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INFORMACJA PRASOWA 

ZTM.DR.0603.4.2015 

 

10 stycznia Punkty Informacyjne PEKA w Kleszczewie i w Tulcach 

 

Od 1 lutego pasażerowie kleszczewskiej komunikacji będą mogli korzystać z 

karty PEKA, na której zapiszą zarówno bilet ZTM, jak i bilet okresowy według 

taryfy obowiązującej w Gminie Kleszczewo. Do wprowadzenia podobnego 

rozwiązania przygotowuje się także Gmina Swarzędz. 

System PEKA jest przeznaczony nie tylko dla podróżujących komunikacją zbiorową po 
Poznaniu, ale także w podpoznańskich gminach. W Kleszczewie niebawem 
obowiązywać będzie „model gminny” systemu. Oznacza to, że mieszkańcom gminy 
- zamiast dwóch biletów okresowych - wystarczy karta PEKA, która będzie nośnikiem 
biletów różnych organizatorów transportu publicznego (zgodnych z taryfami 
obowiązującymi w poszczególnych gminach, uchwalanymi przez rady tych gmin).  
 
Na karcie PEKA będzie można mieć jednocześnie środki na tPortmonetce (do 
wykorzystania tylko na liniach ZTM i w parkomatach w Poznaniu) oraz bilety okresowe 
ZTM i Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. W pojazdach przewoźnika z Kleszczewa, w 
pobliżu kabiny kierowcy, zamontowane zostaną czytniki kart PEKA - przy ich użyciu można 
będzie sprawdzić stan karty, czyli rodzaj posiadanego biletu i termin jego obowiązywania 
oraz dokonać transferu e-biletu (dotyczy biletu kupionego przez Internet). 
 
Aby ułatwić mieszkańcom wyrobienie karty PEKA, Zarząd Transportu Miejskiego wspólnie z 

Urzędem Gminy w Kleszczewie (o czym urząd już informował mieszkańców) organizuje w 

trzy styczniowe soboty Punkty Informacyjne PEKA. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się 

wszystkiego o Poznańskiej Elektronicznej Karcie Aglomeracyjnej, będą mogli również 

złożyć wniosek o wydanie karty PEKA, zrobić sobie (bezpłatnie) zdjęcie, które należy do 

niego dołączyć. 

W sobotę 10 stycznia Punkty Informacyjne PEKA będą działać zarówno w 

Kleszczewie, jak i w Tulcach. W godz. 9.00-13.00 pasażerowie komunikacji zbiorowej 

będą mogli załatwić formalności związane z wyrobieniem karty w Ośrodku Kultury w 

Kleszczewie przy ul. Poznańskiej 6, natomiast w godz. 14.00-18.00 w Domu nad Stawem 



w Tulcach przy ul. Poznańskiej 23. Osoby, które tego dnia złożą w Punkcie Informacyjnym 

wniosek o wydanie karty PEKA będą mogły odebrać gotowe karty 17 stycznia w 

Kleszczewie lub 24 stycznia w Tulcach (później w Punkcie Obsługi Klienta na Dworcu 

Rataje). 

Punkt Informacyjny PEKA będzie bowiem działał w Ośrodku Kultury w Kleszczewie także 

tydzień później, 17 stycznia w godz. 9.00-13.00. W Tulcach natomiast sprawy związane z 

kartą PEKA będzie można załatwić również 24 stycznia w godz. 9.00-13.00 Dom nad 

Stawem. 

Korzystanie z biletów okresowych zapisanych na karcie PEKA na liniach autobusowych 

obsługiwanych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie będzie możliwe od 1 lutego 2015 r. 

Natomiast już od 21 stycznia pasażerowie z Gminy Kleszczewo będą mogli 

załadować kleszczewski bilet miesięczny na miesiąc luty na kartę PEKA w 

jednym z trzech Punktów Sprzedaży Biletów na terenie gminy: 

1) „U Joli” Jolanta Matuszewska – Tulce, ulica Poznańska 10, 

2) Delikatesy „Chatka” – Gowarzewo, ulica Rabowicka 1 

3) Urząd Gminy w Kleszczewie – Kleszczewo, ulica Poznańska 4. 

Prowadzone są rozmowy na temat wprowadzenia sprzedaży biletów kleszczewskich w 

wybranych Punktach Sprzedaży Biletów na terenie Poznania oraz uruchomienia stałego 

Punktu Obsługi Klienta na terenie Gminy Kleszczewo, w którym będzie można m.in. złożyć 

wniosek o wydanie karty PEKA, odebrać kartę PEKA oraz zapisać na kartę PEKA ulgę 

obowiązującą w komunikacji kleszczewskiej.  

Informujemy, że w okresie przejściowym (po 1 lutego), będzie można korzystać zarówno z 

karty PEKA jako nośnika biletów okresowych Zakładu Komunalnego w Kleszczewie, jak i z 

tradycyjnych (papierowych) biletów okresowych tego przewoźnika. 

 


