to ok. 30 mln zł.
W stolicy Wielkopolski rośnie liczba alternatywnych form komunikacji - skuterów i
hulajnóg elektrycznych czy samochodów w systemach carsharingowych.
Rozbudowywany jest też system Poznańskiego Roweru Miejskiego. W tym sezonie
poznaniacy mają do dyspozycji 113 stacji, 1220 jednośladów oraz 475 rowerów
czwartej generacji (w tym 30 elektrycznych). Łączna liczba tras rowerowych w
Poznaniu wzrosła w ostatnich latach do ponad 240 kilometrów.
Ważne jest też, aby do miasta wjeżdżało jak najmniej samochodów. Mieszkańcy
wielu wielkopolskich miejscowości mogą dojechać do stolicy województwa
Poznańską Koleją Metropolitalną. Zmniejszeniu liczby samochodów wjeżdżających
do miasta służyć mają także parkingi Park&Ride. W lutym 2018 roku pierwsze takie
miejsce (na 130 samochodów) zostało otwarte na osiedlu Jana III Sobieskiego. W
planach na najbliższy czas znajdują się cztery kolejne parkingi P&R - przy rondzie
Starołęka, ul. św. Michała oraz stacjach PKP Strzeszyn i Podolany. Łącznie znajdzie
się tam ok. 250 miejsc postojowych.
Stan techniczny aut, poruszających się po poznańskich drogach regularnie
kontrolują funkcjonariusze policji i straży miejskiej. Obie jednostki otrzymały od

1/2
Phoca PDF

Dzień Czystego Powietrza w Poznaniu
Utworzono: czwartek, 14, listopad 2019 12:18 Ilona Hałucha

Miasta pieniądze na zakup samochodów, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt,
który pomaga skutecznie łapać trucicieli na drogach. Dzięki temu z ruchu
eliminowane są pojazdy emitujące nadmierną ilość szkodliwych spalin.
Źródło: UM Poznań

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

