#102 zmiany w 3 lata

#1
Budowa szkoły i przedszkola na Umultowie
• Obiekt będzie się składał z dwóch budynków: w trzykondygnacyjnym działać będą 24 oddziały szkoły
podstawowej, natomiast w jednokondygnacyjnym 6 oddziałów przedszkolnych. • W kompleksie będzie też
sala gimnastyczna, boisko i plac zabaw. • Termin zakończenia robót budowlanych przewidziano na lipiec
przyszłego roku. Inwestycja ma być prowadzona w taki sposób, by przedszkolaki i uczniowie bezpiecznie
rozpoczęli w niej rok szkolny 2018/2019, a pozostała część prac była prowadzona w sposób nie kolidujący
z działalnością placówki. • Cały obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W budynku
szkoły podstawowej zlokalizowana będzie winda, a ułatwienia dla osób niepełnosprawnych znajdą się m.in.
w toaletach i szatniach. • Inwestycja oświatowa na Umultowie to nie tylko budynki. Teren wokół nich zostanie
zagospodarowany na cele sportowe i rekreacyjne. Powstać mają obiekty o nawierzchni tartanowej: boisko
wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej oraz 80-metrowa bieżnia z czterema torami i skocznią w dal. Przy
przedszkolu powstanie dodatkowo ogrodzony plac zabaw

#2
Czyściej nad Wartą
• W 2017 roku Poznań na utrzymanie porządku nad Wartą wydał ok. 1 mln zł. Kwota obejmuje m.in. wywóz
odpadów czy codzienne sprzątanie terenów w sezonie. Dla porównania w 2016 r. na ten cel przeznaczono
ok. 750 000 zł. • 21 czerwca 2017 r. Miasto uruchomiło także kampanię „Trzymaj czystą Wartę!”, w której
święci Piotr i Paweł zachęcają do utrzymania czystości nad rzeką. Celem kampanii jest nakłonienie osób
wypoczywających nad rzeką do sprzątania po sobie i uświadomienie im, że porządek nad Wartą to wspólna
odpowiedzialność poznaniaków.

#3
Budowa Wartostrady
• W maju 2017 r. zakończono budowę pierwszego odcinka Wartostrady, wzdłuż wschodniego brzegu Warty,
od rzeki Cybiny do mostu Królowej Jadwigi, o długości 1,76 kilometra. • Obecnie trwają prace budowalne
fragmentu Wartostrady na odcinku wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła
I. Planowany termin oddania do użytkowania – styczeń / luty 2018 r. • Docelowo Wartostrada będzie miała
13,1 km. Inwestycja będzie kosztowała 21, 6 mln złotych ( z czego 16,3 mln pochodzi z dofinansowania UE).
• Cała Wartostrada ma powstać do 2020 r.

#4
Powrót żeglugi na Wartę – tramwaj wodny
• Tramwaj wodny ma weekendowe rejsy, na trasie: Katedra (przy ul. Marii Panny) – Rataje (przy os.
Piastowskim) – Wilda (przy Łazienkach Rzecznych) – Chwaliszewo (przy Starym Korycie) – Szeląg (przy ul.
Ugory). • Bilety na odcinkach Katedra – Rataje/Wilda, Rataje/Wilda – Chwaliszewo, Chwaliszewo – Szeląg,
Szeląg – Katedra, kosztują 5 zł za odcinek, cała trasa 20 zł (czas rejsu na całej trasie to ok 1:35 h). • Od
kwietnia do września 2017 r. odbył 140 weekendowych rejsów. W całym sezonie statki Bajka i Widmo
przewiozły 16 500 osób, dodatkowo podczas wielu rejsów odbywały się warsztaty ekologiczne i animacje.

#5
Wypożyczalnia sprzętu motorowodnego
• Wypożyczalnia motorówek nad wartą jest pierwszą tego typu inicjatywą w Poznaniu. • Do prowadzenia
takiej motorówki potrzeba patentu Sternika Motorowodnego. Wystarczy dowód osobisty i krótkie
przeszkolenie, które przeprowadzane jest dla każdej z załóg wybierających się na rejs po Warcie, • Cena
wypożyczenia motorówki z pełnym wyposażeniem (w tym paliwo) to: 50 PLN/h.

#6
Plaże miejskie
• Od 2012 do 2014 r. organizowana była tylko jedna plaża nad Wartą znajdująca się Starym Korycie
Rzeki Warty przy KontenerArt. W 2015 r. nastąpiła ewolucja nad rzeką Wartą – Miasto Poznań poszerzyło
działalność plaż o kolejne dwie lokalizacje tj. Plaża Miejska na Szelągu, Plaża Miejska na Ratajach.
W 2016 r. otwarto kolejne miejsce nad rzeką Wartą, od strony Wildy przy Łazienkach Rzecznych, dzięki
temu mieszkańcy do dyspozycji mieli 4 plaże miejskie. • W 2017 r. na Chwaliszewie i Wildzie została
przygotowana nawierzchnia boisk wielofunkcyjnych. Trzy plaże zostały wyposażone w leżaki kosze
plażowe prysznice jacuzzi, strefy grillowe itp. Odbyło się ponad 130 wydarzeń kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych. • W ciągu jednego sezonu, na samych plażach miejskich organizowanych przez Miasto
Poznań, przewija się się około 35 tys. osób.

#7
Plaża miejska na Szelągu
2015 rok – nowa plaża na Szelągu

#8
Plaża miejska na Ratajach
2015 rok – nowa plaża na Ratajach

#9
Plaża miejska na Wildzie
2016 rok – nowa plaża na Wildzie

#10
Madalina – nowe miejsce rekreacji na Wildzie
Lato na Madalinie jest akcją, dzięki której surowy i nie do końca przyjazny teren zajezdni przechodzi
metamorfozę i staje się miejscem atrakcyjnym i bezpiecznym dla rodzin z dziećmi. Przestrzeń przemienia się
wówczas w plażę z torem wodnym, a na miejscu organizowane jest wiele warsztatów i wydarzeń, z których
mieszkańcy mogą korzystać bezpłatnie.

#11
Instalacja oświetlenia i monitoringu
nad Wartą
• Projekt oświetlenia i monitoringu nad Wartą na górnej terasie na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do
Mostu Bolesława Chrobrego złożony został we wrześniu 2017 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury. •
Po naniesieniu uwag WUiA został przyjęty i jest już kompletny pod kątem przyszłej realizacji. • W projekcie
uwzględniono także remont nawierzchni istniejącej ścieżki w parku Tadeusza Mazowieckiego. • Na listopad
2017 r. planowane jest przekazanie projektu do realizacji przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. • Na przełon
grudnia i stycznia planowane jest uruchomienie procedury wyboru wykonawcy. • Rozpoczęcie robót
związanych z wykonaniem oświetlenia, monitoringu i remontu nawierzchni planowane jest na I kwartał 2018
r.

#12
Zakup 50 niskopodłogowych tramwajów
z rodziny Moderus Gamma
• 21 lutego 2017 r. MPK Poznań podpisała umowę z firmą Modertrans Poznań na dostawę 50
niskopodłogowych tramwajów z rodziny Moderus Gamma. • Nowe tramwaje, które latem 2018 r. trafią do
MPK, będą nowoczesne, całkowicie niskopodłogowe, z szeregiem najnowszych • rozwiązań poprawiających
bezpieczeństwo i komfort podróży. • 30 tramwajów jednokierunkowych i 20 dwukierunkowych będzie
kosztować 397 mln zł brutto. • Zakup sfinansowany będzie przy udziale kredytu inwestycyjnego, a pozostałą
część będzie stanowić dotacja i środki własne. • MPK pozyskało z Unii Europejskiej kolejne 50 mln zł, umowę
podpisano 28 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju.

#13
Zakup 37 nowoczesnych autobusów
• Umowa, na dostawę 37, nowoczesnych autobusów: 19 autobusów 12-metrowych oraz 18 w wersji
przegubowej, została podpisana w pierwszej połowie września 2017 r z firmą Solaris Bus&Coach •
Zgodnie z jej zapisami producent ma czas na dostawę: autobusów przegubowych – do 11 miesięcy od dnia
podpisania umowy, autobusów standardowych – do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

#14
8-krotny wzrost nakładów
na remonty torowisk
• W 2017 roku na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej przeznaczono ok. 24 mln zł • (dodatkowo ok.
10 mln zł przeznacza się na bieżące utrzymanie). • W 2014 r. na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej
przeznaczono 2,9 mln zł, w 2015 r. na prace przeznaczono 13mln zł, w 2016 r. – 22 mln zł.

#15
Budowa sieci parkingów Park&Ride
• Obecnie trwają ostatnie prace przy budowie parkingu Park&Ride Szymanowskiego przy pętli szybkiego
tramwaju (PST) na os. Sobieskiego; zostanie on uruchomiony jeszcze w tym roku. • Kolejne parkingi P&R
mają zostać zbudowane przy PKP Strzeszyn, ul. Św. Michała, przy rondzie Starołęka. Planowane są także na
pętli autobusowo-tramwajowej na Górczynie oraz na pętli Miłostowo. • Realizacja tych projektów ma zostać
przeprowadzona przy wsparciu funduszy unijnych. • Łącznie dzięki wszystkim zaplanowanym inwestycjom
ma powstać ponad 1000 nowych miejsc parkingowych.

#16
Przebudowa ul. Unii Lubelskiej
i nowa trasa tramwajowa na ul. Falistą
• Przyjęty w dokumentacji aplikacyjnej harmonogram realizacji inwestycji zakłada prowadzenie robót
budowlanych w trzech etapach – od roku 2017 do 2022. • W ramach tego projektu przebudowane zostanie
torowisko tramwajowe na odcinku od przystanku Kórnicka do os. Lecha oraz od os. Lecha do ronda Żegrze
• Dodatkowo powstanie ok. 800-metrowy odcinek nowej trasy tramwajowej, łączącej rondo Żegrze z nową
pętlą przy ul. Unii Lubelskiej, która służyć będzie zarówno obsłudze taboru tramwajowego jak i autobusów.
• Przebudowane zostaną stare przystanki, powstaną nowe. W obu wypadkach będą one dostosowane do
potrzeb osób z • niepełnosprawnościami. • Prace rozpoczęły się 16 października 2017 r.

#17
Prace nad realizacją trasy tramwajowej
na Naramowice
• Poprzednie władze nie zrobiły w tej sprawie dosłownie nic. Nie było przygotowanych żadnych • planów
czy zabezpieczonych pieniędzy. • Udało się tę inwestycję połączyć z przebudową drogi krajowej nr 92,
na którą już otrzymaliśmy 46mln zł. • Na budowę trasy tramwajowej dostaniemy kolejne 109 mln zł.
Ze środków unijnych sfinansowanych więc będzie ponad 1/3 tych inwestycji. • W I etapie powstanie
tramwaj od pętli Wilczak do ul. Błażeja. • Linia będzie miała długość ok. 3258 metrów, projektuje się jako
dwutorową, ale przed końcem odcinka z układu • wyodrębniony zostanie dodatkowy trzeci tor. • Budowa
i przebudowa układu drogowego ocałkowitej długości ok. 7 359 m. Prace obejmą ul. Nowa Naramowicka,
ul. Nowa Stoińskiego, ul. Lechicką, rondo w rejonie ulic Lechicka - Naramowicka, a także ulice Nowa Błażeja,
Hawelańską, Włodarską, Nową Bożydara, Serbską, Czarna Rola, Naramowicką, Dworską, Sarmacką, Łużycką,
Murawa, Błażeja oraz • ul. Szelągowską. • Rozpoczęcie budowy planowane jest na sierpień 2018 r., a
zakończenie prac budowlanych ma nastąpić do końca roku 2021. W I kwartale 2022 roku nastąpią odbiory
końcowe i przekazanie trasy do eksploatacji. • II etap – budowa tramwaju od pętli Wilczak do skrzyżowania
Garbary/Estkowskiego; prace projektowe do końca 2018 r. • III etap – przedłużenie tramwaju od ul. Błażeja
do Umultowa (ułatwienie dla mieszkańców, lepszy dojazd do nowej szkoły); 2018 r – koncepcja techniczna
przebiegu trasy

#18
Remont ul. Zwierzynieckiej
• 25 sierpnia 2017 r. tramwaje i samochody wróciły na ulicę Zwierzyniecką • 14 sierpnia 2017 r. dla ruchu
kołowego otwarto również ul. Kraszewskiego • Przebudowany został układ drogowy, jest nowe torowisko
i ścieżki rowerowe, bezpieczne chodniki • Remont i zamknięcie ul. Kraszewskiego i Zwierzynieckiej trwał
około roku. • Przebudowany został układ drogowy, powstanie m.in. Nowa Prusa będąca przedłużeniem ul.
Prusa od ul.Sienkiewicza do ul. Zwierzynieckiej

#19
Nowe osiedle i rewitalizacja terenu po
zajezdni przy ul. Gajowej
• „Zajezdnia Poznań” powinna mieć pozytywny wpływ na okolice; zabudowa terenu po dawnej • zajezdni
tramwajowej przy ul. Gajowej miała współgrać z przestrzenią Jeżyc • Do końca 2017 r. mieszkańcy będą
mogli się wprowadzić do dwóch wybudowanych już budynków na terenie „Zajezdni Poznań”. Pomiędzy
nimi powstanie zielony skwer, na którym jest już zainstalowany plac zabaw dla dzieci. • W kolejnym etapie
rozpocznie się budowa budynku mieszkalnego przy nowej ulicy Prusa • W 2018 roku ruszy budowa
budynkumieszkalnego wzdłuż ul. Zwierzynieckiej oraz budynku biurowego od strony ul. • Sienkiewicza,
a także prace związane z zabytkową halą tramwajową, która ma być miejscem na wydarzenia kulturalne
i artystyczne, kawiarnie, lokale gastronomiczne oraz przestrzenie usługowo-handlowe.

#20
Remont i otwarcie ulicy na osiedlu Lotnictwa
Polskiego
• Nowo wybudowana droga dojazdowa ma zaledwie 206 metrów długości, ale jest kluczowa • dla
codziennego życia mieszkańców osiedla Lotnictwa Polskiego. • Przez niemal dwa lata, od momentu
zamknięcia ze względów bezpieczeństwa i rozbiórki betonowej drogi budowlanej, • przebiegającej przez
teren Agencji Mienia Wojskowego (AMW), byli oni pozbawieni możliwości dojazdu do swoich domów
od ul. 5 Stycznia. • O budowę w tym miejscu nowej drogi wielokrotnie zabiegali u poprzednich włodarzy
miasta – niestety bezskutecznie. Po ostatecznym zamknięciu starej betonowej drogi zwrócili się o pomoc do
obecnych władz Poznania. • Koncepcję budowy drogi, pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Osiedla Wola,
przygotował Zarząd Dróg Miejskich. • Grunt, na którym miał powstać łącznik między osiedlem Lotnictwa
Polskiego a ul. 5 Stycznia, należy do Skarbu Państwa i znajduje się we władaniu AMW • Zanim ruszyły prace
ZDM doprowadził do podpisania umowy z Agencją o użyczeniu gruntów opisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brama Zachodnia”. • Opracowano projekt budowlany,
uzyskano konieczne pozwolenia i decyzje administracyjne, a w kwietniu rozpoczęto budowę. Prace trwały
trzy miesiące. Nowa droga ma 6 metrów szerokości, chodnik jest szeroki na 2,5 metra.

#21
Otwarcie Estakady Katowickiej
• Została oddana do użytku 2 miesiące przed czasem i za 100 milionów mniej niż pierwotnie zakładano
(koszt 161mln, w 2014 r zakładano – 270mln zł) • Wzorowa i wzorcowa inwestycja. Wymóg remontu
estakady odziedziczyliśmy po poprzednikach, którzy ograniczyli się do ograniczenia wjazdu samochodów
ciężarowych, zmniejszania prędkości i w konsekwencji zamknięcia części estakady. • Wyburzenie
i postawienie od nowa dwóch estakad, wraz z drogami dojazdowymi i całą infrastrukturą zajęło niewiele
ponad 2,5 roku (start w marcu 2015 roku, koniec w październiku 2017 r)

#22
73 nowe stacje Poznańskiego Roweru
Miejskiego
• Co roku wzrasta liczba użytkowników Poznańskiego Roweru Miejskiego, stacji wypożyczeni i rowerów
• W 2015 r było 37 stacji, rok później 61, a w tym roku działa już 89 stacji; w 2018 roku w Poznaniu do
dyspozycji będzie już 108 stacji • Obecnie liczba rowerów – prawie 1000 • W tym roku liczba wypożyczeń
powinna sięgnąć 1 miliona (dla porównania: 2014 – 160tys, 2015 – 281 tys, 2016 – 671 tys) • Wzrasta też
liczba zarejestrowanych użytkowników – ponad 90 tys w tym 36 tys zarejestrowanych w 2017 roku (dane
z sierpnia 2017) • Użytkownicy PRM mogą korzystaćm.in. z rowerków dziecięcych, a posiadacze PEKI
zamiast 20 minut mogą korzystać aż przez 30 minut za darmo •

#23
Integracja transportu miejskiego
z podpoznańskimi gminami
• Liczba gmin z porozumieniami: 2014 r. – 11, 2015 r. – 13, 2016 r. – 13, 2017 r. • (obecnie) – 16, 2017 –
plan od 1 listopada – 18 • Od początku listopada na rzecz ZTM pracuje 9 operatorów (przewoźników) • Na
wszystkich liniach organizowanych przez ZTM, niezależnie od przewoźnika, który obsługuje trasy można
podróżować na podstawie biletów ZTM (także na biletach zapisywanych na karcie PEKA). • Dodatkowo, do
pasażerów regularnie podróżujących pociągami i komunikacją miejską organizowaną przez ZTM skierowana
jest wspólna oferta ZTM, Przewozów Regionalnych oraz Kolei Wielkopolskich: bilet Bus-Tramwaj-Kolej
(miesięczny, papierowy, sprzedawany w kasach kolejowych, obowiązuje zarówno w pociągach KW i PR,
jak i na liniach • organizowanych przez ZTM). • W wyniku prac nad rozszerzeniem oferty w grudniu 2016r.
podpisany został list intencyjny, w którym wyrażono wolę • rozszerzenia zasięgu biletu BTK. Nowa oferta
weszła w życie 1 września 2017. • Z Antoninka czy Junikowa można, posiadając sieciówkę ZTM, dojechać
pociągiem do centrum Poznania w ok 10 minut (2x szybciej niż np. tramwajem)

#24
Większy zasięg biletu Bus-Tramwaj-Kolej
• Dla pasażerów regularnie podróżujących pociągami i komunikacją miejską organizowaną • przez ZTM
skierowana jest wspólna oferta ZTM, Przewozów Regionalnych oraz Kolei Wielkopolskich: bilet Bus-TramwajKolej (miesięczny, papierowy, sprzedawany w kasach kolejowych, obowiązuje zarówno w pociągach KW
i PR, jak i na liniach • organizowanych przez ZTM). • 1 września 2017 jego zasięg został zwiększony – mogą
z niego korzystać mieszkańcy miejscowości znajdujących się w odległości nawet 50 km od granic Poznania.

#25
Usługa car-sharingu, wynajmowania
samochodów
• Od 2 października działa w Poznaniu pierwsza firma car-sharingowa • Do dyspozycji jest 150 pojazdów •
Za każdy przejechany kilometr zapłacimy 80 gr, a za minutę jazdy 50 gr. Minuta postoju samochodu to koszt
10 gr. Samochód można wypożyczyć i zwrócić w dowolnym miejscu w ramach strefy • Miasto nie dokłada
do tego ani złotówki. • W najbliższym czasie mają zacząć działać 2 kolejne firmy z tej branży – CherryCar
i Click2Go

#26
Usługa scooter-sharingu, wynajmowania
skuterów na minuty
• Od 31 lipca 2017 r. można korzystać z usługi scooter-sharingu (Blinkee). • Poznań jest jednym z pierwszych
miast w Polsce, w których ta usługa jest dostępna. • Obecnie do dyspozycji jest ok 20 skuterów, a zasięg
miejsc, gdzie można skuter zostawić jest systematycznie zwiększany zgodnie z życzeniami użytkowników •
Miasto nie dokłada do tego ani złotówki. • Skutery są elektryczne – nie wydzielają żadnych spalin ani hałasu.

#27
Otwarcie tunelu na Dębcu i przebudowa
ul. Czechosłowackiej
• W grudniu 2016 r. zakończyła się najważniejsza inwestycja drogowa w południowo-zachodniej
części Poznania: przebudowa ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do
skrzyżowania z ul. Łozową • Najważniejszym elementem inwestycji była prowadzona wspólnie – przez
Miasto i PKP PLK – budowa tunelu dla samochodów, rowerzystów i pieszych pod linią kolejową E59
z Poznania do Wrocławia • Tunel otwarto 30 grudnia 2016 r. Miastowydało ze swych środków budżetowych
ok. 78 mln zł. • W ramach inwestycjim.in. zmienionokonstrukcję jezdni, wykonano „cichą nawierzchnię”
bitumiczną, nowe • chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca postojowe oraz sygnalizację
świetlną. Przebudowane zostały skrzyżowania z ul. Świerkową i Modrzewiową oraz Łozową, wykonane
nasadzenia zieleni na terenie całej • przebudowywanej ulicy, wymienione zostało oświetlenie uliczne.

#28
Porozumienie ws. budowy tunelu łączącego
Poznań i Plewiska. Początek prac
• Węzeł ten ma powstać na granicy Poznania oraz gminy Komorniki i ułatwić przejazd • ulicą Grunwaldzką
z Plewisk do Poznania i z powrotem. • Pasy ruchu dla samochodów, autobusów, rowerów i pieszych mają być
poprowadzone • bezkolizyjnie w stosunku do torów kolejowych • Plan zakłada umożliwienie mieszkańcom
łatwego przesiadanie się między autobusami i koleją. • Dwupoziomowy zintegrowany węzeł komunikacyjny
ma kosztować 80 milionów złotych. W kosztach • ma partycypować Miasto Poznań wraz z powiatem
i gminą Komorniki. • Ul. Grunwaldzka to nie tylko arteria dojazdowa dla mieszkańców Plewisk i Komornik
do Poznania, ale również najkrótsze połączenie dla mieszkańców i firm zlokalizowanych na Junikowie
i Grunwaldzie z autostradą A2 i drogą krajową nr 5. Przez przejazd kolejowy na ul. Grunwaldzkiej przejeżdża
łącznie około 10.000 pojazdów na dobę. • Oddanie do użytku – koniec 2021 r • Do stycznia 2019 r. będzie
wiadomo czy inwestycja uzyska unijne dofinansowanie.

#29
Budowa i otwarcie przejścia dla pieszych przez
ul. Żegrze, w rejonie przystanku „Żegrze II”
• Nowe przejście, otwarte w październiku 2017 r., ułatwi pieszym przedostanie się przez ulicę w miejscu,
w którym dotąd mieli do dyspozycji jedynie strome schody i kładkę nad jezdnią. • Przejście jest wyposażone
w sygnalizację świetlną, cały układ dostosowano do potrzeb osób • z ograniczoną sprawnością. Dodatkowo
wykonano przejazdy rowerowe oraz infrastrukturę pod przyszły monitoring miejski. • W ramach prac
przebudowano również istniejące schody, znajdujące się na skarpie przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i łącznika
w kierunku os. Orła Białego. Natomiast w miejscu istniejących schodów łączących chodnik na skarpie
z chodnikiem od strony dziedzińca szkoły podstawowej został wybudowany chodnik, również dostosowany
do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową • Przebudowa rozpoczęła się w sierpniu 2017
i zakończyła zgodnie z harmonogramem.

#30
Realizacja programu
„Najem z dojściem do własności”
• Po zeszłorocznym sukcesie pilotażowego programu „Najem z dojściem do własności”, w ramach
którego powstało 20 mieszkań, PTBS zdecydowało się na jego kontynuację. • Gotowe do umeblowania
i zamieszkania mieszkania jedno-, dwu – i trzypokojowe, o powierzchni od ok. 30 do ok. 67 metrów
kwadratowych, powstaną na osiedlu w zabudowie wielorodzinnej w obrębie ulic Koszalińskiej, Literackiej
i Żołnierzy Wyklętych. Do końca przyszłego roku wybudowanych zostanie 357 lokali. Docelowo do 2021
roku PTBS planuje wybudować na Strzeszynie nawet 1100 takich mieszkań. • Program „Najem z dojściem do
własności” skierowany jest do osób średnio zarabiających, które wiążą swoją przyszłość z Poznaniem, jednak
ze względu na swoją sytuację ekonomiczną mają trudność z pozyskaniem mieszkania na wolnym rynku.

#31
Rewitalizacja ul. Święty Marcin
„Projekt Centrum”
• Ulica Święty Marcin to historycznie główna i reprezentacyjna arteria centrum Poznania. Przez lata
poprzednie władze miasta nie reagowały w sposób faktyczny na proces wymierania tej ulicy. Teraz się
to zmienia • Remont obejmie odcinek od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. Po jego zakończeniu zmieni się
nawierzchnia, pojawi mała architektura, a także planowane jest nasadzenie nowej zieleni. • Oddanie ulicy do
użytkowania planowane jest na koniec marca 2019 r. • Łączny budżet pierwszego etapu Projektu Centrum,
w którego skład wchodzi przebudowa ul. Św. Marcin to 100 mln zł, z czego niemal 45,5 mln zł pochodzić
będzie z dofinansowania unijnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

#32
Utworzenie Parku Kulturowego Stare Miasto
• Uchwała o Parku Kulturowym uporządkuje przestrzeń Starego Miasta. Dzięki zawartym w niej zapisom
lepiej wyeksponowana zostanie wyjątkowa architektura tej części Poznania. Planowane zmiany nie będą
uciążliwe dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy mogą brać aktywny udział w konsultacjach i wpływać
na ich ostateczny kształt. • Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie powołania parku kulturowego
na terenie Starego Miasta zbiera i porządkuje zasady zawarte w już istniejących dokumentach miejskich.
Znajdują się w nim szczegółowe zapisy, regulujące umieszczanie reklam, szyldów, prowadzenie remontów
czy funkcjonowanie sezonowych ogródków przy restauracjach. W projekcie uchwały znajdziemy też m.in.
zapisy mówiące o tym, w jaki sposób należy lokalizować urządzenia techniczne, takie jak klimatyzatory. Są
tam też zasady dotyczące remontów budynków, m.in. stolarki okiennej czy kolorystyki elewacji. • Poprzez
powołanie parku kulturowego na terenie Starego Miasta Poznań chce osiągnąć podobne efekty, jakich
po wprowadzeniu uchwały w tej sprawie doświadczyły m.in. Kraków, Wrocław czy Łódź. W miastach tych
przestrzeń objęta ochroną zdecydowanie zmieniła się na lepsze

#33
Rewitalizacja placu Kolegiackiego
• Głównym elementem identyfikującym miejsce będzie Zegar Historii symbolicznie przedstawiający dzieje
Kolegiaty Marii Magdaleny: od prawdopodobnej daty rozpoczęcia budowy, poprzez kolejne rozbudowy,
destrukcje, aż do ostatecznej rozbiórki. Jego Lokalizacja na przecięciu osi widokowo–kompozycyjnych,
z jednej strony jest zwornikiem spinającym przestrzeń, z drugiej dzieli ją na dwie części: rekreacyjną
z fontanną i wysoką zielenią oraz historyczno-edukacyjną. To właśnie ta druga, ze względu na istnienie
Kolegiaty • i pozostałości po niej, wydaje się być najważniejszą. • Na nowym placu Kolegiackim oglądać
będzie można odkryte przez archeologów autentyczne kamienne ciągi piesze zbiegające się u progu
jednego z wejść do Kolegiaty oraz fragment barokowej posadzki. Pozostała część ekspozycji zależy od
wyniku ciągle trwających badań. • Jeśli procedury związane z wyborem wykonawcy robót przebiegną
pomyślnie, prace budowlane rozpoczną się wiosną 2018 roku i zakończą latem 2019 roku. • Nie znamy
jeszcze dokładnego kosztorysu. Odkrycia archeologiczne przyczyniły się do zmiany projektu i pokazania
większej części pozostałości po Kolegiacie. Po zakończeniu prac projektowych poznamy dokładny budżet
inwestycji.

#34
Uspokojenie ruchu w centrum
• Wdrażane zmiany,związane z uspokojeniem ruchu, są konieczne dla ożywienia śródmiejskich ulic • W maju
2017 zakończyły się konsultacje dotyczące powiększenia strefy uspokojonego ruchu o obszar okolic Starego
Rynku, ograniczony ulicami Garbary, Podgórną, Al. Marcinkowskiego, Solną i Małe Garbary. • Prace związane
z realizacją tego etapu wprowadzania strefy rozpoczęły się na przełomie maja i czerwca. • Większość
zlikwidowanych miejsc parkingowych wiązała się z dostosowaniem do obowiązujących przepisów zgodnie
z którymi samochody nie mogą zatrzymywać się 10 metrów przez i za skrzyżowaniami oraz przejściami dla
pieszych • Mieszkańcy okolic placu Kolegiackiego mogą skorzystać z dedykowanych dla nich 50 miejsc
na parkingu Za Bramką, a dla tych z okolic Starego Rynku przygotowano już 25 miejsca na parkingu na
Chwaliszewie, na którym przygotowywanych jest kolejnych 100 miejsc

#35
Więcej ogródków gastronomicznych oraz
ujednolicenie ich wyglądu
• W 2017 r. na terenie Poznania działało około 160 letnich ogródków gastronomicznych. W stosunku do
2016 r. liczba tych miejsc zwiększyła się o niemal 40. • Tylko na ulicy Wrocławskiej liczba letnich ogródków
gastronomicznych wzrosła z 10 w 2016 roku do 19 w 2017 r. • W tym roku nowe punkty tego typu pojawiły
się nie tylko w ścisłym centrum – m.in. przy pl. Wolności, ul. 27 Grudnia, Fredry, Ratajczaka, Kwiatowej czy
Szewskiej, lecz również na Łazarzu, Jeżycach i Śródce oraz nad Wartą.

#36
Czyściej w mieście.
Wzrost wydatków na utrzymanie czystości
• Wzrost środków (5 mln wiecej) na utrzymanie czystości w mieście • 2014 r. – 39 786 587,23 zł • 2015 r. –
42 854 628,78 zł • 2016 r. – 44 957 333,68 zł • 2017 r. – 39 759 701,08 zł (do sierpnia) • Rowerowy patrol
czystości (pracują 7 dni w tygodniu, w systemie pracy dwuzmianowej, również w soboty, niedziele i święta,
a także w godzinach nocnych w weekendy.

#37
Bezpieczniej w centrum – więcej patroli
policji i straży miejskiej
W kwietniu 2015 r. rozpoczęły się w centrum Poznania wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji, jako jeden
z elementów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

#38
Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej –
mniej reklam
• Za sprawą starań miejskich urzędników z przestrzeni miejskiej usunięto, do sierpnia 2017 r., ponad sto
nośników reklamowych o łącznej powierzchni 800 m2. Zlikwidowane reklamy zajmowały przestrzeń taką, jak
pięć boisk do siatkówki. • Zmiany zaszły we wszystkich częściach miasta. Reklamy zniknęły z historycznych
ulic: Strzeleckiej, Nowowiejskiego, Długiej, Solnej czy Grunwaldzkiej, a także z elewacji wielu budynków
m.in. przy ulicy Strzałowej. • Uporządkowane zostały tereny zielone – pętle Garbary i Zawady, ogródek
jordanowski nr II oraz rejony ważnych skrzyżowań stanowiące niegdyś reklamowe czarne punkty. • Zespół
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki pracuje nad projektem zapisów do uchwały
krajobrazowej, które zaprezentowane zostaną jesienią 2017 r. Rozpoczną one dyskusję nad zasadami
obecności reklamy w przestrzeni Poznania.

#39
Otwarcie nowego parku Stare Koryto Warty
• W sierpniu 2016 r. otwarto nowy park Stare Koryto Warty o powierzchni prawie 3 ha, swoim charakterem
nawiązujący do niegdyś płynącej tędy rzeki Warty • Koszt całej inwestycji to 7,15 ml zł. Teren, który od
ponad 40 lat pozostawał niezagospodarowany i ulegał niszczeniu, stał się atrakcyjną oazą zieleni w samym
centrum miasta. • W parku ustawiono ponad 160 ławek i ponad 30 koszy na odpady. Cykliści mogą tu liczyć
na 20 miejsc postojowych dla ich rowerów. Na miejscu Zakład Usług Komunalnych wybudował ponadto
dwie toalety automatyczne • Park Stare Koryto Warty to także więcej zieleni w centrum. Zarząd Zieleni
Miejskiej posadził tu ponad 100 sztuk drzew, 16 tys. krzewów oraz 10 tys. bylin i traw ozdobnych. Założono
ponadto ponad 13 tys. m2 trawnika. W parku pojawił się także innowacyjny plac zabaw – Wartofrajda,
będąca częścią Parku w Starym Korycie Warty. • Przedsięwzięcie jest inicjatywą Rady Osiedla Stare Miasto,
która przeznaczyła na to dużą część swoich środków, a ponadto uzyskała wsparcie z konkursu grantowego
oraz budżetu miejskiego.

#40
Nowy plac zabaw dla dzieci z mnóstwem
atrakcji w Starym Korycie Warty
Wartofrajda to indywidualnie zaprojektowany, wielofunkcyjny plac zabaw z podziałem na strefy wiekowe,
z udogodnieniami dla dzieci z niepełnosprawnościami. Najmłodsi mają do swojej dyspozycji m.in. domki
do kreatywnej zabawy, karuzele, bujaki, huśtawki obrotowe, ścianę wspinaczkową, trampolinę, linearium,
zjeżdżalnię, zjazd linowy, podest grający. Plac zabaw kosztował 1,7 miliona złotych.

#41
Realizacja programu budownictwa
komunalnego
ZKZL realizuje na niespotykaną dotąd skalę program budownictwa komunalnego. Na różnym etapie
zaawansowania jest kilkanaście inwestycji, których efektem będzie wybudowanie w Poznaniu ponad 1300
mieszkań komunalnych. Przy ulicy Rubież oddano już 62 mieszkania. Wkrótce zakończy się inwestycja przy
ul. Bolka, na początku przyszłego roku kolejna – przy ul. Dymka. W sumie prawie 200 mieszkań. Wiosną
2018 r. oddanych zostanie do użytku 46 nowych „M” przy ul. Zawady. Kolejne budowy rozpoczną się jeszcze
w 2017 r., następne w 2018 roku. Nowe „M” buduje tez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Poznaniu. Łącznie do 2024 roku Miasto chce wybudować około 7200 mieszkań.

#42
Realizacja pilotażowego programu mieszkań
socjalnych ze wsparciem treningowym
• Termin realizacji programu został ustalony od 15 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. • Program
wykorzystuje mieszkania z zasobu lokalowego Miasta Poznania o powierzchni powyżej 80 m2. • Mieszkania
zostają wyremontowane a następnie podzielone na część wspólną (treningową) oraz lokale socjalne.
Każdy lokal socjalny zostanie wyposażony w meble oraz mini aneks kuchenny. • Miasto Poznań do chwili
obecnej przeznaczyło na ten cel 47 mieszkań, w których wyodrębnionych zostało 160 lokali socjalnych (1 i 2
pokojowych) . • Pierwsi lokatorzy lokali socjalnych w mieszkaniach socjalnych ze wsparciem treningowym
objęli swoje lokale od 1 czerwca. • Do chwili obecnej Biuro Spraw Lokalowych razem z Wydziałem
Zdrowia i Spraw Społecznych przeprowadziło dwa konkursy, w ramach których wyłoniono 7 organizacji
pozarządowych, które podpisały umowy na prowadzenie łącznie 35 mieszkań socjalnych ze wsparciem
treningowym, w których znajduje się 113 lokali socjalnych. W grudniu ogłoszony zostanie kolejny konkurs
na pozostałe mieszkania. • W chwili obecnej zamieszkałych jest już 15 mieszkań socjalnych ze wsparciem
treningowym, w których mieszka około 45 środowisk. Do końca listopada komisja przydzieli kolejne
wyremontowane lokale socjalne osobom uprawnionym do najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowych
zasobów Miasta Poznania.

#43
Powołanie pelnomocniczki prezydenta
Poznania ds. interwencji lokatorskich
• W marcu 2017 r. Magdalena Górska została pełnomocniczką prezydenta Poznania ds. interwencji
lokatorskich. • Zadaniem jest udzielanie szeroko rozumianego wsparcia lokatorom, zwłaszcza w sytuacjach
kryzysowych. Obejmuje ono zarówno uczestnictwo w procesie eksmisyjnym, jak i pomoc w ich kontaktach
z wynajmującymi oraz z instytucjami zewnętrznymi, tj. organami ścigania, sądami, komornikami, dostawcami
mediów

#44
Otwarcie naziemnych przejść na ul. Matyi
• Na początku lipca br oddano nowe przejście na wysokości dawnego dworca PKS; ułatwiło ono przejście
na przystanek osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami, skróciło drogę z Wildy do Centrum
omijając strome zejście do przejścia podziemnego • W lipcu 2017r zapowiedziano dokończenie przejścia
po północnej stronie mostu Dworcowego • Realizacja jest rozszerzeniem spełnionej już częściowo obietnicy
złożonej w 2014 r wybudowania przejścia łączącego przystanki tramwajowe z południową częścią Mostu
Dworcowego • Pierwszą część przejścia oddano do użytku w 2015 r. – ułatwiło i znacznie skróciło drogę
osobom udającym się na poznański dworzec • Koszt – 1,2mln zł (większy odprzejścia po stronie dworca
– 426 tys zł – bo wymagał więcej prac) • W ramach prac wykonano podniesienie północnej jezdni ul.
Matyi o 30 cm. Odcinek 3-pasmowej drogi należało sfrezować, nanieść warstwę wyrównawcząi wykonać
podbudowę. Ponadto dopasowano wysokościowo teren wokół – chodniki, drogę rowerową i teren przyległy.
Rozbudowano także sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu oraz wprowadzono modyfikacje na istniejącym
już przejściu południowym, przebudowano też zejście z peronu tramwajowego

#45
Bezpieczniejsze miasto – Rozbudowa
miejskiego monitoringu
• W roku 2016 – kosztem 1,4 mln zł – monitoring wizyjny miasta został rozbudowany o 96 kamer. Pojawiły
się one na rondzie Kaponiera, w parkach im. H. Wieniawskiego, F. Chopina i Stare Koryto Warty, na al.
Niepodległości, moście Rocha, na ul. Zamenhofa, Piłsudskiego i Inflanckiej, a także w rejonach Domu
Bretanii, ronda Rataje oraz pętli tramwajowej na Ogrodach. • W 2017 r. monitoring miejski poszerzono
o 7 nowych punktów – w rejonach skrzyżowań ulic Wiatracznej i Inflanckiej, Piaśnickiej i Kurladzkiej,
Inflanckiej i Redarowskiej, Inflackiej i Pawia, a także na ulicy Piaśnickiej, przy wyjeździe z osiedla Rusa
oraz na ulicy Inflanckiej, przy przejściu dla pieszych od strony Trasy Kórnickiej. • W 2017 r. na rozbudowę
systemu monitoringu przeznaczono 1,35 mln zł • Obecnie w skład miejskiego Systemu Monitoringu
Wizyjnego wchodzi 630 kamer. W przestrzeni publicznej miasta dodatkowo funkcjonuje ponad 300 kamer,
wchodzących w skład systemów zbudowanych ze wsparciem miasta przez SM Winogrady i SM Piątkowo.

#46
Wyłączenia sygnalizacji świetlnej w centrum
miasta
• Sygnalizacje są początkowo wyłączane testowo, aby sprawdzić czy nie wpływa to negatywnie na •
bezpieczeństwo i przepustowość ulic • W zdecydowanej większości przypadków takie rozwiązanie się
sprawdziło w różnych punktach miasta (śródmieścia) • Skrócił się czas przejazdów (zarówno pojazdów
komunikacji publicznej, jak i samochodów) a jednocześnie • piesi o wiele szybciej mogli pokonać jezdnię
• Było to szczególnie ważne w przypadkach, gdy przystanki komunikacji publicznej znajdowały się przy
przejściu dla pieszych • Wyłączono m.in. sygnalizację: Szkolna/Podgórna, al. Marcinkowskiego (przy
księgarni Św. Wojciech), 3 Maja/Ratajczaka/27 Grudnia, Garbary/Wielka, Kraszewskiego/Kościelna/
Dąbrowskiego • Powstały również sygnalizacje świetlne w miejscach o dużym natężeniu ruchu
samochodowego: ul. Chartowo w okolicy ul. Bliźniąt – na prośby mieszkańców (swój wkład miała też
spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych); ul. Garbary na skrzyżowaniu z ul. Wszystkich Świętych – by
zapewnić sprawniejszą (i bezpieczniejszą) dojazd do parkingu Za Bramką

#47
Remonty chodników na niespotykaną do tej
pory skalę
• Przy tego typu naprawach ściśle współpracujemy z poszczególnymi radami osiedli. Teraz to lokalne
samorządy • decydują i dysponują środkami na takie inwestycje, które odbywają się w okresie czteroletnim.
To lokalna społeczność • wskazuje co, gdzie i kiedy powinno być zrobione. • Przez ostatnie 3 lata
wyremontowanych zostało prawie 60 tysięcy m2 chodników, z czego tylko w ostatnim roku ponad połowa
tej powierzchni. • Spora część tych napraw finansowana jest z pieniędzypochodzących z wpływów ze Strefy
Płatnego Parkowania. 20 proc. pieniędzy pozyskiwanych przez SPP jest przeznaczane na remonty dróg
i chodników w jej rejonie.

#48
#NAWOLNYM – bezpłatne wydarzenia
kulturalne na Wolnym Dziedzińcu UMP
• Od 2016 r. na Wolnym Dziedzińcu UMP odbywają się bezpłatne wydarzenia kulturalne, będące symbolem
polityki poszerzania dostępu do kultury. • Cykl dedykowany odzyskanej dla kultury publicznej przestrzeni
dziedzińca zainaugurowały w 2016 roku teatry Krystyny Jandy, prezetnując łącznie 10 przedstawień. •
W drugiej edycji #NAWOLNYM odbyło się już 41 wydarzeń: na przełomie czerwca i lipca 2017 r. koncerty,
seanse filmowe i warsztaty, zaś w sierpniu 13 przedstawień teatrów z Poznania i całej Polski.

#49
Seria wydarzeń o wspólnej nazwie Nic Się Tu
Nie Dzieje
• Seria wydarzeń o wspólnej nazwie Nic Się Tu Nie Dzieje odbywa się od 2016 r. • To inicjatywa trzech
poznańskich kin – Muzy, Pałacowego i Rialto, która wygrała plebiscyt magazynu IKS w kategorii Wydarzenie
Kulturalne 2016. • W 2017 r. rozszerzono pole działania na poznańskie dzielnice. • Poza angażującymi
wydarzeniami w kinach zaplanowano warsztaty, animacje, koncerty i pokazy plenerowe w różnych częściach
miasta.

#50
Zainicjowanie Festiwalu Słowa w Piosence
Frazy
• Festiwal ma być przede wszystkim wydarzeniem integrującym artystów i wielbicieli szeroko pojętej
„piosenki tekstowej”. Festiwal organizowany jest od 2015 r. • Idea Festiwalu Słowa w Piosence Frazy (której
współautorem jest prezydent Jacek Jaśkowiak) jest odpowiedzią Poznania na dewaluację słowa w życiu
publicznym, przejawiającą się m.in. w spłyceniu przekazu piosenek.

#51
Ustanowienie Poznańskiej Nagrody
Literackiej
• Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie w 2014 r., po śmierci Stanisława Barańczaka, Prezydent
Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny Rektor UAM. • Składają się na
nią: Nagroda im. Adama Mickiewicza oraz Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka. • Nagroda
im Adama Mickiewicza w wysokości 60 tys. zł przyznawana jest za całokształt twórczości. • Nagroda
im Stanisława Barańczaka – 40 tys. zł trafia do twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. • Pomysł
powołania nagrody powstał po paru dniach od śmierci Stanisława Barańczaka i ogłoszony został w trakcie
pamiątkowego czytania jego wierszy.

#52
Realizacja pilotażowego programu Centrum
Inicjatyw Lokalnych
• Pilotażowy program Centrum Inicjatyw Lokalnych uruchomiono w 2016 r. • Celem programu jest
pobudzenie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych. • Program
realizowany jest w ramach otwartych konkursów ofert. • W 2016r. zainicjowano działanie dziewięciu CIL-i.
Siedem organizacji pozarządowych skupiło się na aktywizacji społeczności lokalnej i wsparciu inicjatyw
oddolnych, a dwie pełniły funkcję operatorów regrantingu. • W 2017 r. wyłoniono sześć podmiotów:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań” – Centrum Inicjatyw Lokalnych „WIL.DA.SIĘ”, Stowarzyszenie
Aster – Aktywne Stowarzyszenie Edukacyjno – Rehabilitacyjne – Centrum Inicjatyw Lokalnych: Osiedle
Kiekrz, „Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych Riposta” – Centrum Inicjatyw Lokalnych: Młodzieżowy
Klub Filmowy (CIL: MKF’17), Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji – Centrum Inicjatyw Lokalnych na
Chartowie, Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty” – Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA
oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” – Centrum Regrantingu Inicjatyw
Lokalnych.

#53
Rekordowe wsparcie dla projektów
kulturalnych w konkursach dotacyjnych
• W 2014 roku Miasto Poznań wsparło w konkursach dotacyjnych 81 projektów kulturalnych. W 2015 r. 127,
w 2016 r. – 165 projektów, w 2017 r. około 240. • Łącznie z małymi grantami w 2017 r. udzielono ponad
300 dofinansowań. • Rośnie ogólna pula dofinansowań dla kulturalnych NGO: od 9,5 miliona w 2013
roku do prawie 13 milionów złotych w 2017. • W 2017 roku Poznań wyda na współpracę z organizacjami
pozarządowymi w kulturze kwotę prawie 13 mln zł, co stanowi blisko 15 % całego budżetu miasta na kulturę,
• Poznań jest pod tym względem liderem w skali całego kraju. Bez tak mocnego wsparcia nie nastąpiłby
rozkwit takich projektów kultury pozarządowej jak SPRING BREAK (festiwal muzyczny), SHORT WAVES (kino
krótkometrażowe), MIEJSKIE GALERIE UAP (sieć wspólnych galerii miasta i uczelni artystycznej), PROJEKTY
JAZZOWE (festiwal Enter, Festiwal Młodego Jazzu, ERA JAZZU), czy SCENA ROBOCZA Teatr Strefa Ciszy.

#54
Przekazanie budynku po kinie Olimpia na
siedzibę Teatru Strefa Ciszy
• Dzięki decyzji Prezydenta teatr (działający jako Centrum Rezydencji Teatralnych Scena Robocza)
przeniósł się do nowej siedziby – budynku po dawnym kinie Olimpia. • Wcześniej Scena Robocza działała
w prowizorycznych warunkach, w barakach przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie teatr miał do dyspozycji 60 m2. •
Obecnie w Olimpii teatr ma do dyspozycji łącznie około 875 m2.

#55
Miasto tolerancyjne i otwarte
• Festiwal Malta bez cenzury • Wsparcie akcji charytatywnej na rzecz ofiar konfliktu w Syrii • Pierwszy
prezydent polskiego miasta, który wziął udział w Marszu Równości • Kongres Kobiet • Dbałość o tradycję
i dziedzictwo: obchody 60. Rocznicy Czerwca’56 bez apelu smoleńskiego, budowa muzeum Enigmy,
renowacja Fortu VII i udostępnienie fortyfikacji zwiedzającym

#56
Kultura różnorodna i dostępna
• Prezydent Poznania stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom cenzury, wspierając organizacje które
doświadczyły represji ekonomicznych ze strony Ministerstwa Kultury (Fundacja Malta), jak i dotując
i promując „niepokorne” projekty artystyczne (Chór Czarownic na Kongresie Kobiet, Trzeci Teatr Lecha
Raczaka, projekty młodych grup teatralnych i performatywnych). • Jednocześnie Miasto Poznań dba
o różnorodność i dostęp do kultury konserwatywnej, dotuje m.in. projekty Archidiecezji Poznańskiej,
Stowarzyszenia AKO im. Lecha Kaczyńskiego, czy takie projekty jak Misterium Męki Pańskiej, Orszak Trzech
Króli czy Piwnica Duchowa u Jezuitów.

#57
Największe w Polsce dopłaty do miejsc
w żłobkach
• W 2017 roku 60 żłobków, prowadzonych na terenie Poznania przez podmioty prywatne i organizacje
pozarządowe, otrzymało dofinansowanie na opiekę nad dziećmi do lat 3. Na realizację tego zadania Miasto
Poznań w ramach konkursu rozdysponowało łącznie 15 120 000 złotych. • Dla porównania w 2015 roku
miasto przeznaczyło na ten cel 4,5 mln złotych. • Plan dofinansowania w 2017 roku obejmuje 1892 miejsca
w 60 żłobkach.

#58
Utworzenie Centrum Inicjatyw Rodzinnych
• CIR to pierwsza taka instytucja w Polsce, otwarta w grudniu 2016 r. Poprzez placówkę Miasto chce poznać
przede wszystkim potrzeby rodzin, dowiedzieć się, co może zrobić, aby pomóc im w codziennym życiu
• CIR promuje rodzinę i jej rozwój, wspiera inicjatywy międzypokoleniowe, doradza w zakresie wiedzy
o rodzinie i dla rodziny, informuje mieszkańców o różnych projektach. Typowym zadaniem placówki jest
m.in. wydawanie kart dla rodzin 3+, udzielanie informacji i porad, realizacja projektów w zakresie polityki
prorodzinnej Poznania, organizacja wydarzeń dla rodzin. • W pierwszym pół roku funkcjonowania CIR
podjęto współpracę z przeszło 50 podmiotami i podpisano 8 porozumień o współpracy kierunkowej.
Zrealizowano 13 projektów i 75 wydarzeń dedykowanych rodzinie (informacyjne, doradztwo (w tym
prawne), edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i prozdrowotne). • Budżet zadania: działalność Centrum
Inicjatyw Rodzinnych Rok 2016: 240.000,00 Rok 2017: 454.988,00.

#59
Rewitalizacja placów zabaw na niespotykaną
do tej pory skalę
• ZZM na budowę i modernizację placów zabaw przeznaczył w 2015 r. 1,07 mln, w 2016 r. 1,33 mln
a w 2017 r. 2,49 mln zł. • Przykładowe realizacje to Wartofrajda w Starym Korycie Warty, plac zabaw w parku
Cytadela czy plac zabaw w Parku Górczyńskim

#60
Miejski program dofinansowania in vitro
• Poznański program dofinansowania do in vitro ruszył w sierpniu • Miasto zapewnia dofinansowanie
w wysokości 5 tys. zł maksymalnie do 3 zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa
partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub trzykrotną dopłatę w wys. 2 tys. zł do procedury adopcji
zarodka – pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura in vitro lub adopcji zarodka nie była
skuteczna. • Na realizację procedur leczenia niepłodności dla mieszkańców Poznań przeznaczy 1 835 000 zł
na każdy rok realizacji programu.

#61
Piecza zastępcza
• 2017 – kampania promocyjna „Mamy etaty dla Mamy i Taty”, której celem jest zachęcenie mieszkańców do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a w konsekwencji powstanie nowych zawodowych rodzin zastępczych.•
2017 – kampania promocyjna „Mamy etaty dla Mamy i Taty”, której celem jest zachęcenie mieszkańców do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a w konsekwencji powstanie nowych zawodowych rodzin zastępczych. •
W 2017 roku działania w ramach programu „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” polegały na: –
zapewnieniu rozwoju i edukacji małego dziecka w poznańskich rodzinach – na zadanie przeznaczono kwotę
90 000,00 zł – podpisano 4 umowy z wykorzystaniem całości dostępnych środków; – pomocy w ośrodkach
wsparcia dla rodzin i dzieci – podpisano 5 umów na kwotę 256 300,00 zł (przeznaczono kwotę 270
000,00 zł); – zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności
w wypełnianiu swoich zadań – podpisano 5 umów na kwotę 220 000,00 zł. • W roku 2015 na realizację ww.
zadań przeznaczono kwotę 367,5 tys., w 2016 r. 570 tys. zł, a w 2017 580 tys. zł

#62
Wzrost dotacji do 700zł na jedno dziecko
w żłobku
• W 2015 roku dotacja na jedno dziecko wynosiła 400 zł. W roku 2017 kwota ta została zwiększona do 700
zł.

#63
Bilet Seniora – darmowa komunikacja dla
osób 65+
• Bilet Seniora funkcjonuje od 1 listopada 2015 r. Jest to oferta dla osób w wieku powyżej 65 lat
zamieszkałych w Poznaniu i gminach objętych porozumieniami międzygminnymi.Nośnikiem Biletu Seniora
jest imienna karta PEKA.

#64
Poznań na czele rankingów w zakresie
zarządzania
• W 2016 roku Miasto zdobyło I nagrodę „Za zrównoważony, inteligentny i ukierunkowany na potrzeby
mieszkańców rozwój miasta” w Rankingu Otwartych Miast organizowanym przez Dziennik – Gazeta
Prawna. W tym samym roku Związek Miast Polskich przyznał Poznaniowi Srebrny Laur za pozytywną
zmianę wizerunku miasta, rozwiązywanie problemów społecznych i dynamiczny rozwój. 2017 rok
przyniósł natomiast Srebrną Perłę Internetu Dziennika Gazety Prawnej „Za najlepszą – z punktu widzenia
obywatela – samorządową stronę internetową”. W tym samym roku Komisja Europejska przeprowadziła
Ranking 168 miast europejskich pod względem poziomu życia kulturalnego, gospodarki kreatywnej
i sprzyjających im warunków rozwoju. Poznań został dobrze oceniony za jakość zarządzania miastem,
poziom zaufania społecznego, satysfakcję z bazy i infrastruktury kulturalnej, dostępność miejsc pracy
w nowych mediach i komunikacji (1. miejsce wśród polskich miast; miejsce w siódmej dziesiątce w Europie).
Sporym wyróżnieniem było także II m. w rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu w kat. powyżej 300 tys.
mieszkańców zorganizowanym przez magazyn „Forbes” zdobyte w 2017 r.

#65
„Złota Rączka Dla Seniora” – pomoc
w drobnych naprawach
• Projekt jest realizowany od lutego 2017 r • Projekt skierowany jest w szczególności do seniorów
samotnych, o niskich dochodach, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. • Realizowane działania to
drobne naprawy nie wymagające specjalistycznej wiedzy oraz specjalistycznych uprawnień, nie wymagające
dużych nakładów finansowych, które nie są świadczone w ramach innych umów oraz nie wymagają
natychmiastowej interwencji. • W projekcie realizowanym do 30 czerwca wykonano 346 usług u 293
seniorów. Planowano zrealizowanie 982 usług u 600 seniorów. W edycji trwającej od lipca planowane jest
przeprowadzenie 500 usług dla min. 350 seniorów. Rekrutacja do projektu odbywa się za pośrednictwem
Call Center POZnań Kontakt.

#66
„Poznańskie Pudełko Życia”
• Projekt realizowany od listopada 2015 r • Skierowany jest do osób starszych, samotnych lub mieszkających
samodzielnie z wyboru. Ma on na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych poprzez
ułatwienie dostępu służbom medycznym do najważniejszych informacji o stanie zdrowia i osobach,
które należy poinformować w nagłych wypadkach. • Pudełko zawiera ankietę dotyczącą stanu zdrowia,
przyjmowanych leków i ich dawkowania, substancjach uczulających. Obok informacji o przebytych
operacjach i zabiegach, pojawia się także informacja, komu przekazać klucz do domu, kogo zawiadomić
w razie potrzeby lub kto ma się zaopiekować zwierzętami domowymi. Pudełko umieszcza się w półce
na drzwiach lodówki. W zestawie znajduje się także naklejka na zewnętrzne drzwi lodówki, informująca
ratowników medycznych, że mogą tam szukać informacji na temat stanu zdrowia i przyjmowanych lekach. •
Pudełka kupowane są ze środków Miasta Poznania, z budżetu Centrum Inicjatyw Senioralnych: październik
2015 – 5 tys. szt. (9225 zł brutto), styczeń 2016 – 5 tys. szt. (9000 zł brutto), styczeń 2017 – 3 tys. szt. (5400
brutto). Łącznie kupiono: 13 tys. pudełek za kwotę 23 625 zł. Do końca lipca 2017r. CIS wydało ponad 12
tys. szt. pudełek.

#67
Spadek zadłużenia Miasta o 260 mln zł
• Zadłużenie Poznania sukcesywnie maleje od 2014 roku. Na koniec 2014 r. wynosiło ponad 1,636 mld
zł., na koniec 2016 r. 1,376 mld zł, co oznacza spadek o 260 mln zł. Obecnie (dane na koniec października
tego roku) jest jeszcze niższe i wynosi 1,198 mld zł. • Miasto niedawno spłaciło przed terminem 58 mln zł
zobowiązań wynikających z jednych z najdroższych kredytów, jakie zaciągnęło na inwestycje związane z Euro
2012.

#68
Nowe inwestycje – otwarcie biurowca
„Bałtyk”
• 2 czerwca 2017 r. oficjalnie otwarto biurowiec „Bałtyk”, jeden z najciekawszych obiektów
architektonicznych ostatnich lat w Polsce. • Budynek sąsiaduje z Concordią Design, z którą łączy go Przystań,
czyli ogólnodostępny plac, stanowiący dopełnienie na nowo zagospodarowanej przestrzeni. • Bałtyk to
biurowiec klasy A, multifunkcjonalny budynek z nowocześnie zaprojektowaną powierzchnią biurową,
innowacyjnymi rozwiązaniami przestrzeni wewnątrz i tarasami widokowymi na rozległą panoramę miasta.
Na 15 000 m2 powierzchni znajduje się 12,5 tys. m2 powierzchni biurowej oraz 2,5 tys. m2 powierzchni
usługowej, na której znajdą się punkty gastronomiczne, klub fitness oraz kameralny klub jazzowy na 16
piętrze. • Powstała też Przystań, czyli społeczna przestrzeń między budynkami. Wpisany w ruchliwe centrum
miasta kameralny skwer będzie miejscem integrującym różne społeczności, m.in. poprzez organizowane
tu przez Concordię Design wydarzenia – plenerowe koncerty, spektakle, wystawy, projekcje filmowe. •
W czerwcu budynek był już wynajęty w 85 %. Większość firm wprowadzi się do końca 2017 r. W Bałtyku
będą biura m.in. KPMG, Horcus Investments Group, mBanku, Sweco Consulting czy firmy Oxylion. W części
usługowej znajdzie się m.in. Fabryka Formy, Mus Bar&Wine oraz Yuzu.

#69
Nowe inwestycje – otwarcie biurowca
„Maraton”
• W maju 2017 r. oficjalnie otwarto Maraton, najnowszy projekt biurowy firmy Skanska, przy ul. Królowej
Jadwigi 43. • Maraton to 25 tys. mkw. elastycznej powierzchni biurowej. Budynek jeszcze przed oficjalnym
otwarciem został niemal w całości skomercjalizowany. • Biura wynajmują tu globalni gracze z sektora
usług biznesowych, w tym firmy takie jak Sii, Bridgestone EBS, Duni European Finance Function czy Rehau
Business Services. • Atrakcyjność Maratonu to przede wszystkim dobra lokalizacja w centrum miasta,
najwyższe standardy architektoniczne oraz nowoczesne rozwiązania dostosowane do wysokich wymogów
najemców. • Docelowo może tu pracować nawet 3 tysiące osób. Zalety budynku docenili też inwestorzy,
m.in. niemiecki fundusz Union Investment Real Estate. W zaprojektowanym przez pracownię CDF Architekci
Maratonie zastosowano szereg proekologicznych rozwiązań. W budynku znajdują się punkty do ładowania
aut elektrycznych oraz rozwinięta infrastruktura dla rowerzystów – stojaki, szatnie i prysznice. Dostępne dla
wszystkich patio z fontanną i zielone tarasy na dachach, które umożliwiają pracę również poza budynkiem,
a także elastyczne powierzchnie biurowe, tworzą przyjazną przestrzeń sprzyjającą efektywnej i kreatywnej
pracy.

#70
Otwarcie biurowca Za Bramką oraz
ogólnodostępnej przestrzeni coworkingowej
• Przestrzeń w biurowcu przy ul. Za Bramką jest miejscem otwartym i łatwo dostępnym dla każdego.
Powstała z myślą o pomysłodawcach oraz początkujących i bardziej doświadczonych przedsiębiorcach.
To także miejsce, gdzie swój kawałek podłogi znajdą freelancerzy oraz osoby pracujące w systemie pracy
zdalnej. • Sercem tego miejsca jest przestrzeń wspólna, gdzie każdy może przyjść, umówić się na spotkanie
czy chwilę popracować. Są tam też sale konferencyjne i szkoleniowe, biura na wynajem oraz biurka dostępne
w formule coworkingowej.

#71
Nowy inwestor – Capgemini
• W czerwcu 2015 r. jeden z wiodących dostawców usług informatycznych, konsultingowych
i outsourcingowych na świecie, ogłosił plany otwarcia centrum w Poznaniu. • To drugi oddział Software
Solutions Center w Polsce. Nowe biuro, zajmujące się rozwojem oprogramowania ruszyło w czwartym
kwartale 2015 r. W ciągu 2-3 lat firma planuje zatrudniać w Poznaniu ok. 300 specjalistów IT ze znajomością
języka niemieckiego. • Poznańskie centrum Software Solutions Center w pierwszej kolejności świadczy
usługi dla niemieckich klientów firmy. Capgemini w Polsce, tworzą zespoły specjalistów pracujących
w zespołach Application Services, Business Process Outsourcing, Infrastructure Services zlokalizowanych
w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu. Capgemini Polska jest jednym z największych
i najszybciej rozwijających się pracodawców z sektora usług w kraju, a działa na całym świecie zatrudniając
prawie 145 tysięcy pracowników w 40 krajach.

#72
Nowa firma IT – Sii
• W poznańskim oddziale firmy w przeciągu sześciu lat firma zwiększyła zatrudnienie od 0 do ponad 200
osób. Do 2018 r. planuje zatrudnić dodatkowo ponad 200 nowych pracowników. • Planowane zwiększenie
zatrudnienia zdecydowało o przenosinach poznańskiego oddziału w nowe miejsce. Od stycznia 2017
r. ponad dwustu programistów, testerów, architektów i inżynierów ma do dyspozycji przestrzeń 3400
metrów kwadratowych w biurowcu Maraton przy ul. Królowej Jadwigi. Na tej powierzchni mieści się
kilkanaście biur projektowych z widokiem na panoramę Poznania. W siedzibie znalazła się też strefa fitness
z minisiłownią, pokoje relaksu z konsolami do gier, piłkarzykami i wieloma innymi udogodnieniami. •
Spółka, która od 5 lat z rzędu otrzymuje wyróżnienie jako najlepsze miejsce pracy IT w Polsce, zatrudnia
w ośmiu biurach na terenie kraju ok. 2700 inżynierów. Jest czołowym dostawcą usług IT i inżynierii
przemysłowej w Polsce. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania,
zarządzania infrastrukturą, integracji i utrzymania systemów. • Specjaliści Sii realizują projekty dla wiodących
firm z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, nowych technologii, energetyki
i przemysłu na całym świecie.

#73
Sprzedaż budynku po szpitalu przy ul.
Szkolnej firmie ORPEA
• W listopadzie 2016 r. nabywcę znalazła jedna z najbardziej atrakcyjnych nieruchomości zlokalizowanych
w centrum Poznania – siedziba byłego szpitala przy ul. Szkolnej. Zwycięzcą wyłonionym w przetargu jest
spółka MEDI-system, która zaoferowała za nieruchomość 40,4 mln zł. MEDI-system należy do francuskiej
firmy Orpea, specjalizującej się w świadczeniu usług opieki długoterminowej. • W nowej lokalizacji
planuje otworzyć dom seniora z opieką całodobową i pobytem dziennym. Na miejscu dostępne też będą
apartamenty senioralne typu assissted living: dla seniorów z mniejszymi obciążeniami medycznymi, którzy
mieszkają i żyją samodzielnie oraz klinika rehabilitacyjna. • Teren byłego szpitala znajduje się w doskonałym
położeniu, tuż przy Starym Rynku, u zbiegu ulic Szkolnej i Podgórnej. Obejmuje 11 budynków na obszarze
1,3 ha. Największy budynek to czteropiętrowy gmach byłego szpitala miejskiego. Na przeznaczonym
do sprzedaży terenie znajduje się również willa Hipolita Cegielskiego oraz skrzydło dawnego klasztoru
karmelitanek. • Miasto Poznań intensywnie promowało nieruchomość jako doskonały teren pod inwestycje
o zróżnicowanym charakterze. 30 stycznia 2017 r. inwestor wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta dokonał
tzw. wizji lokalnej terenu dawnego szpitala. 31 stycznia podpisano protokół przekazania nieruchomości i akt
notarialny – firma formalnie przejmie budynek, otrzyma całą dokumentację techniczną i klucze. • Remont
zabytkowej części kompleksu musi się rozpocząć w ciągu dwóch lat od zakupu. W pierwszej kolejności –
w 2020 r. – zostaną oddane dom seniora (z ok. 140 miejscami) oraz 50 apartamentów. W 2021 r. zacznie
działać klinika

#74
Nowe inwestycje – powstaje dzielnica Nowy
Rynek
• W sierpniu 2017 r. firma Skanska rozpoczęła budowę projektu Nowy Rynek. Powstanie on na terenie
dawnego dworca PKS, u zbiegu ulicy Matyi i Wierzbięcice, na terenie 3,8 ha. • Jest to jedno z największych
przedsięwzięć urbanistycznych w nowej historii Poznania i najbardziej złożony projekt deweloperski,
w jaki zaangażowała się Skanska w Polsce. • W pierwszej fazie budowy powstanie budynek biurowy, który
zaoferuje 25 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni do pracy. Nowy Rynek wypełni przestrzeń znajdującą się
w centrum miasta wielofunkcyjną zabudową, nadając jej zupełnie nowe oblicze i rolę. • Projekt odpowiada
na różne potrzeby nowoczesnych miast – łączy biznes, funkcje mieszkaniowe i społeczne. Nowy Rynek
będzie ponadczasowym miejscem dla biznesu, mieszkańców oraz turystów, a także dostępnym dla
wszystkich poznaniaków rynkiem, który będzie sprzyjał spotkaniom, rekreacji i rozrywce. • Nowy Rynek –
kluczowe fakty i liczby: Całkowita powierzchnia najmu: ponad 100 000 mkw. Powierzchnia najmu I etapu: 25
000 mkw. Planowany termin oddania do użytku I etapu: 2019 r. W pierwszym etapie zostanie wybudowany
pierwszy, liczący 6 kondygnacji budynek, zlokalizowany od strony ulicy Matyi i Przemysłowej. Pierwszy etap
kompleksu dostarczy 265 miejsc parkingowych.

#75
3000 nowych miejsc pracy
• Nowe miejsca pracy pojawiły się na skutek pozyskania nowych inwestorów w rozmaitych branżach•
Swoją działalność rozwijają też firmy działające już na poznańskim rynku, które zwiększały zatrudnienie
m.in. w swoich centrach usług wspólnych• Na atrakcyjne miejsca pracy mogą liczyć specjaliści z branży IT
i nowych technologii, w takich firmach jak m.in. Capgemini, Mobica, Nordcloud, Sii, TomTom, Selvita i wiele
innych.

#76
Nowe atrakcje na Malcie: siłownia
zewnętrzna, boisko do siatkówki, urządzenia
street workout
• Modernizacja tablicy wyników na Malcie przed rozpoczynającym się 17 czerwca 2016 r. Pucharem Świata
w wioślarstwie. Nowa tablica ma 180m2 powierzchni, jest wykonana w technologii LED i przystosowana
do wyświetlania wszystkich materiałów, w tym HD. Ekran jest całkowicie odporny na działanie warunków
atmosferycznych. • Modernizacja trybun głównych oraz odnowienie trybuny na wschodniej skarpie,
które podczas obfitych opadów deszczu były zalewane. • Budowa siłowni zewnętrznej na północnym
brzegu jeziora Maltańskiego. Część urządzeń jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Każdy element siłowni posiada instrukcję ćwiczeń oraz informację, jakie partie ciała są angażowane
w poszczególne ćwiczenia. • Otwarcie (w czerwcu 2017) plażowych boisk do siatkówki i piłki nożnej, a także
strefy do uprawiania street workoutu. Mogą z nich korzystać nie tylko wypoczywający na kąpielisku, ale
wszyscy goście przebywający nad Maltą. Oprócz nowej infrastruktury kąpielisko przeszło w 2017 r. także
inne zmiany. Korzystając z osuszania akwenu wyburzono niebezpieczne betonowe schody prowadzące do
wody, które zastąpiono piaskiem.

#77
Realizacja projektu „Nowa Rusałka”
• Projekt „Nowa Rusałka” został zrealizowany na początku 2016 r., częściowo w ramach Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego. • Na terenie ośrodka pojawiło się kilka nowych atrakcji: 4 ogólnodostępne
stacje naprawy rowerów, ziemny tor rowerowy, siłownia zewnętrzna, pole do gry w boccia, dodatkowe
boiska do siatkówki plażowej. • Rozbudowano plac zabaw i utwardzono ścieżki, na jakość których narzekali
wcześniej mieszkańcy. Teraz miłośnicy joggingu i jazdy rowerami mogą swobodnie poruszać się po terenie
kąpieliska bez obawy o ugrzęźnięcie w błocie. • Będąca od 2015 r. dzierżawcą ośrodka Rusałka spółka
Frajda, wyremontowała całoroczną restaurację Rusałka, PiachBar i Grillowisko. Zawarta ze spółką do 2024
r. umowa zawiera zapisy dotyczące ogólnodostępności kąpieliska, zapewnieniu bezpieczeństwa w sezonie
kąpielowym oraz konieczności dbania o czystość i estetykę na całym dzierżawionym terenie• Dzięki nowym
inwestycjom ośrodek stał się jeszcze bardziej atrakcyjny dla odwiedzających.

#78
Tomtom otwiera oddział w Poznaniu
• TomTom pracuje m.in. nad rozwiązaniami koniecznymi do wprowadzenia na rynek technologii
inteligentnych miast oraz samochodów prowadzonych przez komputer. • Oddział w Poznaniu będzie
skupiał się na technologiach informatycznych do pozyskiwania danych z sensorów. Pracownicy będą tworzyć
oprogramowanie, które te dane interpretuje oraz unikalny transakcyjny system produkcji nawigacyjnej bazy
danych.• firma docelowo zatrudni 100 inżynierów, programistów i architektów IT

#79
Przestrzeń publiczna dostępna dla
mieszkańców – Wolny Dziedziniec
• W 2015 r. na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania zlikwidowano parking, przestrzeń została udostępniona
mieszkańcom, którzy mogą wejść na Dziedziniec UMP bramą w arkadach placu Kolegiackiego (od
ulicy Klasztornej). • W 2016 r. po raz pierwszy pojawiły się specjalne meble. Uwolnienie dziedzińca od
samochodów stało się pretekstem do dyskusji o możliwościach jego wykorzystania do działań kulturalnospołecznych. • Pierwszym testem była mobilna galeria fotografii. Na czteroramiennych nośnikach
można było podziwiać wystawę zdjęć z 70-letniej historii poznańskiego teatru lalkowego, przygotowaną
przez Teatr Animacji oraz „Afisz” – plenerowy informator Wydawnictwa Miejskiego. Mobile wystawy
były początkiem przeobrażania Wolnego Dziedzińca w nowe, śródmiejskie miejsce różnego rodzaju
działań kulturotwórczych. Intencją prezydenta Jacka Jaśkowiaka było to, żeby również dziedziniec na pl.
Kolegiackim był nieodzownym elementem weekendowych odwiedzin mieszkańców i turystów.

#80
Modernizacja „Golęcina”
• Obecnie Golęcin to stadion centralny – żuzlowo-futbolowy oraz stadion lekkoatletyczny. • Najważniejsze
inwestycje ostatnich lat to: remont masztów oświetleniowych stadionu lekkoatletycznego; modernizacja
stadionu centralnego (odtworzenie toru żużlowego, nowe nawierzchnia boiska do futbolu amerykańskiego,
kasy, toalety, trybuny – teraz obiekt może pomieścić 8 tysięcy osób, 6 tysięcy miejsc siedzących, 2
tysiące miejsc stojących); modernizacja domków dla zawodników – wyremontowano na Golęcinie dwa
stare, zniszczone domki „ciechanowskie” oraz szatnie i sanitariaty dla lekkoatletów. Teraz sportowcy
mogą przebierać się w dogodnych warunkach, skupiając całą swoją uwagę na trenowaniu. • Zakupiono
nowoczesny sprzęt sportowy dla lekkoatletów, zamontowano profesjonalną siłownię zewnętrzną. Ponadto
w najbliższym czasie na stadionie lekkoatletycznym wymienione zostanie nagłośnienie, oświetlenie (na
ledowe), a okolice stadionu przejdą odświeżenie.

#81
Plażojada – nowy szlak turystyczny
i rewitalizacja plaż nad Rusałką, w Strzeszynku
i w Kiekrzu
• Projekt „Plażojada – Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz” został wybrany w Poznańskim
Budżecie Obywatelskim. • W ramach przebudowy powstanie nowa infrastruktura i elementy małej
architektury. Na zrewitalizowanych nabrzeżach pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci oraz stojaki na
rowery i punkty napraw jednośladów. Przy każdej z plaż znajdą się nowe urządzenia sprawnościowe i place
zabaw, m. in. specjalnie stylizowane statki, „ruchome piaski”, huśtawki i linarium. Dodatkowo w Strzeszynku
zostanie wyremontowane molo i pomost wraz z dojściami do nich, w Kiekrzu powstanie nowa toaleta. •
Każda z rewitalizowanych plaż otrzymała okolicznościową nazwę – Plaża Parkowa (Kiekrz), Plaża Smocza
(Krzyżowniki-Smochowice), Plaża Malibu (Strzeszynek), Plaża Łabędzia (Kiekrz), Plaża Dzika (Rusałka). •
Łączny koszt przedsięwzięcia to prawie 3 mln 350 tys. zł. • Termin odbiorów przewidziany jest na połowę
listopada.

#82
Otwarcie siedziby firmy Selvita
• Selvita to jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie. Powstała dziesięć
lat temu w Krakowie. Obecnie działa m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzi badania kliniczne
nowego potencjalnego leku na ostrą białaczkę szpikową. • Zespół w Poznaniu będzie realizował badania na
zlecenie największych światowych koncernów farmaceutycznych i chemicznych. • Na początku poznański
obiekt będzie przede wszystkim realizował zlecenia usługowe. Docelowo ma zostać „drugim płucem
Selvity”, aktywnie uczestnicząc w prowadzonych projektach innowacyjnych. Oddział Selvity zlokalizowany
jest w WCZT na terenie Kampusu Morasko.

#83
Nowy park na Górczynie
• Rewitalizacja obejmowała uporządkowanie terenu parku, wykonanie nowych ścieżek, likwidację
zniszczonego wyposażenia, które zastąpiono nowym. • Powstały zupełnie nowe miejsca do rekreacji –
plac zabaw i siłownia zewnętrzna. • Wyeksponowano stary drzewostan z aleją platanów, odmłodzono
krzewy, posadzono też nowe rośliny – łącznie ponad 8500 drzew i krzewów. • W centralnej części parku,
w miejscu dawnego placu zabaw, powstał nowy z tablicami edukacyjnymi takimi jak: zegar, ślady zwierząt,
liczydło i litery. • Pojawiły się urządzenia rozwijające sprawność: linarium, piramida wspinaczkowa,
linarium obrotowe oraz huśtawka „bocianie gniazdo”• W sąsiedztwie placu zabaw wybudowano siłownię
integracyjną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych z 9 urządzeniami do ćwiczeń oraz 2 pola
do gry w bule. • W części peryferyjnej parku przylegającej do ul. Węglowej powstała trawiasta polana, która
może być wykorzystana na różne sposoby. Natomiast w części parku, w której znajduje się aleja platanów
powstało spacerowo-wypoczynkowe miejsce z ławkami ustawionymi po obu stronach alejki. Rewitalizacja
parku Górzyńskiego kosztowała łącznie 1 mln 477 tys zł. (w tym PBO)

#84
Park im. Heweliusza – nowy park na Łazarzu
• Budowa parku i skweru: uporządkowanie terenu, wykonanie nowych nawierzchni żwirowych, położenie
kostki betonowej i granitowej w ciągach komunikacyjnych, wybudowanie nowych miejsc do rekreacji –
placów zabaw dla dzieci w różnym wieku, siłowni z dziesięcioma urządzeniami do ćwiczeń, street workautu
i ogrodu społecznego, wymiana ławek i koszy na śmieci, montaż słupów oświetleniowych, założenie na
drzewach budek lęgowych dla ptaków, wyeksponowanie starego drzewostanu i posadzenie nowych roślin. •
Koszt budowy 2,1 mln zł. (w tym PBO).

#85
Odnowienie miejskich parków
• Smochy Pumptrack na os. Krzyżowniki-Smochowice, to zieleniec przy ul. Myśliborskiej, teren rekreacji dla
rowerzystów z placem zabaw dla dzieci i elementami siłowni zewnętrznej – koszt budowy 584 tys zł. • Na
terenie zieleńca przy ul. Kutnowskiej powstało boisko do streetballa – koszt budowy 140 tys. • w Parku im. T
Kirschke przy ul. Nadolnik powstała piramida linowa i ogrodzenie wokół placu zabaw oraz zabezpieczenie
na górce saneczkowej – koszt budowy to 1,52 mln zł., w tym PBO. • W Parku Sołackim i Parku im.
Marcinkowskiego rozbudowano place zabaw • Nowe urządzenia pojawiły się także w siłowni zewnętrznej
u zbiegu Dolnej Wildy i ul. Czechosłowackiej – koszt inwestycji 29 706 zł oraz na terenie rekreacyjnym
przy ul. Krokusowej – koszt inwestycji 15 tys zł (środki Rady Osiedla Kwiatowe), a także na placu zabaw
przy ul. Wielichowskiej – koszt inwestycji 22 tys zł. • Kończy się modernizacja boiska wielofunkcyjnego
w parku na os. Przyjaźni oraz trwa budowa siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym w Parku
Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu. • Trwają prace nad budową Parku Rataje oraz nad projektem odnowy
ogrodu wodnego w Parku Cytadela. • Rewaloryzacji będzie poddany Ogród Jordanowski przy ul. Solnej •
Ogłoszono także przetarg na odnowę Parku im. Wodziczki.

#86
Remont hali sportów walki przy ul. Reymonta
• W styczniu 2017 r. zakończył się gruntowny remont hali sportów walki przy ul. Reymonta, sfinansowany
z miejskiego budżetu. Modernizacja kosztowała 1,8 mln zł. • Wymieniono m.in. parkiet, stolarkę okienną
i drzwiową, grzejniki i podwieszany sufit, odświeżono ściany, wyremontowano szatnie i sanitariaty• Obiekt
wzbogacił się też o nowy ring bokserski, maty i worki treningowe oraz drabinki.

#87
Czyściej i ładniej na targowiskach
• Poprawa czystości na targowiskach, wynikająca z ich sprzątania, potwierdzona kontrolami z Wydziału
Gospodarki Komunalnej • Znaczna poprawa w gospodarowaniu odpadami • Poprawa estetyki straganów
poprzez bieżące prace naprawcze konstrukcji stalowych• Wykonano prace malarskie w celu odnowienia
wizerunku stoisk handlowych• Na targowisku na placu Wielkopolskim wymieniono zadaszenia. Wymiana
zadaszeń jest planowana także na innych targowiskach.• Podniesienie przedniej części płyty targowiska na
pl. Wielkopolskim od strony ul. 23 lutego wraz z remontem ławek przy klombie w tzw. strefie wypoczynku.
• Bieżące naprawy płyt rynków. • Mycie zadaszeń namiotowych na targowiskach. • Dodatkowe ogrodzenie
miejsca składowania odpadów na rynku Jeżyckim.

#88
Poprawa bezpieczeństwa na targowiskach
• Częściowa wymiana instalacji elektrycznych na targowiskach• Podpisanie umowy z firmą ochroniarską
na działania interwencyjne na targowiskach. Pilotażowy program monitoringu na rynku Jeżyckim oraz
rynku Łazarskim• Reorganizacja targowiska na pl. Bernardyńskim poprzez rozstawienie straganów,
w celu uzyskania bezpiecznych ciągów komunikacyjnych. Wyznaczenie ciągu komunikacyjnego na płycie
targowiska na pl. Bernardyńskim od strony przystanku autobusowego, celem poprawy bezpieczeństwa
pasażerów. Wydzierżawienie od ZDM pasa drogowego od strony ul. Długiej, w celu zapewnienia miejsc
postojowych dla kontrahentów targowiska na pl. Bernardyńskim • Wyznaczenie drogi przeciwpożarowej
na targowisku Dolna Wilda• Naprawa konstrukcji metalowej hali dla dalszego funkcjonowania targowiska
Dolna Wilda• Zapewnienie miejsc postojowych dla kontrahentów targowiska Dolna Wilda, wyznaczenie
wyjść ewakuacyjnych i ich oznakowanie zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej.

#89
Planowana rewaloryzacja Rynku Łazarskiego
• Prace budowlane rozpoczną się w pierwszej połowie 2018 roku. Koszt rewaloryzacji to ok. 10 mln zł.
Pieniądze na ten cel są przewidziane w budżecie miasta i Wieloletnim Planie Finansowym. • Rynek Łazarski
w nowej odsłonie zobaczymy najprawdopodobniej na przełomie 2018 i 2019 roku. • Obecnie trwają prace
związane z opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego, a także konsultacje z kupcami w zakresie
funkcjonalności projektowanych stoisk i zagospodarowania terenu targowiska.

#90
Nowa odsłona Jarmarku
Bożonarodzeniowego
• Nowa jakość jarmarku poprzez ujednolicenie kolorystyki domków handlowych, straganów, namiotów oraz
stoisk własnych wystawców • Poszerzenie ciągów komunikacyjnych między domkami• ulepszanie części
artystycznej oraz zmianę zasad wynajmowania powierzchni handlowych na płycie Starego Rynku poprzez
uzyskiwanie wizualizacji stoisk od wystawców• nowe atrakcje na Placu Wolności

#91
Rockwool otwiera swoje biura w Poznaniu
• Grupa Rockwool otworzyła w Poznaniu centrum kompetencji, które zajmuje się usługami z zakresu IT,
finansów i biznesu. • Poznańskie centrum, zlokalizowane przy ul. Marcelińskiej, zatrudnia już 35 osób.
W nadchodzących miesiącach grupa zamierza zatrudnić w Poznaniu około 100 kolejnych profesjonalistów,
posiadających wiedzę z zakresu finansów, IT oraz innych usług związanych z procesami biznesowymi. •
Grupa Rockwool z siedzibą w Danii to notowana na kopenhaskiej giełdzie Nasdaq firma z ponad stuletnią
tradycją. Dziś jest światowym liderem w produkcji wełny skalnej oraz w zakresie rozwiązań jej użyciem.

#92
Wymiana nieruchomości z Archidiecezją
Poznańską. Maltanka na miejskim gruncie
• Miasto Poznań nabyło prawo własności części nieruchomości położonej w rejonie ulic: Wiankowej, Termalnej,
Wileńskiej i Komandoria. Wartość transakcji: 1 334 808,30 zł. • Zamiana prawa własności działek stanowiących własność
Miasta Poznań, położonych przy ul. Kołodzieja na prawo własności działek stanowiących własność spółki Św. Wojciech
Dom Medialny Sp. z o.o., położonych przy ul. Piaśnickiej/Inflanckiej. Wartość transakcji: 2 947 800,00 zł. • Miasto Poznań
zawarło umowę użyczenia gruntu na terenie realizacji inwestycji ciągu pieszo – rowerowego Wartostrady w odcinku
od ul. Jana Pawła II oraz na odcinku od rzeki Głównej do rzeki Cybiny. Powyższe zabezpieczyło tytuł do gruntu do
czasu zawarcia umowy zamiany praw do nieruchomości. Ciągłość tytułu do gruntu pozwoliła wystąpić o środki unijne
na realizację projektu. • Miasto Poznań pozyskało do zasobu działki objęte przebiegiem ścieżki pieszo – rowerowej
utworzonej w ramach projektu Wartostrada. W zamian MP zbyło Kapitule działki położone przy Katedrze Poznańskiej
przeznaczone pod zieleń i usługi sakralne, działkę zabudowaną pomnikiem Jana Kochanowskiego przy ul. Lubrańskiego
(objętą umową dzierżawy ze stroną kościelną) oraz działkę przy ul. Leśmiana w Poznaniu sąsiadującą z Parafią
Rzymskokatolicką pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego. Wartość transakcji: 2 721 990,00 zł. • Umowa sprzedaży
działki 1/13 (ark. 08, Komandoria). Przez teren przebiegają tory Kolejki Maltanki. Dzięki zawarciu umowy ustanie
konieczność uiszczania opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntu Parafii przez spółkę MPK w Poznaniu. Wartość
transakcji: 41 820,00 zł. • Umowa zamiany nieruchomości w tym uregulowanie bezumownego korzystania przez Parafię
z gruntów Miasta, rozliczenie przez Miasto Poznań nakładów pozostawionych na gruncie Miasta, rozliczenie nakładów
wybudowanych przez POSIR nad Maltą. Umowa zakończy regulację torów kolejki Maltanki oraz urządzeń związanych
z ich obsługą – w tym wiaty, loko – garażu kolejki zlokalizowanych na gruntach Parafii. Tym samym wygaśnie umowa
dzierżawy pomiędzy spółką MPK a Parafią. Wartość transakcji: 337 758,00 zł.

#93
Przejęcie Międzynarodowych Targów
Poznańskich
• 5 października 2015 r. Minister Skarbu Państwa i Prezydent Miasta Poznania podpisali umowę
nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa 60% udziałów spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie.
• Miasto Poznań stało się jedynym właścicielem posiadającym 100% udziałów MTP• Podpisanie umowy
komunalizacyjnej było możliwe dzięki wielu rozmowom prowadzonym pomiędzy przedstawicielami
Ministerstwa Skarbu Państwa a władzami Urzędu Miasta Poznania. Zaangażowali się również przedstawiciele
MTP. • Prezydent Jacek Jaśkowiak osobiście rozmawiał z Ministrem Skarbu Państwa Panem Andrzejem
Czerwińskim i złożył najlepszą ofertę.

#94
Zmiana sposobu zarządzania cmentarzami
• Z początkiem lipca 2017 r. zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Poznaniu przejęła miejska jednostka
budżetowa – Usługi Komunalne. Skończył się 42-letni okres świadczenia kompleksowych usług cmentarno
– pogrzebowych przez Spółdzielnię Pracy Universum. • Przejęcie zarządzania cmentarzami komunalnymi
przez miasto nie wiązało się ze zmianą opłat. • Zmienił się sposób oraz miejsca załatwiania formalności
związanych z pochówkiem zmarłych.

#95
Dobrze nas oceniają – Wysokie ratingi
Poznania
• 6 października 2017 r. agencja Fitch Ratings potwierdziła wiarygodność ratingową miasta na poziomie
„A-” z perspektywą stabilną. To najwyższa możliwa ocena, jaką może uzyskać polski samorząd. Oznacza to,
że miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych.
• Prognoza stabilna oznacza, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec
zmianie• Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania
pozostaną mocne w średnim okresie, co zapewni dobre wskaźniki obsługi oraz spłaty długu. • Ratingi
uwzględniają również umiarkowane zadłużenie bezpośrednie, wysoką zdolność do samofinansowania
inwestycji oraz dobrze rozwiniętą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną.

#96
Budowa 10-oddziałowego przedszkola na
Strzeszynie
• Budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie to pierwsza tego typu inwestycja przedszkolna
w tej części miasta• Inwestycja była możliwa dzięki poprawce budżetowej, złożonej przez prezydenta
Jacka Jaśkowiaka w 2015 r. • W nowej placówce, którą oficjalnie otwarto 31 sierpnia 2017 r., utworzono 10
pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnymi toaletami i zapleczem.
• Budowa rozpoczęła się w lipcu 2016 roku i zakończyła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
w sierpniu 2017. • Przedsięwzięcie kosztowało 9 mln złotych.• W tym rejonie, w latach 2019-2021,
planowana jest także budowa szkoły.

#97
Nowa sala gimnastyczna w szkole na
Smochowicach
• Sala gimnastyczna została wybudowana zaledwie w rok i jeden dzień i oddana do użytku 1,5 miesiąca
przed terminem. • Obiekt jest nowoczesny i wyposażony we wszystko, co potrzebne do organizacji
treningów i sportowej rywalizacji. Dzięki niemu uczniowie będą mieli lepszy dostęp do atrakcyjnych zajęć
sportowych i rekreacyjnych• Sala jest też przystosowana do organizacji koncertów i innych wydarzeń,
przez co z pewnością przyczyni się do integracji mieszkańców Krzyżownik i Smochowic.• Koszt: 4,32 mln zł
z budżetu Miasta

#98
Rozbudowa szkoły na Szczepankowie – nowe
skrzydło i sala gimnastyczna
• Prace trwały 11 miesięcy i zakończyły się wcześniej niż pierwotnie zakładano• Do istniejącego obiektu
szkolnego, dobudowane zostało nowe skrzydło budynku. Znajduje się w nim 5 sal dydaktycznych,
biblioteka, pokój nauczycielski i administracja szkoły. Dla zapewnienia placówce odpowiedniej bazy
sportowej powstała nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami. Do szkoły prowadzi
nowy hol wejściowy z przejściem do windy osobowej, co sprawia, że cały obiekt stał się w pełni dostępny
dla osób niepełnosprawnych• Rozbudowę realizowała miejska spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, która
w przetargu wyłoniła wykonawcę. Zostało nim przedsiębiorstwo Agrobex z Poznania

#99
Realizacja projektu „Taksówka dla seniora”
• Miasto zapewnia bezpłatne usługi transportowe dla seniorów, którzy skończyli 70 lat i mają trudności
w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Dzięki temu będą oni mogli dojechać taksówką
do urzędu, lekarza-specjalisty czy na groby bliskich. • Dodatkowo Miasto zapewni też darmowy dowóz
wypożyczonych książek tym seniorom, którzy lubią czytać, ale nie mogą samodzielnie dojechać do
biblioteki. • Żeby zamówić taksówkę, senior będzie musiał najpierw zadzwonić na infolinię Biura Poznań
Kontakt – to rozwiązanie wprowadzono dla zwiększenia bezpieczeństwa starszych poznaniaków. •
Z samochodu można skorzystać dwa razy w miesiącu. • Projekt prowadzony jest pilotażowo, a jeśli się
sprawdzi, zostanie przedłużony

#100
Lepszy dostęp do opieki medycznej: nowe
oddziały i zakup sprzętu
• 28 lutego 2017 r. odbyło się oficjalne otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej •
w Wielospecjalistycznym Szpitalu im. J. Strusia • Zakupiony ze środków Miasta tomograf o wartości blisko 5
mln zł pozwoli na większą szybkość działania tj. krótszy czas przeprowadzenia badania • Dzięki zwiększonej
liczbie łóżek pooperacyjnych, a tym samym większej liczbie wykonywanych zabiegów możliwe będzie
efektywniejsze wykorzystanie sali operacyjnej, która była wykorzystywana w 65%. „Nowa” sala pooperacyjna
wraz z nowoczesnym sprzętem pozwoli na szybszą i sprawniejszą obsługę pacjentów, a przede wszystkim
spełnienie koniecznych wymogów związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pacjenta • Na
realizację zadania przeznaczono łącznie 3,7 mln zł.

#101
Poznański Budżet Obywatelski –wzrost do 18
mln zł
• W 2018 r. w ramach PBO do rozdysponowania było aż 18 mln złotych. Dokonano także nowego podziału
pieniędzy na projekty ogólnomiejskie i rejonowe. Na te pierwsze przeznaczono 6 mln złotych, przy czym
maksymalna wartość projektu to 2 mln zł. Utrzymano podział na 13 rejonów, do których trafi łącznie 12 mln,
przy czym maksymalna wartość projektu to 500 tys. zł. • Środki na PBO w poszczególnych edycjach: PBO13
– 10 000 000 zł, PBO14 – 10 000 000 zł, PBO15 – 10 000 000 zł, PBO16 – 15 000 000 zł, PBO17 – 17 500 000
zł, PBO18 – 18 000 000 zł.

#102
Budowa Poznańskiego Centrum Medycyny
Senioralnej
• Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych jeszcze w tym roku chce rozpocząć budowę
nowego obiektu, w którym znajdzie się hospicjum z oddziałem dla dzieci oraz placówka medycyny
senioralnej. Będzie to jedno z największych w Polsce centrów leczenia i opieki przeznaczonych dla starszych
ludzi. • Będzie tam działał zespół poradni geriatrycznych, ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych,
dzienny oddział rehabilitacyjny, poradnia rehabilitacyjna. W ośrodku znajdzie się także sala kinowa, teatralna
i komputerowa i inne pomieszczenia. W obiekcie będą miejsca na 150 podopiecznych. • Budowa ma się
zakończyć najpóźniej w pierwszym kwartale 2019 roku.

