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Chodniki i latarnie wzdłuż ul. Kruczej Podziękowania
Budowa Parku-Rataje trwa nieustannie i mimo przekroczenia terminów zakończenia robót, które miały mieć miejsce w maju tego
roku prace dobiegają końca.

Skupię się dzisiaj na ciągach komunikacyjnych wzdłuż ul. Kruczej pomiędzy
osiedlami Rzeczypospolitej a Bohaterów
II Wojny Światowej. Podczas budowy parku na tym obszarze powstały dwa równoległe ciągi komunikacyjne: pieszo/rowerowy i węższy położony bliżej bloków pieszy.
Nie pomyślano jednak o remoncie istniejących chodników poprzecznych biegnących
w kierunku bloków na os. Rzeczypospo-

litej oraz tym najważniejszym biegnącym
od ul. Zamenhofa w kierunku przedszkola.
Władze miasta uznały, że zapewniają wystarczający standard i postanowiły pozostawić je w takim stanie technicznym jakim
są. Rada Osiedla Rataje stała na stanowisku,
że nie może być tutaj dwóch standardów
stare, krzywe i dziurawe chodniki oraz te
piękne równe – nowe. Dlatego postanowiła
przeznaczyć ze swojego budżetu kwotę aż

200 tys. złotych na ich remont, który właśnie ma miejsce (chodnik 1, 2, 3 oznaczony
na mapie). Odrębną kwestią pozostaje sprawa oświetlenia całego tego terenu. Kiedy
okazało się, że projektant nie przewidział
tutaj oświetlenia terenu to Rada Osiedla Rataje natychmiast zgłosiła to niedopatrzenie
do prezydenta o potrzebie dokonania korekty w tej sprawie. Minął ponad rok i jesienią
ubiegłego roku prezydent zlecił wykonanie
dodatkowego projektu, który do dzisiaj nie
powstał – minął już kolejny rok, a środków
na budowę latarni także nie zabezpieczono.
Rada Osiedla sama nie jest w stanie udźwignąć tego zadania. Dlatego w dalszym ciągu będziemy zabiegać w Urzędzie Miasta
o środki na ten cel oraz apelować, aby powstający od roku projekt budowlany wreszcie został przygotowany.
W kolejnym numerze postaram się
podsumować budowę Parku.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje
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Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy,
16 listopada 2018 roku minęła kolejna kadencja Rady Miasta Poznania lat
2014-2018, a druga w której pełniłem
mandat radnego Miasta Poznania. Chcę
podziękować za współpracę wszystkim
tym, z którymi zetknąłem się przez te
ostatnie osiem lat. Muszę powiedzieć,
że były to dla mnie lata szczególne. Poznałem w tym czasie swoją ukochaną
żonę, doczekaliśmy się wspaniałego syna.
Udało mi się w tym okresie rozwiązać
we współpracy z innymi wiele istotnych
spraw indywidualnych mieszkańców
oraz tych ważnych dla całej ratajskiej
wspólnoty jak np.: uniemożliwienie zagęszczania naszych osiedli kolejnymi
blokami i budową w tym miejscu Parku-Rataje, która szczęśliwie dobiega końca.
Podziękowania są dla mnie szczególnie istotne, gdyż obecnie nie ubiegałem
się ponownie o mandat radnego. Czas
rozpocząć kolejny etap w życiu. Nie rozstaję się jednak z Ratajami – jeśli taka będzie wola mieszkańców nadal będę radnym Osiedla Rataje.
Adam Pawlik

Ostatnie remonty
w przedszkolach w roku 2018
W poprzednim numerze Głosu Rataj
(archiwum na: rataje.poznan.pl) pisałem
o remontach wykonanych w roku 2018
w przedszkolach funkcjonujących na terenie Osiedla Rataje. Teraz kolej na ostatnie
dwa przedszkola, które wykonały zaplanowane remonty zgodnie z kartą analizy i oceny.
Przedszkole nr 10 na os. Oświecenia
wykonało kapitalny remont toalety na zapleczu kuchennym, dzięki któremu pracownicy zyskali lepsze warunki sanitarne.
Wymienione zostały piony rur, została
położona nowa glazura. Inwestycja kosztowała 25 tys. zł z czego Rada Osiedla Rataje
przekazała 15 tys. zł, natomiast pozostała
kwota pochodziła z tzw. środków celowych
Wydziału Oświaty.
Przedszkole nr 130, które mieści się
na os. Rzeczypospolitej jest jedynym przedszkolem integracyjnym na Osiedlu Rataje. W przeciągu 3 lat przedszkole bardzo
mocno zmieniło się. W latach poprzednich wyremontowane zostały wszystkie
sale lekcyjne, a w tym roku przyszła kolej

Nowa dyrektor
w Przedszkolu nr 113

na remont holu i klatki schodowej, która
prowadzi do sal na piętrze. W ramach prac
remontowych została wymieniona instalacja elektryczna, cały hol zyskał nowy kolor,
a schody zostały pokryte nawierzchnią winylową. Całość kosztowała 25 tys. zł z czego Rada Osiedla Rataje w ramach środków
własnych przekazała 10 tys. zł, a pozostała
kwota pochodziła z tzw. środków celowych
Wydziału Oświaty. Jednak to nie koniec
remontów w tym przedszkolu – obecnie
trwają prace adaptacyjne pomieszczenia
po dawnym mieszkaniu, w którym prowadzone będą zajęcia z tzw. sensoplastyki
o tematyce kulinarnej. Jeszcze pomieszczenie nie jest gotowe, a już przedszkole zbiera
wyposażenie, a to wszystko dzięki hojności
rodziców. Rada Osiedla Rataje na rok 2019
przeznaczyła również wsparcie finansowe
w kwocie 10 tys. zł z myślą o wyposażeniu
sali. Czyżby kolejny Master Chef Junior będzie pochodził z Poznania?

Od lipca 2017 r., Przedszkole nr 113
na os. Rzeczypospolitej formalnie nie posiadało dyrektora, a te obowiązki początkowo pełniła pani Jolanta Bieniek, a następnie
pani Marta Klamecka-Muczek. W dniu
05.11.2018 r., odbył się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki. Zdecydowaną większością
głosów, komisja konkursowa wybrała kandydaturę pani Marty Klameckiej-Muczek
jako kandydata na dyrektora. Gratulujemy
nowo wybranej pani dyrektor wygranego
konkursu. Mamy nadzieje, że pod jej kierownictwem placówka będzie w dalszym
ciągu rozwijać się, a nasza współpraca bę-

dzie przebiegać w dalszym ciągu pozytywnie. Pani Marta Klamecka-Muczek przez
ostatnie 4 lata była nauczycielem w Przedszkolu nr 113, ale nam znana jest jako dyrektor Przedszkola nr 114 na os. Bohaterów
II Wojny Światowej, a więc o zdolności zarządcze jesteśmy spokojni. Życzymy powodzenia i wytrwałości oraz wielu sukcesów
zawodowych.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Konkurs
„Zielony Poznań” w Radzie
Osiedla Rataje

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Przedszkole nr 130
fot. Artur Gumny

W tym roku odbyła się 25 edycja
konkursu „Zielony Poznań”, której etap
osiedlowy uroczyście podsumowaliśmy
w restauracji „Trojka” na os. Armii Krajowej w dniu 28.09.2018 r. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
drobny upominek. W konkursie wzięło
łącznie udział 66 uczestników z osiedli:
Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych, Rzeczypospolitej, Bohaterów
II Wojny Światowej, Armii Krajowej i Piastowskiego. Komisja konkursowa oceniająca wystrój balkonów, okien, ogrodów
przydomowych, pasów zieleni, skalników
wywodziła się z wybranych członków
Rady Osiedla Rataje. Po przeprowadzonej
lustracji wszystkich zgłoszonych obiektów, komisja konkursowa wybrała 3 osoby
z największą punktacją za różnorodność
oraz ogólne wrażenie z nasadzonych kwiatów. Wybrane obiekty zostały skierowane

Niezwykłe znalezisko
Odnaleziono odpis aktu erekcyjnego
Dzielnicy Mieszkaniowej „Rataje”. Jego odczytanie przez Zdzisława Błażejewskiego
– ówczesnego Przewodniczącego Zarządu
SM „Osiedle Młodych” odbyło się 18 lipca
1966 r. Wmurowania oryginału pod fundamenty budynku nr 44 na os. Piastowskim
w Poznaniu dokonał Marian Spychalski
– Marszałek Polski. (k)

Fot. Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych
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do etapu miejskiego, którego uroczyste zakończenie odbyło się 16.10.2018 r., na Poznańskich Targach.
Maria Michałowska
Mirosława Wawrzynowska
Rada Osiedla Rataje
fot. Artur Gumny

Zmodernizują rondo
Jesienią wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonawcę przebudowy ronda Rataje – informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Oferta konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy przebudowy ronda Rataje i ulic do niego przyległych.

Dokonanie wyboru wykonawcy było
możliwe po zwiększeniu na sesji Rady Miasta we wrześniu budżetu przeznaczonego
na realizację tej inwestycji, która uzyskała
dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W skład zwycięskiego konsorcjum
– oprócz Aldesa Construcciones Polska
sp. z o.o.– wchodzą również hiszpańskie
spółki grupy Aldesa: Aldesa Construcciones
SA z Madrytu oraz Coalvi SA z Saragossy.
Zrealizowanie inwestycji „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie
Ronda Rataje w Poznaniu” w trybie „projektuj i buduj” wyceniło ono na ponad 138 mln
zł. Drugi z uczestników przetargu realizację
tych zadań wycenił na ponad 212 mln zł.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz rozbudowę i przebudowę
istniejącego układu torowo-drogowego.
Projekty wraz z pozwoleniem na budowę powinny być gotowe po maksymalnie
15 miesiącach od podpisaniu umowy,
zaś roboty budowlane potrwają kolejne
15 miesięcy. Zakończenie całości zadania
przewidywane jest na drugą połowę roku
2021.

Rataje), na ulicy Jana Pawła II (na odcinku
od ul. Kórnickiej do ronda) oraz ulicy Ludwika Zamenhofa (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda).
Na Rondzie Rataje nie tylko wymienione zostaną torowisko i konstrukcja jezdni,
lecz również dobudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów skręcających.
Przewidywana jest przebudowa istniejących
peronów przystankowych, połączona z ich
wydłużeniem i budową nowych. Przebudowane i rozbudowane zostaną oświetlenie
drogowe, monitoring wizyjny, kanalizacja teletechniczna i sygnalizacja świetlna.
Zmodernizowany zostanie również dworzec Rataje.

Do zadań wykonawcy należeć będzie
przebudowa i budowa nowej konstrukcji
nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek
rowerowych oraz wydzielonego, cichego torowiska tramwajowo-autobusowego
wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego
(na odcinku od ulicy Serafitek do ronda

Źródło: www.poznan.pl

Remont kopca
Jesienią zakończyły się prace związane z modernizacją Kopca Wolności. Obiekt o wysokości prawie 100 metrów znajduje się w sąsiedztwie Jeziora Maltańskiego. Jego otwarcie
nastąpiło 11 listopada, czyli na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Prace obejmowały m.in. remont drogi
wejściowej na szczyt kopca od strony zachodniej oraz platformy po stronie północnej. Na istniejących płytach położono nowe
podłoże z kostki kamiennej. Na szczycie
kopca wybudowano stopę fundamentową
i zamontowano maszt flagowy.
Kopiec Wolności został rozświetlony.
Prace modernizacyjne objęły montaż instalacji oświetlenia i iluminacji, a także reperów
geodezyjnych i monitoringu, umożliwiającego podgląd „na żywo”. Przed wejściem
na Kopiec znajduje się tablica informacyjna
na temat jego historii i symboliki.

Budowa Kopca Wolności rozpoczęła
się 3 maja 1919 roku, czyli kilka miesięcy
po odzyskaniu niepodległości i zakończeniu Powstania Wielkopolskiego. Budowę
sfinansowano z cegiełek, a prace budowlane
wykonywali mieszkańcy Poznania, przychodząc popołudniami i usypując kopiec.
Został ukończony w trzy lata, ale w trakcie
II wojny światowej zniszczyli go Niemcy,
wykorzystując do tego Żydów i jeńców wojennych.

inwestycji uwzględniono założenie reperów
geodezyjnych kontrolnych, które będą informowały o zmianie statyki i odkształceniach kopca. Oznacza to, że jeśli wskazania
pokażą, że obiekt jest stabilny (nie występują
na nim osunięcia), może nastąpić decyzja
o zwiększeniu częstotliwości jego użytkowania i udostępnieniu go w większym zakresie.
Kolejne otwarcie dla publiczności zaplanowano pod koniec grudnia.

Po wojnie kopiec zaczęto odbudowywać
w latach 80. przy okazji przygotowywania
jeziora Maltańskiego do mających się odbyć
w 1990 roku Mistrzostw Świata w Kajakarstwie. Władze PRL oficjalnie nie wyraziły
zgody na odbudowę kopca. Koszty wywiezienia ziemi z pogłębiania jeziora byłyby
zbyt duże, więc oficjalnym powodem usypania wzgórza było zagospodarowanie na Malcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego – informuje miasto na stronie internetowej.

Fot. www.poznan.pl

Kopiec Wolności będzie użytkowany
podczas najważniejszych uroczystości i rocznic. Warto dodać, że w zakresie rzeczowym
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Wystawa
przed galerią
Można już oglądać wernisaż Plenerowej Wystawy Archiwalnych Fotografii Rataj przygotowanej przez wirtualne muzeum historii Poznania CYRYL!
Od 26 października przed wejściem
głównym do galerii handlowej Posnania,
od strony skrzyżowania ulic Jana Pawła
II i Kórnickiej (obok rzeźby malującej
słoneczko Lucie) można zobaczyć stare
fotografie. (t)

Fot. Czytelnik

Dwie
wystawy
W październiku otwarto dwie wystawy w Galerii Polan Sto.
Na dużej sali zawisły prace wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie
Fotograficznym „Światłem Zapisane”.
Konkurs odbył się w ramach 4. Festiwalu
Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.
W sali średniej znalazła się wystawa
rodzinna ojca i syna. Leszka i Dominika
Lesiczka, którzy zaproponowali wystawę
zatytułowaną „Poezja słonecznego zapisu”. (u)

Fot. Facebook.com/Dom Kultury Polan Sto

Relacje uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 będących
na wymianie uczniowskiej w Rumunii w projekcie
sportowym w dniach 7-13 października 2018 roku
W tym tygodniu byliśmy w Bukareszcie,
stolicy Rumunii w ramach projektu Erasmus+ „National Games and Sports Bring
us together”. Podczas pierwszych trzech dni
mieliśmy zajęcia z dietetykiem i psychologiem sportowym oraz byliśmy na basenie
i kręglach. Dwa ostatnie dni spędziliśmy
na zwiedzaniu Bran Castle, Pałacu Peles
w Sinaia, Parlamentu i starej części Bukaresztu. W trakcie pobytu każdy z nas miał
okazję poznać wiele nowych osób i poćwiczyć swój angielski. Wyjazd bardzo mi się
podobał i uważam, że warto było pojechać.
Jagoda Dyrka, 8a, SP nr 2

Wyjazd do Rumunii uważam za udany.
Przez pierwsze dni mieliśmy zajęcia sportowe, dotyczące zdrowego odżywiania oraz
relaksu. Podczas wymiany mieszkałam
w sportowym hotelu. Miałam okazję zwiedzić słynny zamek Drakuli oraz starą część
stolicy. Jedzenie było smaczne i urozmaicone. Polecam Rumunię jako kraj do zwiedzania!

Wyjazd był bardzo przyjemny. Przez
pier wsze czter y dni mieliśmy zajęcia
o grach i zabawach sportowych, zdrowym
trybie życia oraz budowaliśmy piramidę
żywieniową. Szkoła nas goszcząca specjalizuje się w pływaniu i dlatego braliśmy też
udział w zawodach pływackich. Jedzenie
w Rumunii było bardzo dobre. W trakcie pobytu mieszkałem z rodziną w bloku,
który znajdował się zupełnie obok szkoły
do której chodziliśmy. Z historii pamiętałem, że w Rumunii przez okres zimnej
wojny rządził okrutny dyktator Nicolae Ceausescu, przez co jeszcze do tej pory można zauważyć wiele zaniedbanych budowli
w Bukareszcie, ale z drugiej strony kraj
przechodzi rozkwit gospodarczy i bardzo
szybko się rozwija.

Maria Drozda, 8a, SP nr 2

Bartosz Tarnachowicz, 8a, SP nr 2

W tym tygodniu byliśmy w Rumunii
w Bukareszcie w ramach projektu Erasmus+. W ramach zajęć spotkaliśmy się
między innymi z dietetykiem, który poprowadził bardzo ciekawą lekcję na temat zdrowego odżywania. Odwiedziliśmy
również 2 zamki, które zaskoczyły swoim
ciekawym wystrojem. W piątek zwiedziliśmy Parlament, który jest 2 na świecie
największym budynkiem. Jako, że byłam
zakwaterowana u rodziny zaprzyjaźniłam
się z Biancą, która pokazała mi ,,regularne’’
życie w stolicy. Wyjazd oceniam bardzo pozytywnie, zawarłam nowe znajomości, które będę bardzo dobrze wspominać.
Emilia Buda, 3b, Gim 23
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Śladami Wikingów oraz zorzy polarnej
Nasz wyjazd do Norwegii w projekcie Erasmus+ „We All Stand Together” pod opieką
nauczycielek p. N’sir oraz p. Niedzieli rozpoczął się 20 października od przejazdu busem z Poznania do Warszawy, a następnie przelotami trzema samolotami z przystankami w Kopenhadze i Tromso. Podróż minęła w przyjemnej atmosferze, udało się również
wygospodarować czas, aby zobaczyć kilka atrakcji stolicy Danii – Kopenhagi.

W niedzielę, po dotarciu do docelowego miejsca, u naszych rodzin w Vadsø
odpoczywaliśmy po dwudniowej podróży. W poniedziałek rano udaliśmy się
do szkoły Vadsø videregående, gdzie odbyły się pierwsze zajęcia i miłe powitanie

poznanie się oraz przełamanie lodów.
W grupach opracowywaliśmy słownik słów
kojarzących się ze współpracą w językach
projektu, czyli greckim, włoskim, portugalskim, tureckim, norweskim oraz polskim.
Pod wieczór wybraliśmy się na spotkanie
przy ognisku zorganizowane przez norweską młodzież. Piekliśmy kiełbaski, jedliśmy
ciastka i pianki, słuchaliśmy muzyki, śpiewaliśmy, tańczyliśmy oraz wypatrywaliśmy
zorzy polarnej. Dzień był bardzo udany,
wróciliśmy do domu z wielkim entuzjazmem.
Kolejnego dnia, we wtorek wybraliśmy się całą grupą projektową na wycieczkę do portowego miasteczka Vardø, gdzie
zwiedziliśmy muzeum regionu Pomoria
oraz miejsce upamiętniające czarownice
z XV wieku – kobiety oskarżone o czary
i spalone na stosie. Następnie udaliśmy się
na spacer po mieście z zadaniem poszukiwania street artu, czyli sztuki ulicznej oraz
zrobienia przy nim kreatywnego zdjęcia.
W tym dniu czekały też na nas niezwykłe
smaki i aromaty Norwegii – młodzi kucharze przygotowali dla nas przepyszne potrawy, m.in. ryby, mięso z renifera, desery,
sałatki oraz jajka z kawiorem.

wszystkich osób z projektu – Erasmus +.
Otrzymaliśmy praktyczne upominki- ręcznie wykonane ciepłe, wełniane rękawice.
Poznaliśmy uczniów z innych krajów, zaproponowano nam mnóstwo przeróżnych
ćwiczeń integracyjnych mających na celu

W środę obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień. Uczestniczyliśmy
w grze w piłkę nożną oraz przeróżnych
zajęciach dotyczących współpracy oraz integracji. Nauczyciele w tym czasie odwie-
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dzili przedszkole do którego uczęszczają
dzieci zdrowe i z różnymi typami niepełnosprawności. Wieczorem wybraliśmy się całą
grupą do nowo otwartej kręgielni.
W czwartek uczestniczyliśmy w szkole
w wykładzie na temat historii północnej
Norwegii. Następnie opracowywaliśmy
komiksy, które zostały wymyślone przez
uczniów, będących wcześniej na wymianie
w Portugalii. Po lekcjach czekała nas pełna
wrażeń lokalna atrakcja – norweska sauna
oraz jacuzzi. Spędziliśmy tam cudownych
kilka godzin, podczas których mogliśmy się
zrelaksować oraz rozgrzać. Zjedliśmy również pyszną kolację m.in. krewetki, krab
królewski, drób i sałatki oraz uczestniczyliśmy w ceremonii wręczenia certyfikatów.
W piątek udaliśmy się na poranne zajęcia podczas których wieszaliśmy na wykonanym z kartonu drzewie liście z pojęciami integracyjnymi z naszego słownika
oraz zwiedziliśmy 2 muzea w Vadsø, gdzie
dowiedzieliśmy się więcej na temat życia
mieszkańców tego miasta. Niestety, w tym
dniu nadszedł również czas pożegnania
ze wszystkimi uczestnikami projektu…
Czas pobytu na wymianie upłynął nam
w bardzo dobrej atmosferze i był niezwykle udany. Żałujemy tylko, że ta przygoda
trwała tak krótko.
Zuzanna Renn oraz Natalia Padło 3B G23

Ratajskie Igrzyska Olimpijskie
Tradycyjnie co 2 lata na Ratajach organizowane są Ratajskie Igrzyska Olimpijskie
(RIO). To już IV Olimpiada Ratajskich
szkół. Po raz pierwszy znicz olimpijski
zapłonął w 2012 roku. Gospodarzem oraz
pomysłodawcą jest dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 w osobie Pani dyr. Beaty
Lewickiej-Płaczek, która mieści się na os.
Rzeczypospolitej. Jest to niesamowite przeżycie nie tylko dla uczestników igrzysk,
ale również dla mieszkańców ponieważ
raz na 2 lata mają okazję z bliska zobaczyć polskie legendy sportu i te z przed
laty jak również aktualnych medalistów
i uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świta, Europy, Polski jak również
dobrze zapowiadające się polskie nadzieje
medalowe. Rodzina sympatyków RIO jest
bardzo szeroka od sportów lekkoatletycznych po sporty zimowe, wodne itp. Otwarciu RIO jak zawsze towarzyszył pokaz
artystyczny, przemarsz wszystkich uczestniczących szkół, a jego kulminacyjnym
elementem jest wciągniecie na maszt flagi
olimpijskiej i zapalenie znicza olimpijskiego. Kto wciągnie flagę na maszt, a kto
zapali znicz olimpijski było tajemnicą
do ostatniej chwili. W tym roku zapaliła go
tegoroczna brązowa medalistka Mistrzostw
Europy z Berlina w rzucie młotem Joanna
Fiodorow. Oczywiście nie mogło zabraknąć

fot. W. Kaczmarek

magicznych słów „Ratajskie Igrzyska Olimpijskie uważam za otwarte”, które w tym
roku wygłosił Z-ca Prezydenta Poznania
Mariusz Wiśniewski. W odbywających się
jesienią Ratajskich Igrzyskach Olimpijskich
udział wzięło 15 szkół i 9 przedszkoli. Uczniowie rywalizowali w 11 dyscyplinach,
w kilku kategoriach wiekowych. Każda
dyscyplina, była rozgrywana na innej
arenie, czyli w innej szkole. Zmaganiom

sportowców towarzyszyły konkursy i zabawy dla najmłodszych – przedszkolaków.
Zwycięskie reprezentacje nagrodzone zostały medalami i pucharami. W kalendarz
RIO na stałe wpisało się również spotkanie
z olimpijczykami. W otwarciu RIO 2018
wzięli udział:
• Szymon Ziółkowski – złoty medalista
Olimpiady w Sydney 2000 w rzucie młotem

Nie siedź w domu
„Seniorze, nie siedź w domu!” – pod
takim hasłem DK „Jagiellonka” i Klub Seniora „Złota Jesień” zaprosiły w październiku ratajskich seniorów do wspólnego
świętowania tegorocznych Dni Seniora.
Imprezy rozpoczęto 10 października Turniejem Strzeleckim, w którym udział wzięły
34 osoby. Dzień później odbyło się spotka-

• Jan Szymański – brązowy medalista Zimowej Olimpiady w Soczi 2014 w łyżwiarstwie szybkim (drużyna)
• Joanna Fiodorow – Olimpijka z Londynu 2012 i Rio de Janeiro 2016, brązowa
medalistka w rzucie młotem z Berlina
2018
• Marcin Urbaś – złoty medalista halowych Mistrzostw Europy w Wiedniu
2002 (bieg na 200 m)
• Piotr Wiaderek – Olimpijczyk z Pekinu 2008 i Londynu 2012, lekkoatletyka
(bieg na 400 m)
• Magdalena Kemnitz-Kaczmarek – Olimpijka z Aten 2004, w osadzie dwukrotnie
wywalczyła tytuł Wicemistrzyni Świata (2008, 2009), trzykrotnie sięgała po
srebrny medal Mistrzostw Europy (2007,
2009, 2010) (wioślarstwo)
• Dawid Grabowski – Olimpijczyk z Rio
de Janeiro 2016, multimedalista Mistrzostw Polski (wioślarstwo)
• Wincent Łubniewski (kajakarstwo)
• Artur Kujawiński (ultramaratończyk)

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Odsłonięto mural

nie z niezwykłym malarzem, Jerzym Omelczukiem, malującym pędzlem trzymanym
w ustach. Z zachwytem można było podziwiać prezentację, podczas której powstało
dzieło, sprezentowane następnie Domowi
Kultury „Jagiellonka”. (u)
Fot. Facebook.com/Dom Kultury Jagiellonka

Fot. Facebook.com/Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu

W połowie października oficjalnie odsłonięto mural poświęcony znanej polskiej
aktorce Krystynie Feldman. Wybitna osoba, Lwowianka i Poznanianka, mieszkanka
Rataj, Krystyna Feldman ma swój mural
w miejscu gdzie mieszkała czyli na os. Armii Krajowej 70-76. W ten sposób społeczność Ratajska i Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Osiedle Młodych” w Poznaniu upamiętnili
Panią Krystynę, która została zapamiętana jako ciepła, życzliwa osoba. Na jednym
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szczycie budynku znajdują się wypisane
sztuki, w których Pani Krystyna występowała (od strony ul. Kukułczej i DK Jędruś),
a na drugim pojawiła się jej olbrzymia fotografia.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

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
40. Os. Boh. II Wojny Świat 100 Publiczna
Szkoła Salezjańska
41. Os. Piastowskie 106 XIV Liceum
Ogólnokształcące
42. Os. Polan 100 Dom Kultury „Polan”

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
st.sierż. Tobiasz MAZAJCZYK

Polanka

519-064-609

61 84 154-14

sierż. Małgorzata DETKO

Piotrowo

786-936-029

6184 123-20

st.sierż. Jakub NYCZKE

os. Rusa 1-60 + os. Rusa 11,12,13

786-936-021

6184143-52

zast. NYCZKE

os. Rusa 62 – 138, os.Zodiak,

519-064-608

6184143-52

sierż.sztab. Maciej KISIELEWSKI

os. St.Żegrze 1-120,176-184,

519-064-634

6184154-01

sierż.sztab. Łukasz KUŚMIREK

os. St Żegrze 121-174, i os. Polan

786-936-024

6184154-01

H. NOWAK, zast. KROCZKA

os. Orła Białego 1 - 60

516-902-958

6184154-01

Straż Miejska
Poznań-Nowe Miasto:  61 878 50 31, 986

st.sierż. Damian KROCZKA

os. Orła Białego 61-120

519-064-623

6184154-01

st.sierż. Maciej TYSZKIEWICZ

os. Piastowskie 1-39

519-064-611

6184 154-13

Straż Pożarna:

998

vacat, pow. TYSZKIEWICZ

os. Piastowskie 40-73

516-902-957

6184154-13

Pogotowie Ratunkowe:

999

st.sierż. Arkadiusz KORCZ

os. Piastowskie 74 do ul. Hetmańskiej

519-064-599

6184154-13

st.sierż. Piotr ADAMCZYK

os. Armii Krajowej

786-936-026

6184154-09

Pogotowie Energetyczne:

991

mł.asp. Łukasz SZTUL

os. Boh. II WŚ

519-064-604

6184154-09

Pogotowie Gazowe:

992

sierż. Arkadiusz PODZIEMEK

os. Rzeczypospolitej

519-064-596

6184154-09

st.sierż. Jędrzej SZCZEPANIK

os. Jagiellońskie

786-936-027

6184154-13

Pogotowie Wodociągowe:

994

st.sierż. Marcin KRUSZNIEWICZ

os. Powstań Narodowych

516-903-082

6184154-13

st.asp. Bartosz KORDUS

os. Oświecenia

519-064-610

6184154-13

st.sierż. Mateusz SKWAREK

os. Lecha 1 – 66

519-064-597

6184154-09

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

vacat, pow. SKWAREK

os. Lecha 67 – 129

516-903-096

6184154-13

st.sierż. Łukasz PILARCZYK

os. Czecha

519-064-628

154-13

Zimowe Utrzymanie:

st.sierż. Tomasz MATUSZAK

os. Tysiąclecia + os. Malta

519-064-615

154-13

WAŻNE TELEFONY

Komisariat Policji
Poznań-Nowe Miasto:  61 841 23 12, 997

Awarie
Oświetlenia Drogowego: 

61 856 17 22

61 647 72 31
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Remonty chodników w roku 2018
Drodzy mieszkańcy – w mijającym roku Rada Osiedla Rataje przeznaczyła kwotę około 900 tys. zł. na remonty istniejących chodników. Do końca roku zakończą się prace brukarskie przy ulicach: Obrzyca, Wyzwolenia, Łabędziej, Na skarpie oraz Kukułczej.
rzenie podniosły się tak wysoko, że remont
byłby uniemożliwiony.
Łabędzia na os. Rzeczypospolitej prowadzi od przystanków tramwajowych
i autobusowych do żłobka oraz X Liceum
Ogólnokształcącego oraz Parku-Rataje.
Rada uznała, że ze względu na jego wagę
dla społeczności lokalnej nie można było
dalej zwlekać z jego remontem.
Remont chodnika przy ulicy Na skarpie rozpoczęliśmy w ubiegłym roku
a obecnie zostanie on w pełni wyremontowany aż do „deski” na os. Piastowskim.
Przypomnę także, że miesiąc temu została zakończona budowa chodnika i ścieżki
rowerowej w ramach projektu RoweLOVE
Rataje odcinek A.

Chodnik przy ul. Obrzyca na os. Jagiellońskim został w pełni wyremontowany
oraz poszerzony tak jak tego oczekiwali mieszkańcy, jest to szczególnie ważne
ze względu na to, iż prowadzi od przystanków tramwajowych do pawilonów handlowych i na rynek.
Ulica Wyzwolenia jest przez nas modernizowana już od trzech lat. Remont

Zakończyliśmy także projektowanie
budowy nowych chodników i ulic wraz
z odwodnieniem co jest szczególnie ważne
dla mieszkańców domów jednorodzinnych
pomiędzy ulicami Wołkowyską a Inflancką.
Projekt budowlany kosztował nas około
120 tys. zł., zostanie on przekazany prezydentowi z prośbą o zarezerwowanie środków w budżecie miasta na rok 2019 na jego
realizację.

zaczął się na os. Jagiellońskim, następnie
os. Rzeczypospolitej przy ośrodku zdrowia, Szkole Podstawowej nr 20 oraz dwóch
przedszkolach aż do X Liceum Ogólnokształcącego. Kolejny etap to rok 2017
i remont chodnika wzdłuż Kościoła pw.
NNMP na os. Bohaterów II Wojny Światowej oraz wycinka drzew na pozostałym
odcinku prowadzącym do os. Armii Krajowej. Wycinka była konieczna, gdyż ko-

W przyszłym roku chcemy skupić się
na remoncie chodników wzdłuż ulic: Kórnicka, Polanka, Krucza, Pawia, wyjazdu
z ul. Jastrzębiej oraz co szczególnie ważne
chodników przy Ośrodku Zdrowia pomiędzy ulicami Kórnicką a Rocha.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Frekwencja radnych
Od początku kadencji Rady Osiedla Rataje tj. od 22.04.2015 do 30.08.2018
zostało zwołanych 31 sesji, z czego sesja
nr 27 z dnia 15.02.2018 została przerwana
i kontynuowana w dniu 20.02.2018. Czyli
formalnie odbyło się 31 sesji w 32 spotkaniach. Licząc frekwencję liczymy wszystkie
spotkania czyli 32. Obok prezentujemy frekwencję poszczególnych radnych w sesjach
Rady Osiedla Rataje.
Fot. Facebook.com/Rada Osiedla Rataje
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Zaproszenia
na koncerty
Rada Osiedla Rataje wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej i Parafią św. Rocha serdecznie zaprasza na koncertową jesień.
Już 25 listopada o godz. 16.30, w ramach obchodzonych tego dnia w parafii św.
Rocha Jubileuszy Małżeńskich zapraszamy
na koncert operetkowy „Czar Miłości”
w wykonaniu artystów scen poznańskich teatrów Aleksandry Kamińskiej – Rykowskiej
i Mikołaja Kin.
Natomiast 1 grudnia o godz. 19.00,
na rozpoczęcie okresu Adwentu zapraszamy
na koncert Improsonus Pro Mater IMPROWIZACJE NA TEMATY POLSKICH
PIEŚNI MARYJNYCH w wykonaniu poznańskiego kwartetu Improsonus Quartet.
Ideą tego unikatowego przedsięwzięcia jest
wyrażenie hołdu i czci Matce Bożej w toku
muzycznej interakcji. Natchnieniem i kanwą, na której muzycy snują swe dźwiękowe
opowieści są polskie pieśni Maryjne – zarówno te dawniejsze, tworzone przed wiekami jak Bogarodzica, O Matko Miłościwa), jak
i te z ostatnich dziesięcioleci (O Pani, ufność
nasza, Miłosierna Matko Boga).
A dla najmłodszych, młodszych i nie
tylko już 9 grudnia o godz. 12.00 odbędzie
się spotkanie ze św. Mikołajem połączone
z warsztatami plastycznymi, które poprowadzi znany i lubiany przez najmłodszych
Pan Pianka.
Dzięki rekomendacji Rady Osiedla Rataje udało się otrzymać finansowe wsparcie
tych wydarzeń w postaci grantu z budżetu
Miasta Poznania w kwocie 10 tys. zł.

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:
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