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„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”
Jezus ten, który jest początkiem wszystkich początków, narodził się w Betlejem,
przynosząc błogosławieństwo i pokój Radości świętowania narodzin Zbawiciela,

obfitości jego darów na co dzień oraz odwagi na każdy dobry „początek” w nowym 2018 roku życzy

Rada Osied la Rataje

Nie będzie hali w parku na os. Armii Krajowej! Udało się
We wtorek 5 grudnia 2017 roku Rada
Miasta Poznania odrzuciła propozycję Pana
Jacka Jaśkowiaka Prezydenta Miasta Poznania dotyczącą budowy hali sportowej
w parku na os. Armii Krajowej. W swoim
wystąpieniu argumentowałem, że złożyliśmy wniosek o wywołanie planu dla osiedla
po to, by chronić je przed niepożądaną zabudową oraz by potraktować je jako obszar
już w pełni zagospodarowany a wszelka
kolejna nowa zabudowa jest niepożądana.
Z tym nie zgodził się Prezydent Miasta Poznania i zaproponował nam budowę hali
sportowej w parku na 2,5 tys m2 powierzchni. To spotkało się z całkowitym sprzeciwem
Rady Osiedla Rataje, Rady Osiedla Armii
Krajowej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Mimo przebogatej
korespondencji do prezydenta nie trafiały

żadne argumenty. Pikanterii całej sprawie
dodaje fakt, iż kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się że dosłownie po drugiej stronie ulicy Prezydent planuje budowę nowego osiedla mieszkaniowego z wieżowcami
na 35 pięter. Łatwo powiązać te dwa fakty
i wysnuć wniosek że pewnie hala na os. Armii Krajowej ma tak
naprawdę obsługiwać nowe osiedle.
Tylko pytam dlaczego kosztem mieszkańców obecnych
Osiedli? Ostatecznie
Rada Miasta po wysłuchaniu pełnej
argumentacji w tej
sprawie odrzuciła
propozycję Prezy-

denta i skierowała projekt planu do ponownego rozpatrzenia w niezbędnym zakresie
uznając argumenty mieszkańców Rataj
za zasadne.
Pozostaje mi wyrazić nadzieję że Prezydent nie będzie przeciągał całej sprawy
i temat wróci pod
obrady Rady Miasta Poznania jak
najszybciej. Apeluję do wszystkich
mieszkańców zainteresowanych tematem, by w dalszym
ciągu monitorować
przebieg procesowanego projektu
planu miejscowego

gdyż ostatecznie zostanie załatwiony dopiero po zakończeniu nowej procedury konsultacyjnej.
Chcę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy dotychczas byli zaangażowani w sprawę obrony interesów mieszkańców osiedla Armii Krajowej, bądźmy nadal
czujni. Historia tematu pokazuje, że warto
konsekwentnie zabiegać o interesy mieszkańców, bo w konsekwencji przynosi to
oczekiwane skutki.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Plan wydatków Osiedla Rataje na rok 2018 – w skrócie
W obecnych czasach bez źródła finansowania nie da się wykonać żadnych inwestycji, a mówi się że pieniądze
szczęścia nie dają. W naszym wypadku
nie chodzi o szczęście ale o zadowolenie
mieszkańców dlatego dobrze przemyślany
plan wydatków może zaspokoić po części oczekiwania naszych mieszkańców
jak również nas samych. W roku 2018
będziemy dysponować historycznie dużą
kwotą tj. 1 987 345,00 zł. Jako jednostka pomocnicza Miasta Poznania środki
którymi dysponuję Rada Osiedla Rataje
są częścią budżetu miasta, a możliwość
ich wydatkowania określa statut osiedla jak również ustawa o samorządzie
gminnym. Plan wydatków Osiedla Rataje
został uchwalony w dniu 20.07.2017 r.,
podczas sesji budżetowej i jest to najważniejszy dokument osiedla. Zadania jakie
zostały zaplanowane można podzielić
na dwie grupy tj. inwestycyjne jak rów-

Blisko 200 tys. zł zaplanowaliśmy na inwestycję w placówkach oświatowych
(przedszkola, szkoły i żłobek) według indywidualnych potrzeb. Ratajskie Igrzyska
Olimpijskie otrzymają wsparcie w kwocie
15 tys. zł natomiast jedyne w swoim rodzaju zawody Smoczych Łodzi nad Maltą
wesprzemy kwotą 10 tys. zł. Zaplanowaliśmy również wsparcie finansowe dla kilku
prestiżowych konkursów szkolnych. Służby porządkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska również otrzymają
wsparcie w łącznej kwocie ok. 20 tys. zł.
Na rozbudowę monitoringu na Ratajach
zabezpieczyliśmy kwotę 100 tys. zł natomiast na tereny zielone zarządzane przez
ZZM przekażemy łączną kwotę 315 tys.
zł (inwestycje w Parku nad Wartą, Parku
Rataje oraz innych terenach miejskich).
W dalszym ciągu będziemy remontować
osiedlowe ulice i chodniki zarządzane
przez ZDM. Na dzień dzisiejszy mogę

nież kulturalno – oświatowo – edukacyjne. W roku 2018 zaplanowaliśmy kontynuowanie współpracy z kierownictwami
administracji Spółdzielni Mieszkaniowej
„Osiedle Młodych” na wspólne inwestycje w łącznej kwocie 130 tys. zł natomiast
na szeroko pojęte działania o charakterze kulturalno-oświatowym planujemy
przeznaczyć kwotę ok. 140 tys. zł (w tym
dofinansowanie dwóch festynów organizowanych prze Spółdzielnie Mieszkaniową „Osiedle Młodych”, a także Akcji Lato
2018, organizacja spotkań świątecznych
dla seniorów, koncert chóru Festa Decoro,
współorganizowanie wydarzeń ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich koło przy
parafii św. Rocha, uroczyste zakończenie
konkursu Zielony Poznań oraz wiele innych wydarzeń). Na inwestycje z terenu
Polanki i Łaciny przeznaczyliśmy 60 tys.
zł z myślą o budowie placu rekreacyjnowypoczynkowego przy ul. Jana Pawła II.
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potwierdzić kontynuację remontu chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia (od kościoła
w kierunku ul. Pawiej). Kwota na inwestycje realizowane przez ZDM wynosi ponad
415 tys. zł. Ze względu na nieotrzymanie
dofinansowania na tzw. zadania grantowe, pozostała nam kwota blisko 460 tys.
zł do zagospodarowania. Prawdopodobnie po oszacowaniu kosztów zaplanowanych inwestycji przekazanych do ZZM
i ZDM środki podzielimy pomiędzy te
dwie jednostki w celu wykonania dalszych
zadań. Przedstawiony przeze mnie plan
wydatków osiedla jest w formie skróconej
i przedstawia hasłowo zadania które Rada
Osiedla Rataje planuję zrealizować w roku
2018.
Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Monitoring na Ratajach
W ramach programu Bezpieczne Rataje
jedną z ważniejszych spraw, którą Komisja
Bezpieczeństwa Rady Osiedla Rataje zajmuje się w pierwszej kolejności to budowa
systemu monitoringu wizyjnego w miejscach szczególnie narażonych na różne zagrożenia na terenie działania Rady Osiedla Rataje. Monitoring wpływa na znaczne
ograniczenie przestępczości i tym samym
podnosi stopień bezpieczeństwa mieszkańców na Osiedlach. Przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, z Policją
Poznań Nowe Miasto i Strażą Miejską oraz
przy wsparciu radnych miejskich udało się
rozpocząć w 2016 roku budowę monitoringu miejskiego ze środków naszego Osiedla
oraz miasta Poznania.
Należy przypomnieć że w pierwszym
etapie budowy monitoringu powstało 8 kamer w następujących lokalizacjach: ul. Zamenhofa/Szczytnicka, ul. Obrzyca przy pawilonach, ul. Zamenhofa/Krucza, ul. Pawia/
Orla, ul. Zamenhofa/Jastrzębia, ul. Piłsud-

Park nad Wartą będzie bez samochodów?
Rada Osiedla Rataje w ostatnim tygodniu
doprowadziła do budowy wysuwanego słupka uniemożliwiającego niepożądany wjazd
samochodów do Parku nad Wartą od strony
BETY. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane przez służby Pana Prezydenta Macieja
Wudarskiego. Rozumiejąc jednak problemy
klubów sportowych zlokalizowanych w parku zaproponowaliśmy Panu Prezydentowi,
aby do końca marca słupek pozostał opuszczony po to, by do tego czasu znaleźć rozwiązanie dla tej patowej sytuacji.

skiego/Dolska w pobliżu SP 19, ul. Piłsudskiego/Mieszkowska, ul. Piłsudskiego/Inflancka.
W drugim etapie realizacji naszego projektu w roku 2017 zostało już zamontowanych dalszych 6 kamer, które od 12 grudnia
2017 roku działają w następujących miejscach: ul. Wioślarska/Juracka przy SP 3,
ul. Szczytnicka przy XIV LO, ul. Wyzwolenia/Krucza, ul. Wyzwolenia/Pawia, ul.
Wyzwolenia/Kukułcza, ul. Piłsudskiego/
Obrzyca przy rynku Jagiellońskim. Na 2018
rok Rada Osiedla Rataje zapisała w swoim
budżecie kwotę 100 tys. zł i liczy na dalszą
pomoc miasta co pozwoli na montaż kolejnych 6 kamer. Należy zaznaczyć że realizacja
naszego projektu jest dużym udziałem naszego samorządu w poprawę bezpieczeństwa
na Ratajskich Osiedlach

Osiedle Rataje zaproponowało aby wykorzystując zapisy obowiązującego planu miejscowego dla tego obszaru wybudować drogę
równoległą do istniejącego chodnika. W opinii Osiedla takie rozwiązanie jest najbardziej
uzasadnione biorąc pod uwagę interes z jednej strony klubów sportowych, a z drugiej
plaży miejskiej, która znajduje się w pobliżu.
Uważamy że Miasto nie może w tej sprawie
dalej chować głowy w piasek i musi podejść

Miron Perliński
Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa
Rady Osiedla Rataje

do sprawy kreatywnie to znaczy znaleźć
i wdrożyć rozwiązanie, które z jednej strony
zabezpieczy interesy korzystających z parku
mieszkańców a z drugiej strony umożliwi dojazd do plaży miejskiej i klubów sportowych.
Ze swojej strony deklaruje pełną determinacje w rozwiązaniu tej trudnej sprawy.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Bułgaria różami pachnąca
Pierwsze spotkanie międzynarodowe
koordynatorów projektu Erasmus+ National Games And Sports Bring Us Together
odbyło się w Widyniu, Bułgarii w dniach
19-23 listopada 2017 roku.
Naszą szkołę, SP nr 2 z Oddziałami
Dwujęzycznymi, koordynującą cały projekt
reprezentowały podczas spotkania Pani wicedyrektor Katarzyna Dorna oraz Pani Barbara Maciejewska-N’sir, a pozostali partnerzy pochodzą z Bułgarii, Rumunii, Turcji,
Słowenii i Portugalii.
Nauczycielka Galina Netova wraz z Panią Dyrektor, pracownikami i uczniami
z Osnovno Uchilishte „Lyuben Karavelov”,
szkoły liczącej sobie 105 lat, przywitali nas
bułgarskim obyczajem chlebem i miodem.

Muzyka, jak za dawnych lat…

Projekt dotyczy tematyki narodowych zabaw i gier sportowych i dlatego podczas wizyty mieliśmy okazję
zobaczyć jak radzą sobie uczniowie na zajęciach języka angielskiego, wychowania
fizycznego i matematyki; posłuchać
piosenek patriotycznych oraz wziąć udział

Jak się okazuje, szkoła to nie tylko miejsce dla dzieci i młodzieży. Szkoła to nie tylko lekcje, siedzenie grzecznie w ławkach,
ale i… rozrywka! I to nie dla byle kogo!
W Szkole Podstawowej nr 2 na osiedlu Jagiellońskim 16 listopada młodzież
ze Szkolnego Klubu Wolontariatu, pod
opieką pani Renaty Schab, przygotowała
wspaniały Wieczór z melodiami z dawnych
lat. Uświetnił go występ zaprzyjaźnionego
ze szkołą pana Bogusława Olejniczaka, który wraz z grupą muzyków wykonał znane
i popularne utwory. Zaproszeni seniorzy,
głównie ci skupieni wokół Klubu Seniora
Złota Jesień działającego nieopodal, przy
pysznych ciastach, kawie i herbacie śpiewali
i zasłuchiwali się w znane melodie.

Wolontariusze pod czujnym okiem swojej opiekunki i wsparciu ze strony pani Dyrektor, Agaty Ratajczak, spisali się na medal
sprawiając, że w murach szkoły długo jeszcze z nostalgią odbijały się stare szlagiery,
a goście wychodzili zadowoleni i z pewnością chętni na kolejne artystyczne spotkania
z młodzieżą i Szkołą Podstawową nr 2.
Agnieszka Zofia Warzecha
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w warsztatach tańca ludowego. Miejscowi
nauczyciele w ychowania fizycznego
zaprezentowali wraz ze swoimi uczniami
gry i zabawy sportowe, które wcale za wiele
nie różnią się od naszych, rodzimych.
Gościnność gospodarzy, wspaniałe potrawy, zapach wszechobecnych płatków róż,
a przede wszystkim atmosfera sprzyjająca
budowaniu silnego zespołu projektowego
pozostanie na długo w naszej pamięci.
Barbara Maciejewska-N’sir,
koordynator projektu

Nowy chodnik
na os. Rzeczypospolitej

Zmiana trasy linii
autobusowej nr 90?
Linia autobusowa nr 90 niegdyś miała
swoją pętle na Rondzie Rataje ale po uruchomieniu przeprawy tramwajowej przez most
św. Rocha oraz po zmianie organizacji ruchu
na ul. Garbary, która stała się ulicą jednokierunkową, a miało to miejsce ponad dekadę
temu skrócono przebieg trasy do przystanku
Kazimierza Wielkiego. Teraz ponownie linia
może kursować do Ronda Rataje ale jednocześnie ZTM zaproponował zmianę trasy
i zamiast na Piątkowo zaproponował skierować linię nr 90 do pętli Literacka na Strzeszynie. Propozycja jest na tyle atrakcyjna,
gdyż Rataje mogą zyskać bezpośrednie połączenie ze Strzeszynem oraz innymi rejonami

miasta. ZTM argumentuję potrzebę zmiany
przebiegu trasy niską frekwencją z czym nie
do końca się zgadzamy ale propozycja jest
na tyle ciekawa, że podczas XXVI sesji, która
odbyła się 15.11.2017 r., Rada Osiedla Rataje pozytywnie zaopiniowała przedstawioną
propozycję. Przebieg linii nr 90 na odcinku
od przystanku Kazimierza Wielkiego do Słowiańska/Księcia Mieszka I pozostała by bez
zmian.
Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

fot. Artur Gumny

Poprawa bezpieczeństwa poprzez naprawę miejskich chodników to jeden
z głównych celów Rady Osiedla Rataje.
Co roku staramy się odnawiać istniejące
chodniki, a tam gdzie jest potrzeba budować nowe po to, aby oprócz bezpieczeństwa poprawiać estetykę naszych osiedli.
I tak w tym roku kompleksowo wyremontowaliśmy dwa chodniki przy budynku
na osiedlu Rzeczypospolitej 1 od strony
ulicy Zamenhofa. Stan poprzedniej nawierzchni jak widać na zdjęciach nie był
atrakcyjny. Dodatkowo wymieniliśmy
4 ławki na nowe. Dla przypomnienia do-

dam, że 2 nowe ławki postawiliśmy w tym
miejscu już w roku 2016. Odbiór odbył się
w 21.11.2017 r., a cała inwestycja w kwocie
ok. 31 tys. zł została zrealizowana ze środków Rady Osiedla Rataje. To nie była
pierwsza inwestycja przy tym budynku.
W roku 2014 wymieniliśmy nawierzchnie chodnika od strony wyjazdu z osiedla
w ulicę Zamenhofa.
źródło: ZTM Poznąń

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Nowe urządzenia do zabaw w parku na osiedlu Armii Krajowej
Park to nie tylko zieleń, alejki spacerowe, ławki, kosze na śmieci ale również
urządzenia do zabaw dla najmłodszych.
Jednym z takich miejsc na mapie Rataj jest
Park na Osiedlu Armii Krajowej. Miejsce
na skraju osiedla idealne do odpoczynku
i zabaw dla dzieci. W roku 2013 posta-

wiliśmy w tym miejscu piramidę linową,
a w kolejnych latach doposażyliśmy park
w nowe ławki i kosze na śmieci. Pod koniec
listopada 2017 w parku zostały zamontowane nowe urządzenia do zabaw takie jak
huśtawka wagowa podwójna oraz bujak
kogucik.

Zakup i montaż urządzeń został sfinansowany ze środków Rady Osiedla Rataje,
a koszt tej inwestycji wyniósł ok 9 tys. zł.
Opiekę nad parkiem sprawuję Zarząd Zieleni Miejskiej do którego należy zgłaszasz
wszelki usterki.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

fot. Artur Gumny
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Świadczenie
żłobkowe
uchwalone
Rada Miasta uchwaliła świadczenie
żłobkowe oraz uchwałę, zgodnie z którą
do końca obecnej kadencji przygotowana
ma zostać kompleksowa polityka dla ludzi
młodych.

Uchwalone świadczenie żłobkowe to dopłaty dla rodziców dzieci uczęszczających
do żłobków niepublicznych, które od 1 stycznia nie będą już na liście placówek wspieranych przez miasto.
Dzięki uchwale dzieci nie będą narażone
na zmianę placówki z powodu utraty przez
nią dotacji, a jednocześnie nadal będą mogły
korzystać z miejskiego wsparcia. Świadczenie w wysokości 600 zł na dziecko na każdy miesiąc będzie wypłacane maksymalnie
do 31 sierpnia 2019 roku i będzie przelewane
na konto placówki.

Darmowe szczepienia
Miasto wprowadziło zmiany w realizacji programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Szczepienia ponownie dostępne będą dla niektórych dziewcząt urodzonych w latach 2001 i 2002, które do tej pory z nich nie skorzystały.
2001 i 2002, dla których program profilaktyki został już zakończony, miasto wprowadziło dodatkowe możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień. Warunkiem
jest udokumentowanie braku możliwości
udziału w programie w latach poprzednich
z przyczyn zdrowotnych, dotąd wykluczających dziewczęta z udziału w nim. Kolejnym
warunkiem, umożliwiającym bezpłatne zaszczepienie się przeciwko HPV, jest występowanie choroby nowotworowej w rodzinie.
Zatem nie warto zwlekać, zwłaszcza gdy dotyczy to osób będących w grupie ryzyka.

Do udziału w programie miasto zaprasza również chłopców z roczników 2003
i 2004, a przy tym uleastycznia zasady przystąpienia do programu obecnych trzynastoi czternastolatków.
Co roku zachorowalność na raka szyjki
macicy dotyczy około 4 tysięcy kobiet. Połowa z nich umiera. Od 2008 roku miasto
Poznań realizuje programy profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy,
w celu ograniczenia zachorowań. Każdego
roku korzysta z nich od kilkuset do około
2 tys. osób. Obecnie realizowany jest program szczepień dla roczników 2003 – 2005.

Do 31 grudnia osobiście lub telefonicznie należy zgłosić się do przychodni Edictum na ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, tel.
61 8470454. Z uwagi na ogromne zainteresowanie programem miasto zaleca mobili-

Z uwagi na napływajace prośby o możliwość zaszczepienia dziewcząt z roczników

Na początku grudnia miejscy radni uchwalili Złotą Kartę Seniora. Zgodnie przyjęli uchwałę
wprowadzającą taką kartę dla osób starszych.
„Poznańska Złota Karta” to kontynuacja kompleksowej polityki senioralnej Poznania. Mogą
z niej skorzystać osoby, które ukończyły 60 rok
życia, mieszkają w Poznaniu i tu się rozliczają
z podatku. Karta wydawana jest bezterminowo
i pozwala starszym osobom korzystać z dodatkowych zniżek proponowanych przez instytucje
(np. muzea, teatry, miejskie obiekty sportowe),
firmy czy sklepy. By ją dostać, wystarczy złożyć
odpowiedni wniosek w Poznańskim Centrum
Świadczeń. Karta ma aktywizować seniorów
i zwiększyć ich udział w życiu miasta.
Źródło: www.poznan.pl

Źródło: www.poznan.pl

Od soboty, 16 grudnia można zwiedzać zupełnie zmienione Muzeum Powstania Wielkopolskiego na Starym Rynku. Między innymi można wziąć w ręce replikę karabinu mauzer lub ubrać płaszcz wojskowy.
ku regularnej armii, Trewir i Wersal z Paderewskim i Dmowskim. Nie zapomniano
również symbolicznie wspomnieć o walkach o wschodnie granice Polski. Podsumowaniem wszystkich walk i zwycięskiego
Powstania jest pokazanie domu II Rzeczpospolitej, gdzie przez 20 lat Polacy „odpoczęli” pomiędzy wojnami.
– Ci, którzy pamiętają ekspozycję przed
przebudową, z pewnością zauważą spore
zmiany – zaznacza kierownik muzeum.

Radni PiS i radna PRO Joanna Frankiewicz
domagali się podczas wcześniejszej sesji wprowadzenia bonu wychowawczego na wszystkie
formy opieki nad dziećmi do lat 3, a nie tylko
dofinansowanie miejsca w żłobkach.

Złota karta seniora

Do 2015 roku miasto szczepiło głównie dziewczęta w trzynastym roku życia. Od 2016 roku do programu mogą
przystąpić również chłopcy. Nowością
w programie jest uelastycznienie zasad
przystąpienia do programu nastolatków
z roczników 2003-2005. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy urodzeni w tych latach
mogą zgłaszać się do programu w sposób
ciągły (nie w wyznaczonych jak dotychczas
terminach), w bieżącym i przyszłym roku.
Graniczną datą dla roczników 2003-2005
pozostaje 31 grudnia 2018 r.

Muzeum powstania na nowo

Podczas czwartkowego dokończenia
sesji radni zdecydowali się także na podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez
miasto dokumentu ustanawiającego politykę
wobec młodych. Dotyczyć to ma osób z przedziału 15-29 lat.

Źródło i fot.: www.poznan.pl

zację i przyjęcie pierwszej dawki szczepienia
przez dziewczęta z roczników 2001 i 2002
jeszcze w tym roku.

– To już trzecia odsłona opowieści o Powstaniu Wielkopolskim. Pierwsza, wiele lat
temu, miała charakter klasycznej wystawy.
Kolejna, którą w nowszy sposób chcieliśmy
pokazać powstanie, była w 2008 roku. Teraz przyszedł czas na odświeżenie tej historii
przy okazji 99 rocznicy wybuchu Powstania
oraz przypadającej za rok, setnej – mówi
Marcin Wiśniewski, kierownik Muzeum
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

powiedziami są też nowe wątki w historii,
opowiadanej na wystawie.
– Każde pomieszczenie udostępnione
do zwiedzania to jest jakby kapsuła czasu.
Najpierw opowiadamy o zrywach insurekcyjnych i militarnych w walce o niepodległość od czasów kościuszkowskich, Wiosnę
Ludów, powstania listopadowe i styczniowe.
Druga sala opowiada o czasach germanizacji, zupełnie innej formie walki – opowiada
Marcin Wiśniewski. – Dalej pokazujemy
mieszkanie, dom polski. On był dotychczas,
ale teraz go „unowocześniliśmy”. Pokazujemy też okopy I wojny światowej, które ostatecznie daje nam szansę na niepodległość.

Zmieniła się górna część ekspozycji
i częściowo także dolna, przebudowano
niektóre ściany a powierzchnia wystawiennicza objęła były gabinet dyrektora i sekretariat, zwiększając się z 300 do 340 metrów
kwadratowych. Ekspozycja ma nową aranżację, wzbogacono ją o nowe zabytki, plansze i liczniejsze multimedia. Zgodnie z za-

Samo powstanie przedstawiono etapami: przedednie, pierwsze godziny, drogę
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Odnowione Muzeum Powstania Wielkopolskiego mieszczące się w budynku
Odwachu na Starym Rynku zostało otwarte
dla zwiedzających w połowie grudnia. Przebudowę sfinansowano z budżetu Miasta
Poznania – informuje Ryszard Bączkowski
z biura prasowego Urzędu Miasta Poznania.
Źródło i fot.: www.poznan.pl

Kopiec do remontu
Za rok, na 100. rocznicę odzyskania
niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Kopiec Wolności ma być
odnowiony. Zmieni się jego otoczenie,
będzie także możliwość wejścia na szczyt.
Miasto Poznań zleciło wykonanie badań
geologiczno-inżynierskich, na podstawie
których możliwe byłoby określenie kierunku odbudowy i udostępnienia miesz-

Oświetlenie w Parku nad Wartą
Dnia 12 grudnia br został dokonany odbiór kolejnej inwestycji Rady Osiedla Rataje
– to budowa 44 latarni LED, które zostały
postawione wzdłuż górnego bulwaru spacerowego w Parku nad Wartą. To długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców
os. Piastowskiego. Nareszcie można z miesiącach wiosennych czy jesienią kiedy szybko robi się ciemno korzystać z parku. Latarnie zaczynają się na szczycie deski 97-103,
dalej biegną za Kościołem pw. Nawrócenia
Św. Pawła i schodzą w dół: w lewo w kierunku Mostu Przemysła I i w prawo w kierunku mostu Królowej Jadwigi. Cała inwestycja kosztowała 220 tys. zł. Przy okazji
prac budowlanych zostało utworzone nowe
przyłącze energetyczne dla muszli koncertowej, które spełnia obecnie wszystkie wymogi organizatorów imprez plenerowych.

kańcom Kopca Wolności. W planach było
stworzenie bezpiecznego wejścia na szczyt,
a w jednej z opcji nawet nadbudowanie
Kopca Wolności o dodatkowe 10 metrów
– informują Błażej Daracz, rzecznik POSiR
oraz Ryszard Bączkowski z Urzędu Miasta
Poznania.
Źródło i fot. www.poznan.pl

Adam Pawlik,
Przewodniczący Rady Osiedla Rataje

Stacja napraw rowerów Nowe ławki na Piłsudskiego
uczęszczanych, istotnych z punktu widzenia
komunikacji.

Rada Osiedla odpowiadając na sugestie i prośby mieszkańców doprowadziła
do montażu dwóch nowych ławek na ulicy
J. Piłsudskiego tuż obok ogrodzenia Szkoły
Podstawowej Nr 19. Ciąg rowerowo – pieszy zlokalizowany w tej ulicy jest długi i nie
było przy nim do tej pory miejsca, gdzie
można by zatrzymać się i znaleźć chwilę
wytchnienia. Montaż ławek ma znaczenie szczególnie dla starszych mieszkańców
naszego osiedla zmierzających w kierunku targowiska na os. Jagiellońskim oraz

Lokalizacje stacji napraw rowerów:
1. Dworzec Śródka
2. Os. Lecha (przy stacji PRM)
3. Książęca
4. Pętla Dębiec
5. Pętla Górczyn
6. Pętla Ogrody
7. Dworzec Sobieskiego
8. Słowiańska PST
Z wymienionych wyżej samoobsługowych stacji napraw rowerów można będzie
korzystać już w najbliższych dniach. Ich
konstrukcja umożliwia umieszczenie roweru na wspornikach, a także ruch pedałami
przy dokonywaniu przeglądów czy napraw.

Pod koniec roku zaczął się montaż samoobsługowych stacji napraw rowerów.
Osiem stacji powstaje w pobliżu ważnych
węzłów przesiadkowych. To kolejne – poza
stojakami, w których można pozostawić rowery – ułatwienie dla osób korzystających
z usług Zarządu Transportu Miejskiego,
dojeżdżających na przystanki własnymi
bicyklami. Stacje pojawią się też w pobliżu
poznańskich Rataj.
Samoobsługowe stacje napraw rowerów
mają służyć rowerzystom, którzy nie posiadają własnych narzędzi albo których awaria
zaskoczy w trakcie podróży. W odpowiedzi
na zapotrzebowanie mieszkańców, ZTM
rozpoczął montaż ośmiu stacji napraw rowerów. Znajdują się w miejscach często

do okolicznych sklepów czy punktów usługowych. Miejsce posadowienia ławek zostało zlokalizowane w miejscu zacienionym
co będzie korzystne zwłaszcza w cieplejsze
i upalne dni.
W roku 2018 wraz z Zarządem Dróg
Miejskich planujemy montaż kolejnych
ławek przy ul. J. Piłsudskiego zarówno
po stronie północnej prowadzącej w kierunku ul. L. Zamenhofa jak i kierunku południowym prowadzącym na os. Powstań
Narodowych.

Krzysztof Marciniak
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

W przyszłym roku planowany jest montaż kolejnych pięciu takich stacji.

Wigilia z Ratajskimi seniorami

Stacje napraw rowerów wyposażone są
m.in. w takie narzędzia jak:
• wkrętaki – krzyżowy, płaski, TORX T25;
• klucze: nastawny, płaskie (8x10 mm oraz
13x15 mm);
• zestaw imbusów,
• łyżki do opon,
• pompka z adapterem na wszystkie zawory oraz z manometrem.

Po raz kolejny Rada Osiedla Rataje
zaprosiła Ratajskich seniorów na spotkania przedświąteczne, które zostały zorganizowane dla seniorów z Domu Kultury
na Skarpie, Złotej Jesieni, Domu Kultury

Przypominamy, że to nie jedyne stacje
napraw w Poznaniu. Pod koniec października br. Zarząd Dróg Miejskich oddał do
użytku 5 samoobsługowych stacji naprawy
rowerów, które zostały sfinansowane ze
środków budżetu obywatelskiego.

Jędruś oraz Zespołu Domów Dziennej
Pomocy Filia nr 3 – Klub Promień. W sumie w spotkaniach uczestniczyło ponad
500 osób. Była to okazja do połamania się
opłatkiem, wspólnego śpiewania kolęd oraz
do rozmowy na tematy dotyczące Osiedla.
Spotkania stały się już Ratajską tradycją,
które pozwalają nam lepiej poznać siebie
oraz wprowadzić w nastrój zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Źródło i fot.: ZTM Poznań
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Symulator pożarowy
Pod koniec listopada w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 odbyła się prezentacja Mobilnego Symulatora Zagrożeń
Pożarowych Domu Jednorodzinnego m.in.
dla strażaków odpowiedzialnych za obsługę urządzenia. Choć nazwa wydaje się być
skomplikowana, to symulator wykorzystywany będzie głównie w nauce dzieci, które niedługo zaczną zajęcia w powstającej
salce edukacyjnej „Ognik”. Jest to bardzo

dokładnie odwzorowany model domu,
posiadający wiele pomieszczeń i pokoi,
w których można zasymulować pożar. Pomieszczenia posiadają mini kamery umożliwiające zaprezentowanie wydarzeń w poszczególnych pokojach na zewnętrznym
ekranie bądź rzutniku jeszcze dokładniej
ukazując bardzo szybkie tempo rozprzestrzeniania się pożaru. W czasie szkolenia
przedstawiciel firmy MLabs, która wyko-

nała projekt zaprezentował możliwości
jakie on oferuje, przedstawił kilka z wgranych już scenariuszy pożarowych oraz zapoznał strażaków z zasadami obsługi urządzenia. Mobilny symulator niewątpliwie
będzie wspaniałą atrakcją dydaktyczną dla
odwiedzających dzieci – informują strażacy z ratajskiej „siódemki”.
Źródło i fot. JRG7 Poznań Rataje

Uderzył w tramwaj
Na początku listopada 2017 roku przed
godziną 11:00, gdy zastępy brały udział
w dwóch innych interwencjach, zastęp
z JRG 7 został zadysponowany na ul. Jana
Pawła II do wypadku drogowego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy Jeep Wrangler, który uderzył
w tramwaj. Kierowca auta znajdował się
uwięziony w pojeździe. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz uwolnieniu kierowcy z rozbitego pojazdu za pomocą narzędzi hydraulicznych,
a następnie przekazaniu go Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach
brały udział także dwa zastępy z JRG 1 oraz
Oficer Operacyjny. W czasie prowadzenia
akcji zablokowane były dwa pasy jezdni
w kierunku Ronda Śródka oraz torowisko
tramwajowe. Kierowca samochodu został

Pobił obcokrajowca?
Policjanci z poznańskiego Nowego
Miasta jesienią poszukiwali mężczyzny
mogącego mieć związek z naruszeniem
nietykalności i znieważeniem na tle narodowościowym obywatela Tanzanii.
Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto prowadzą postępowanie
w sprawie publicznego znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej z powodu
przynależności rasowej obywatela Tanzanii. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia 2017 r.
w jednej z galerii handlowych, ale dopiero
w listopadzie policjanci ujawnili zdjęcia
z monitoringu. Do obywatela Tanzanii i jego
koleżanki podszedł nieustalony mężczyzna
w towarzystwie małej dziewczynki, uderzył
obcokrajowca w bark i znieważył go. Swoje
zachowanie miał tłumaczyć tym, że Tanzań-

zabrany do szpitala, a miejsce zdarzenia
przekazano Policji, która będzie wyjaśniać
przyczyny zdarzenia.
Źródło: www.kmpsp.poznan.pl
Fot: sekc. Paweł Staniec /JRG7 Poznań

czyk miał chwilę wcześniej szturchnąć dziewczynkę i jej nie przeprosił – informuje Maciej
Święcichowski z poznańskiej policji. Jesienią
śledczy opublikowali w Internecie zdjęcia
z monitoringu prezentujące wizerunek podejrzanego, aby pomóc w jego ustaleniu.
Źródło i fot. KMP Poznań

Uratowali przed wychłodzeniem

Złomiarze na działkach
Sezon letni dawno za nami, powoli na działkach pojawia się coraz mniej osób
zainteresowanych uprawą, ale przybywa czyhających na łatwy łup złodziei.
Uważajmy na nich!!! – apelują nowomiejscy policjanci z Poznania.
Niestety nasze wypieszczone zielone oazy dla niektórych są łatwym łupem i przechowalnią na chłodniejsze noce. Jesienią i zimą problem włamań i kradzieży na działkach bardzo się nasila. Bezdomni, złomiarze, czy inni amatorzy cudzej własności ruszają się obłowić na działkach. Niestety nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich
takich przypadków, ale należy dążyć do ograniczania chuligańskich wybryków i kradzieży.

Zgłoszenie mieszkańca i natychmiastowa reakcja strażniczek z referatu Poznań-Nowe Miasto zapobiegły tragedii – bezdomny w stanie skrajnego wychłodzenia
organizmu został przewieziony do szpitala.

Ratownik medyczny stwierdził u bezdomnego mężczyzny hipotermię – temperatura
ciała spadła do 28 stopni osiągając stan zagrożenia życia. Bezdomny został przewieziony do szpitala.

Strażniczki referatu Nowe Miasto otrzymały zgłoszenie od mieszkańca osiedla
Oświecenia: Obok pojemników na śmieci,
przy starych meblach, przebywają bezdomni.

To nie jedyna taka interwencja przeprowadzona przez strażniczki z Nowego Miasta. Kilka dni wcześniej, funkcjonariuszki
również uratowały kobietę w stanie wychłodzenia organizmu. Tym razem, będąc w rejonie ul. Wagrowskiej w Poznaniu, przypadkowo usłyszały wołanie kobiety. Głos
dobiegał z zarośli, z dala od zabudowań.
Również tym razem konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego – temperatura ciała kobiety spadła do 30°C. Kobieta
została przewieziona do szpitala.

Zgłoszenie nie wyróżniało się niczym
od innych, jakie w sprawach bezdomnych
przyjmują dyżurni straży miejskiej. Jednak coraz niższa temperatura powietrza,
zwłaszcza nad ranem, nakazuje zachowanie czujności i natychmiastowe podjęcie
interwencji. W ciągu kilku minut funkcjonariuszki były na miejscu. Faktycznie, obok
pomieszczenia z pojemnikami na śmieci,
są zgromadzone stare meble, które bezdomni wykorzystywali jako koczowisko.
Jeden z mężczyzn siedział w fotelu, był roztrzęsiony, nie można było z nim nawiązać
kontaktu. Strażniczki natychmiast wezwały
pomoc medyczną, a do czasu przybycia karetki pogotowia okryły mężczyznę kocem
termiczny, ograniczając dalszą utratę ciepła.

Mimo zniechęcającej pogody, ważne jest aby działki nie były całkowicie opuszczone. Warto przynajmniej raz w tygodniu odwiedzić Ogród, przy okazji wizyty na swojej działce rzucić okiem czy nic niepokojącego nie dzieje się u sąsiadów, poprosić ich
o to samo.
Zabezpieczając rośliny przed mrozem jednocześnie warto zabezpieczyć swoją
własność, zadbać o to żeby na widoku nie pozostawały żadne przedmioty które da się
sprzedać na złom, jak wiadomo okazja czyni złodzieja.
Ponadto w okresie jesienno-zimowym należy zwracać szczególną uwagę na miejsca nieocieplone (ogródki, altany, pustostany, garaże), gdzie mogą szukać schronienia
osoby bezdomne. Spadki temperatur mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia –
informują policjanci z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto.
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Źródło i fot. Straż Miejska Poznań

Skład Rady Osiedla Rataje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Punkty kolportażu
1. Selgros – Pasaż Rondo
2. Os. Armii Krajowej 100
(Szkoła Podstawowa nr 18)
3. ul. Pawia (Sklep Spożywczy)
4. ul. Pawia (Sklep Mięsny Mielcarek)
5. Os. Boh. II Woj. Światowej
(Piekarnia Cukiernia)
6. Os. Boh. II Woj. Światowej 1
(Przedszkole nr 114)
7. Os. Boh. II Woj. Światowej 30
(Przedszkole nr 124)
8. Os. Rzeczypospolitej (Stokrotka)
9. Os. Rzeczypospolitej 7 (Przedszkole nr 113)
10. Os. Rzeczypospolitej 44
(Szkoła Podstawowa nr 20)
11. Os. Rzeczypospolitej 111 (X LO)
12. Os. Rzeczypospolitej 43
(Przedszkole nr 130)
13. Rynek Os. Jagiellońskie (Społem)
14. Rynek Os. Jagiellońskie (Cukiernia)
15. Rynek Os. Jagiellońskie (Bosman Dymek)
16. Os. Jagiellońskie 9 (Przedszkole nr 9)
17. Os. Jagiellońskie 128 (Szkoła Podstawowa nr 2)
18. Os. Powstań Narodowych (Chata Polska)
19. Os. Oświecenia 1
(Szkoła Podstawowa nr 19)
20. Os. Oświecenia 26 (Przedszkole nr 10)

21. Os. Oświecenia (Społem)
22. Os. Piastowskie 26 (Przedszkole nr 126)
23. Os. Piastowskie 27
(Szkoła Podstawowa nr 3)
24. Os. Piastowskie 55 (Przedszkole nr 119)
25. Os. Piastowskie 65
(Szkoła Podstawowa nr 14)
26. Os. Piastowskie 105 (Przedszkole nr 117)
27. Os. Piastowskie 17 (Beta)
28. Os. Piastowskie (Rabat)
29. ul. Polanka (Biedronka)
30. ul. Polanka (Komisariat Policji)
31. ul. Bobrzańska
(Straż Pożarna JRG7 i KM PSP)
32. ul. Kórnicka (Społem)
33. Rada Osiedla Rataje
(w siedzibie podczas dyżuru)
34. Os. Polan (Poczta)
35. Os. Stare Żegrze (Piotr i Paweł)
36. Galeria Malta
37. Administracja Osiedla Piastowskiego
Os. Piastowskie 63
38. Administracja Osiedla Jagiellońskiego
ul. Chyżańska 3
39. Administracja Osiedla Armii Krajowej
Os. Armii Krajowej 101

Adam Pawlik
Maciej Jensz
Miron Perliński
Wojciech Strzelecki
Krzysztof Marciniak
Artur Gumny
Jan Nowaczyński
Maria Michałowska
Beata Lewicka-Płaczek
Grzegorz Marciniak
Jerzy Żarnowski
Danuta Borowska
Zbigniew Jenek
Jacek Kołyszko
Mateusz Kopeć
Agnieszka Olszewska
Jakub Pająkowski
Robert Pawłowski
Agnieszka Pospieszyńska
Marta Telesińska
Mirosława Wawrzynowska

Dyżur Rady Osiedla Rataje odbywa się
w każdy II czwartek miesiąca,
godz. 20.00 – 21.00
Siedziba: os. Powstań Narodowych 46
61-216 Poznań
Kontakt tel:
Przewodniczący Rady Osiedla
Adam Pawlik: 502 332 190

os. Powstań Narodowych
os. Armii Krajowej
os. Piastowskie
os. Jagiellońskie
os. Oświecenia
os. Rzeczypospolitej
os. Piastowskie
os. Piastowskie
os. Rzeczypospolitej
Polanka / Łacina
os. Bohaterów II Wojny Światowej
os. Bohaterów II Wojny Światowej
os. Powstań Narodowych
os. Piastowskie
Polanka / Łacina
os. Oświecenia
os. Armii Krajowej
os. Piastowskie
os. Jagiellońskie
os. Oświecenia
os. Armii Krajowej

Adres do korespondencji:
Wydział Wspierania
Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
z dopiskiem „Osiedle Rataje”
Email: Osiedle_Rataje@um.poznan.pl

SPIS DZIELNICOWYCH POZNAŃ-RATAJE
WAŻNE TELEFONY

Komisariat Policji
Poznań-Nowe Miasto:

61 841 23 12, 997

Straż Miejska
Poznań-Nowe Miasto:

61 878 50 31, 986

st. sierż. Tobiasz MAZAJCZYK

Polanka

519-064-609

61 84 154-14

sierż. Małgorzata DETKO

Piotrowo

786-936-029

61 84 123-20

st. asp. Arkadiusz SMELKOWSKI

Kierownik

519-064-614

61 84 154-07

st. sierż. Maciej TYSZKIEWICZ

os. Piastowskie 1-39

519-064-611

61 84 154-13

vacat (TYSZKIEWICZ)

os. Piastowskie 40-73

516-902-957

61 84 154-13

Straż Pożarna:

998

st. sierż. Arkadiusz KORCZ

os. Piastowskie 74 do ul. Hetmańskiej

519-064-599

61 84 154-13

Pogotowie Ratunkowe:

999

st. sierż. Piotr ADAMCZYK

os. Armii Krajowej

786-936-026

61 84 154-09

Pogotowie Energetyczne:

991

mł. asp. Łukasz SZTUL

os. Boh. II WŚ

519-064-604

61 84 154-09

Pogotowie Gazowe:

992

Pogotowie Wodociągowe:

994

sierż. Arkadiusz PODZIEMEK

os. Rzeczypospolitej

519-064-596

61 84 154-09

st. sierż. Jędrzej SZCZEPANIK

os. Jagiellońskie

786-936-027

61 84 154-13

st. sierż. Marcin KRUSZNIEWICZ

os. Powstań Narodowych

516-903-082

61 84 154-13

sierż. Agnieszka SUSZEK

os. Oświecenia

519-064-610

61 84 154-13

Awarie
Oświetlenia Drogowego:

61 856 17 22

Dziury, Awarie sygnalizacji,
Uszkodzenia znaków:
61 661 44 46
Zimowe Utrzymanie:

61 647 72 31
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Kulturalna

JESIEŃ
Rada Osiedla Rataje jesienią kontynuowała współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej
przy parafii św. Rocha. Jesienią wspólnie
zorganizowaliśmy Bal Wszystkich Świętych, Spotkanie Patriotyczne i koncert
„Miłość Ci wszystko wybaczy”. A wszystko
to w gościnnych progach Centrum Duszpasterskiego przy parafii św. Rocha.

W mijającym roku cały projekt obejmujący wydarzenia kulturalno – oświatowe
podzielono na sześć odrębnych wydarzeń,
mających na celu propagowanie kultury,
krzewienie patriotyzmu, uwrażliwienie
na sztukę, teatr i muzykę oraz integrację
lokalnej społeczności. Rada Osiedla Rataje
przystąpiła do projektu jako współorganizator i wsparła w skali roku przedsięwzięcie kwotą 12000 zł. Na naszych łamach pi-

saliśmy już o warsztatach florystycznych,
Kulturalnej Majówce oraz o pożegnaniu
wakacji na Ostrowie Tumskim. W okresie
powakacyjnym współorganizowaliśmy trzy
kolejne wydarzenia.

co to znaczy być patriotą. Ponieważ świętowanie odzyskania niepodległości ma radosny charakter, w kolejnej części spotkania
wystąpili tancerze z Wielkopolskiego Klubu
Tańców Polskich. Przedstawili oni krótką
historię i zaprezentowali wszystkie polskie
tańce narodowe (krakowiak, mazur, oberek, kujawiak i polonez). Zaprosili również
zebranych gości do wspólnego odtańczenia
poloneza. Na koniec spotkania można było
zapoznać się wystawionym wyposażeniem
i uzbrojeniem kawalerii.

Kulturalną jesień rozpoczęliśmy 31 października organizując Bal Wszystkich
Świętych, który był alternatywą dla zabaw
halloween’owych niezwiązanych z polską
tradycją. Na to niezwykłe wydarzenie przybyły dzieci, młodzież i dorośli przebrani
za ulubionego świętego. Na początku odbyło się spotkanie ze świętymi w kościele,
a w dalszej części św. Piotr poprowadził
świętych w ognistej procesji do Centrum
Duszpasterskiego. Tam odbyła się zabawa
taneczna z licznymi atrakcjami i niespodziankami. Nie lada atrakcją była na przykład wizyta Owcy Magdy z Małego Przewodnika Katolickiego czy poczęstunek
krówkami ze specjalnym przesłaniem.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył
się również koncert zatytułowany „Miłość
Ci wszystko wybaczy” zespołu Przedwojenne Piosenki. Koncert odbył się 26 listopada z okazji przypadających w parafii
św. Rocha Jubileuszy Małżeńskich. Dla
licznie zgromadzonych gości wystąpił duet
znanych poznańskich artystów Malwina
Paszek i Tomek Grdeń. Muzycy oprócz
tytułowego utworu wykonali również
inne znane i lubiane szlagiery o miłości,
jak np. „Już taki jestem Zimny drań” czy
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, jak
i mniej znane i zapomniane. Na koncercie
oprócz kontrabasu, czy akordeonu pojawiły się też mniej znane, a charakterystyczne

Kolejnym niezwykle ważnym i edukacyjnym wydarzeniem było Spotkanie Patriotyczne zorganizowane z okazji
99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości . W tym roku przyświecało
nam hasło «Kocham Polskę». Uczestnicy
spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpienia ułana ze Ochotniczo Reprezentacyjnego
Oddziału Ułanów Miasta Poznania w Barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich, który opowiedział o historii odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz przypomniał

dla okresu międzywojennego instrumenty
jak mandolina, banjola czy ukulele. Występ
muzyków był niezwykle żywiołowy, w ciekawej aranżacji wokalno – instrumentalnej, a publiczność nagradzała artystów
gromkimi brawami. Sala Centrum Duszpasterskiego była wypełniona po brzegi,
a artyści dostarczyli widzom wspaniałych
i niezapomnianych doznań, budzących zachwyt słuchaczy.
Każde z wydarzeń miało niepowtarzalny charakter, ciekawą formułę i cieszyło się dużym zainteres owaniem.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin
Katolickich przy parafii św. Rocha nabiera coraz to nowszego i szerszego wymiaru.
Podobnie jak w latach ubiegłych i w minionym roku przebiegała pomyślnie i bez zastrzeżeń dlatego Rada Osiedla Rataje żywi
nadzieję na współpracę z SRK AP i parafią
św. Rocha również w przyszłym roku.

Krzysztof Marciniak
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Głos Rataj

Pismo Rady Osiedla Rataje
Egzemplarz bezpłatny
Wydawca: Miasto Poznań – Osiedle Rataje z siedzibą
pod adresem Urząd Miasta Poznania,
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.
Współpraca:
Adres do korespondencji:
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Poznania os. Bohaterów II Wojny Światowej 36a
61-386 Poznań
Drukarnia Prasowa Polska Press Sp. z.o.o.
Poznań ul. Malwowa 150
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