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Szanowni Państwo!
Mijający rok to okres bogaty w wydarzenia,
które Ratajom dają szansę na rozwój. W marcu odbyły się wybory do Rady Osiedla Rataje – jednostki pomocniczej Miasta Poznania.
W wyniku Państwa wyboru w naszej Radzie
pojawiło się wiele nowych osób. Rada utworzyła trzy Komisje: Bezpieczeństwa, Oświaty
i Infrastruktury, które przystąpiły do intensywnej pracy. Priorytetem Komisji Bezpieczeństwa na tą kadencję jest stworzenie monitoringu wizyjnego na naszych osiedlach.
Mamy nadzieję, że przy współpracy z miastem Poznań oraz Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedle Młodych uda nam się ten
cel zrealizować. Komisja Oświaty dokonała
przeglądu wszystkich placówek oświatowych
zlokalizowanych na naszym Osiedlu, jest to:
9 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Efektem tego było rozdysponowanie
kwoty 331 tys. zł na inwestycje w roku 2016.
Komisja Infrastruktury dokonała obchodu
wszystkich naszych osiedli. Przypomnę tylko,
że po reformie jednostek pomocniczych miasta Poznania nasze Osiedle obejmuje osiedla:
Piastowskie i Berdychowo, Rzeczypospolitej,
Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny światowej, Powstań Narodowych, Oświecenia,
Jagiellońskie oraz teren tzw. Polanki i Łaciny.
Ważniejsze inwestycje wykonane w tym roku
przedstawia tabela.
Najważniejszymi celami Komisji Infrastruktury w tej kadencji jest wymiana zdegradowanych chodników miejskich położonych wzdłuż ulic, obecnie modernizowany
jest ciąg wzdłuż ul. Jastrzębia i Wyzwolenia
aż do Ośrodka Zdrowia oraz Obrzyca na os.
Piastowskim. Obecnie rozpoczynamy projektowanie przebudowy całej ul. Świętego Rocha
oraz górnej części bulwaru spacerowego nad
Wartą rozpoczynając od Ośrodka Przywodnego Rataje przez Kasztelańską aż do deski
nr 97-103 na os. Piastowskim – projektowanie obejmuje nawierzchnię, oświetlenie, ławki oraz zejścia na skarpie. Trwają także prace

w Zarządzie Dróg Miejskich nad stworzeniem
koncepcji budowy kładki pieszo/rowerowej
nad Wartą biegnącej od Kościoła na os. Piastowskim na Wildę do parku Jana Pawła II
– kładka ta jest zapisana od wielu lat w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Park nad Wartą” w Poznaniu. W Parku
Rataje powstały właśnie trzy projekty budowlane wraz z pozwoleniami na budowę, które
w pierwszym kwartale 2016 roku mają zostać
zgłoszone do dofinansowania unijnego tak
aby budowa mogła się rozpocząć już w roku
2017. W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego na naszym Osiedlu realizowane
będą dwa projekty: Sportowy Raj – Miejskie
Centrum Multisportowo-Integracyjne o wartości ponad 280 tys. zł oraz Projekt rewitalizacji muszli koncertowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul. Zamenhoffa z rzeką
Wartą oraz Parku nad Wartą z terenami nad
jeziorem Maltańskim o wartości 300 tys. zł.
Zdobyliśmy także grant na modernizację
boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 19, gdzie wartość zadania wynosi 235
tys. zł. Aby chronić Ratajskie osiedla przed
niepożądaną zabudową udało nam się doprowadzić do uchwalenia przez Radę Miasta
Poznania mpzp „Osiedle Piastowskie” w Poznaniu oraz wywołać mpzp „Osiedle Powstań
Narodowych” w Poznaniu oraz „Osiedle Armii Krajowej” w Poznaniu. W październiku
Rada Osiedla uchwaliła swój budżet na rok
2016, którego wartość opiewa na kwotę ponad
1 mln zł.
Pozostaje mi jedynie wyrazić nadzieje
że dynamika działań naszego Osiedla utrzyma
się w roku kolejnym a nasze osiedla będą piękniały w oczach.

Nazwa zadania

Kwota

1

Remont chodników wzdłuż ul. Jastrzębia i Wyzwolenia

2

Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez
SM „Osiedle Młodych w zakresie budowy i modernizacji chodników
oraz doposażenie placu zabaw
na os. Jagiellońskim i Oświecenia

95 000,00

3

Remont chodników wzdłuż ul. Obrzyca na os. Piastowskim

75 000,00

4

Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM
„Osiedle Młodych w zakresie budowy i modernizacji chodników –
Adm. Os. Piastowskiego

50 000,00

5

Budowa alejki spacerowej od szczytu wieżowca os. Rzeczypospolitej
1-2 do istniejącej alejki przy bloku os. Jagiellońskie 62-66

40 000,00

6

Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci

20 000,00

7

Opracowanie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę fontanny
na terenie po byłym parkingu przy ul. Wyzwolenia

20 000,00

8

Wykonanie remontów infrastruktury na terenie Parku Nad Wartą

20 000,00

9

Dofinansowanie rozbudowy instalacji wodnej w Zespole Dziennych
Domów Pomocy Filia Nr 3 – Klub „PROMIEŃ” na os. Piastowskim 101

15 000,00

10

Doposażenie placu zabaw przy Niepublicznym Przedszkolu CIUCIUBABKA

11 500,00

11

Naprawa chodnika przy pasażu na os. Piastowskim 74 (przy sklepie
TOSMAK)

10 600,00

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Rada Osiedla Rataje
składa wszystkim mieszkańcom moc serdecznych życzeń
pogodnych i rodzinnych świąt, oraz braku trosk
i samych sukcesów w nadchodzącym 2016 roku!

Skład Rady Osiedla Rataje
1 Adam Pawlik

Przewodniczący Rady Osiedla Rataje

2 Maciej Jensz

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Rataje

3 Miron Perliński

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Rataje

4 Wojciech Strzelecki

Przewodniczący Zarządu Osiedla Rataje

13 Zbigniew Jenek

Radny Rady Osiedla Rataje

5 Krzysztof Marciniak

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje

14 Jacek Kołyszko

Radny Rady Osiedla Rataje

6 Artur Gumny

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje

15 Mateusz Kopeć

Radny Rady Osiedla Rataje

7 Jan Nowaczyński

Członek Zarządu Osiedla Rataje

16 Agnieszka Olszewska

Radna Rady Osiedla Rataje

8 Maria Michałowska

Radna Rady Osiedla Rataje

17 Jakub Pająkowski

Radny Rady Osiedla Rataje

9 Beata Lewicka-Płaczek

Radna Rady Osiedla Rataje

18 Robert Pawłowski

Radny Rady Osiedla Rataje

10 Grzegorz Marciniak

Radny Rady Osiedla Rataje

19 Agnieszka Pospieszyńska

Radna Rady Osiedla Rataje

11 Jerzy Żarnowski

Radny Rady Osiedla Rataje

20 Marta Telesińska

Radna Rady Osiedla Rataje

12 Danuta Borowska

Radna Rady Osiedla Rataje

21 Mirosława Wawrzynowska

Radna Rady Osiedla Rataje

1

230 000,00

Plan wydatków Osiedla Rataje na rok 2016
Osiedle Rataje jest jednostką pomocniczą
Miasta Poznania co oznacza, że wszystkie
środki którymi dysponuję Rada Osiedla Rataje są częścią budżetu miasta a zasady dotyczące działalności osiedla określa statut
osiedla a także ustawa o samorządzie gminnym. Najważniejszym dokumentem każdego
osiedla jest uchwała dotycząca planu wydatków osiedla w ramach środków, które zostały
wyliczone przez Wydział Budżetu i Analiz.
I tak podczas VIII sesji w dniu
07.10.2015 r., Rada Osiedla Rataje uchwaliła
plan wydatków osiedla na rok 2016 w którym znalazły się zadania inwestycyjne na terenie osiedla jak również szereg inicjatyw
dla mieszkańców. Tradycyjnie w ramach
współpracy z kierownictwami administracji
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” a mamy ich trzy, planujemy przekazać
w ramach wspólnych zadań inwestycyjnych

łącznie 130 tys. zł natomiast na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie
Polanki i Łaciny zarezerwowaliśmy kwotę
69 tys. zł. Również zarezerwowaliśmy w planie wydatków środki na inwestycje realizowane przez ZDM o łącznej kwocie 177.500 tys.
zł natomiast poprzez ZZM planujemy zrealizować inwestycje na kwotę 223.200 tys. zł.
W ramach współpracy ze wszystkimi służbami porządkowymi tj. Policją, Strażą Pożarną
i Strażą Miejską a także dbając o bezpieczeństwo na naszym osiedlu planujemy przeznaczyć łączną kwotę 17 tys. zł oraz dodatkowo
planujemy rozbudowę monitoringu Osiedla
Rataje i jako wkład własny zabezpieczyliśmy
w budżecie kwotę 15 tys. zł. Jak co roku staramy się również wspierać placówki oświatowe
począwszy od przedszkoli do szkół średnich
w różnego rodzaju projekty edukacyjne przeznaczając na ten cel ponad 31 tys. zł a na dodatek rok 2016 to rok kolejnych Ratajskich

Igrzysk Olimpijskich w których biorą udział
dzieci ze wszystkich placówek oświatowych
z Osiedla Rataje i na ten cel chcemy przeznaczyć kwotę 10 tys. zł. Jeżeli mówimy
o oświacie to warto wspomnieć o kolejnym
dofinansowaniu na działalność kulturalno
– oświatową czterech filii Biblioteki Raczyńskich działających na terenie Osiedla Rataje
na łączną kwotę 4 tys. zł. Wsparcie finansowe
na wyposażenie kuchni w kwocie 17 tys. zł
otrzyma również jedyny żłobek działający
na naszym terenie. Nie zapomnieliśmy również o naszych seniorach dla których po raz
kolejny zorganizujemy imprezy kulturalne.
Planowanych również będzie szereg wydarzeń kulturalno – oświatowo – rekreacyjnych, festynów, koncertów organizowanych
wspólnie z różnymi podmiotami takimi jak:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich które
działa przy parafii św. Rocha, Spółdzielnią
Mieszkaniową „Osiedle Młodych”, chórem

Ratajskie Igrzyska Olimpijskie – RIO 2016
– największa młodzieżowa impreza sportowa na Ratajach
W roku 2016 przypada organizacja III Ratajskich Igrzysk Olimpijskich – RIO 2016, jakże
ważnych dla naszej społeczności, bo oprócz
idei olimpijskiej połączy nas nazwa. Olimpiada w roku 2016 odbędzie się w brazylijskim Rio de Janeiro. Organizowaliśmy
już wspólnie z Radą Osiedla Rataje pierwsze i drugie Ratajskie Igrzyska Olimpijskie,

imprezę sportową, która na stałe wpisała
się w kalendarz wydarzeń sportowo-kulturalnych Osiedla. RIO przyciąga nie tylko
uczestników i kibiców, zawsze swą obecnością zaszczycają olimpijczycy i władze miasta. W Ratajskich Igrzyskach Olimpijskich
udział weźmie 13 szkół i 9 przedszkoli. Uczniowie rywalizować będą w 9 dyscyplinach,

w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców.
Każda dyscyplina, jak to na Igrzyskach bywa
rozgrywana będzie na innej arenie, czyli w innej szkole. Zmaganiom sportowców
będą towarzyszyły konkursy i zabawy dla
najmłodszych – przedszkolaków. Zwycięskie reprezentacje nagrodzone zostaną przez
przedstawicieli samorządu dyplomami, medalami i pucharami W ramach olimpiady
odbędą się również spotkania z olimpijczykami i mistrzami sportu, którzy opowiedzą
młodzieży o swej drodze sportowej.
Całej inicjatywie przyświeca cel: aby ta
namiastka olimpiady, jako najważniejszej
imprezy w życiu niejednego sportowca, rozpaliła w młodych ludziach iskierkę, aby była
początkiem, może kontynuacją przygody ze
sportem, nie koniecznie tym zawodowym, ale
sportem całego życia w duchu zasady fair play
głoszonej przez Pierre de Coubertin.

Beata Lewicka Placzek,
Radna Osiedla Rataje

Bezpieczne przejścia dla pieszych przed ratajskimi szkołami
Tak niewiele potrzeba, aby doszło do wypadku z udziałem dziecka, gdy na całej długości
ulicy zaparkowali samochody dorośli, którzy ponad wszystko cenią swój czas. Przed
RATAJSKIMI SZKOŁAMI takie zagrożenie
stwarzają najczęściej rodzice, którzy odwożą
swoje pociechy. Mając na uwadze własną wygodę parkują samochody bezpośrednio przed
i za przejściem dla pieszych, ograniczając w
ten sposób widoczność idących z pobliskich
osiedli dzieci. Rozglądający się przed przejściem uczniowie nie widzą nadjeżdżających
samochodów, jak również kierowcy nie mają
szansy dostrzec stojących przed krawężnikiem osób.
W trosce o bezpieczeństwo samodzielnie
udających się do Szkoły Podstawowej nr 19
dzieci, Komisja Bezpieczeństwa Rady Osiedla
Rataje, postanowiła podjąć niezbędne działania tak, aby od 1 września 2015 roku, uczniowie bez utrudnień dotarli do placówki
oświatowej. 1 lipca zostały przekazane odpowiednie pisma do Straży Miejskiej – Referat

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 ustawiono właściwe oznakowanie w okolicach przejścia dla pieszych,
wymieniono m.in. znaki ograniczające parkowanie oraz odmalowano znaki poziome.
Dzięki tym działaniom oraz niezawodnej
współpracy ze Strażnikami Miejskimi od
pierwszych dni września udało się w znaczny
sposób poprawić bezpieczeństwo idących do
szkoły dzieci.
Nowe Miasto oraz Policji – Komisariat Nowe
Miasto w celu zabezpieczenia w godzinach
porannych odpowiedniego wsparcia funkcjonariuszy, którzy będą egzekwować przestrzeganie przepisów. Pod koniec lipca została
zorganizowana wizja lokalna, w której uczestniczyli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19,
Kierownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, Strażnicy Miejscy, przedstawiciel
Zarządu Dróg Miejskich oraz Radni Osiedla
Rataje. Wszystkie strony uznały, że istnieje konieczność podjęcia natychmiastowych
działań służących poprawie bezpieczeństwa.

Z uwagi na to, że problem nie dotyczy tylko bezpieczeństwa uczniów SP
19, Radni uznali, za niezbędne, by podobnymi działaniami objąć pozostałe
placówki oświatowe znajdujące się na
terenie działania Rady.

Agnieszka Pospieszyńska,
Radna Osiedla Rataje
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FESTA DECORO, a także zaangażujemy się
w współorganizowanie zawodów sportowych
„Smocze Łodzie” nad Maltą. Na te działania
przeznaczamy kwotę ponad 93 tys. zł. Warto
również przy tej okazji wspomnieć, że udało
nam się uzyskać dofinansowanie w ramach
konkursu grantowego otrzymując od miasta
kwotę 155.310 zł a nasz wkład w inwestycję
wynosi 80.028 tys. zł, a która będzie polegać
na modernizacji boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 na osiedlu Oświecenia.
Całkowity budżet jakim będzie dysponować Rada Osiedla Rataje w roku 2016 wynosi
1 mln 339 zł.

Artur Gumny,
Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Nowa alejka
na osiedlu
Rzeczypospolitej
Potrzeba utwardzenia wydeptanej ścieżki
biegnącej od bloku na osiedlu Rzeczypospolitej 1/2 w kierunku bloku na osiedlu
Jagiellońskim 62-66 była uzasadniona, gdyż
codziennie korzysta z niej liczna grupa
mieszkańców. Przejście tą ścieżką w okresie deszczowym było niemożliwe dlatego
postanowiliśmy podnieść komfort życia
mieszkańców i wybudować chodnik z prawdziwego zdarzenia. Nowa nawierzchnia
ma ok. 100 metrów długości oraz 3 metry szerokości i została oficjalnie oddana
do użytku 09.11.2015 r. Alejka cieszy tym
bardziej, że jest ona kolejnym etapem budowy Rataje-Parku tworząc system ścieżek
spacerowych. Dodatkowo od strony wieżowca na osiedlu Rzeczypospolitej 1/2 został
również usypany wał ziemny, który ma stanowić naturalną barierę przed niedozwolonym parkowaniem samochodów. Inwestycja
w całości została sfinansowana ze środków
Rady Osiedla Rataje.

Artur Gumny,
Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Projekty budowlane Parku Rataje

Po ubiegłorocznych wyborach samorządowych udało się doprowadzić do utworzenia
Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania
do spraw powstania Rataje-Parku w Poznaniu, której jestem przewodniczącym. To niebagatelna sprawa dla Rataj. W Komisji pracuje aż 11 radnych. Przy współpracy z Radą
Osiedla Rataje i Żegrze udało się doprowadzić
do zlecenia trzech projektów budowlanych
wraz z pozwoleniami na budowę Parku Rataje. Projekty te są obecnie w końcowej fazie
prac. W pierwszym kwartale przyszłego roku
mają posłużyć jako wkład do przygotowywanego wniosku o dofinansowanie unijne, nad
którym obecnie pracuje Prezydent Miasta Poznania. Projekty dotyczą trzech obszarów:
1. Od ul. Zamenhoffa, wzdłuż os. Jagiellońskiego, Powstań Narodowych w kierunku
kościoła i dalej w prawo w kierunku Selgrosu,
2. Teren położony pomiędzy Kościołem
NNMP a ul. Piłsudskiego,
3. Teren na skraju os. Armii Krajowej wzdłuż
ul. Pawiej, Inflanckiej, Żegrze i Hetmańskiej.
Pierwszy teren projektowany jest z myślą
o wszystkich grupach wiekowych od dzieci
po ludzi starszych. Dzięki wydzieleniu odpowiednich stref powstaną przestrzenie skierowane głównie do dzieci i młodzieży, a także
miejsca do biernego odpoczynku w ciszy. Podział na strefy:
1. Strefa mocnych wrażeń – skatepark oraz
tor rowerowy pumptuck
2. Strefa przygody – linarium, trampoliny,
zjazd linowy, wieża.
3. Strefa słodkości i rozmaitości – wypoczynek wśród zieleni przy pawilonach handlowych.
4. Strefa integracji – plac z pergolą i siedziskami w skarpie do spotkań mieszkańców
i imprez osiedlowych oraz centralnie zlokalizowaną fontanną.

Zaprojektowano tablicę pamiątkową wkomponowaną w płyty chodnikowe informującą
użytkowników o przebiegu torowiska Średzkiej Kolei Powiatowej. Wzdłuż całego ciągu
komunikacyjnego zaprojektowano szyny zatopione w poziomie posadzki. W celach edukacyjnych zakłada się odtworzenie rozstawu
szyn torów normalnotorowych oraz na wskazanym fragmencie torów wąskotorowych.
Nawierzchnię użytkową chodnika planuje się
wyłożyć płytami betonowymi umożliwiającymi komfortowe i bezpieczne poruszanie się
po terenie skansenu. Dla podkreślenia historii
miejsca, w projekcie przewiduje się zlokalizowanie na przygotowanym torze odrestaurowanych eksponatów kolei normalnotorowej
w postaci parowozu z tendrem, wagonu pasażerskiego oraz eksponatu kolei wąskotorowej w postaci lokomotywy wąskotorowej.
Na zakończeniu osi torów zlokalizowano plac
wieńczący bieg torów. Na placu projektuje się
miejsca do odpoczynku, wiatę przystankową
z ławeczką do siedzenia, tablice informacyjne, betonowe podesty na eksponaty skansenu
oraz plac zabaw dla dzieci w postaci kolejki
oraz wagonów. Projektowany skansen Średzkiej Kolei Powiatowej będzie pełnił funkcje
rekreacyjne i edukacyjne z poszanowaniem
historii miejsca.

5. Strefa sportowa – boisko wielofunkcyjne,
parkour, streetworkout.
6. Strefa wyciszenia i relaksu pod pergolą
wśród zieleni lub na leżankach na trawniku.
7. Strefa dla najmłodszych i seniorów – plac
zabaw dla najmłodszych i siłownia dla ich
dziadków.
8. Strefa aktywności czworonogów – tor agility.

Projektowany park przy os. Ar mii
Krajowej to trzeci projekt. Zajmuje powierzchnię ok 6 ha. Park znajduje się
w przewadze na gruntach miasta Poznania
i częściowo na gruntach w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle
Młodych. Cała powierzchnia będzie połączona alejką parkową o nawierzchni mineralnej,
pełniącą funkcję ciągu spacerowego i traktu
do biegania, wzdłuż którego będą ustawione
ławki, kosze na śmieci; nowa alejka zostanie
oświetlona lampami sodowymi. Od strony
osiedla będzie ozdobiona niskimi, kwitnącymi krzewami (tawułami, forsycjami, pięciornikami itp.), a od strony ul. Inflandzkiej
i Hetmańskiej będą posadzone nowe drzewa alejowe (w przewadze lipy srebrzystej)
W parku powstaną nowe elementy programowe. Od strony ul. Inflandzkiej zostanie
zbudowany plac zabaw dla małych dzieci
w wieku 1-3 lat, wygrodzony z urządzeniami dostosowanymi do tej grupy wiekowej.
Istniejący plac zabaw będzie uzupełniony
urządzeniami linowymi tzw. torem linowym
i huśtawkami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, oraz powstanie plac z polem piaskowym na którym stanie tzw. kopalnia piachu. Duża polana przy rondzie Żegrze
zostanie przeznaczona na wybiegi dla psów,
wygrodzone dwie przestrzenie, jedna jako
wybieg a druga jako teren do tresury psów
tzw. agility. Od strony ul. Hetmańskiej istniejąca ścieżka rowerowa poprzez nowy, wybudowany fragment będzie połączona z terenem osiedla. W jej sąsiedztwie powstanie
plac do ćwiczeń z kalisteniki dla młodzieży
i mężczyzn. Od strony ul. Hetmańskiej przy
istniejących schodach powstanie pochylnia
i podjazd przy bloku 120-123 dla niepełnosprawnych.

Głównym założeniem projektu jest poprawa estetyki otoczenia, zagospodarowanie
niewykorzystanej przestrzeni, stworzenie nowej, jakości zieleni parkowej, a także wykreowanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla
okolicznych mieszkańców. Koncepcja zakłada
uporządkowanie zieleni istniejącej, a także
dopełnienie jej nowymi nasadzeniami. Przede wszystkim będą to rośliny mało wymagające, odporne, polecane do terenów miejskich,
ozdobne przez cały rok.
Na terenie objętym drugim projektem
w strefie ochrony konserwatorskiej zaprojektowano skansen upamiętniający przebieg
dawnych torów Średzkiej Kolei Powiatowej.
Skansen projektuje się jako miejsce ogólnodostępne, zarówno dla mieszkańców osiedla
jak i użytkowników parku, stanowiące żywą
lekcję historii dla dzieci oraz pasjonatów. Zaproponowano elementy małej architektury
o charakterze nawiązującej do architektury
związanej z koleją i peronami. Pierwsza stacja została zlokalizowana w oryginalnym
miejscu dawnej Stacji Żegrze Średzkiej Kolei
Powiatowej. Stacje mają charakter edukacyjno-interaktywny, zachęcający do dalszego podążania wzdłuż osi śladu torów kolejowych.
Na wyspach projektuje się wiaty przystankowe wraz z miejscami do siedzenia, tablice informacyjne zawierające informacje o historii
kolei średzkiej oraz interaktywne urządzenia
zabawowe dla młodszych użytkowników.

Tak został zaprojektowany przyszły Park
Rataje. Prace te są prowadzone przy pełnej
współpracy z Urzędem Miasta Poznania.
Pozostaje jedynie być dobrej myśli, że nowy
Prezydent doprowadzi do wcielenia w życie
naszych projektów.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje
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Bezpieczne Osiedle
Rada Osiedla Rataje powołała Komisję Bezpieczeństwa z przewodniczącym Mironem
Perińskim na czele. Zadaniem Komisji jest
prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Osiedla. Dlatego
też Komisja na bieżąco współpracuje z Policją,
Strażą Miejską i Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”. Jedną z ważniejszych
spraw którą Komisja się zajęła to budowa monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych: drogi komunikacyjne szczególnie przy
szkołach, parkingi i miejsca zbierających się
osób pijących alkohol. System monitoringu
pozwala na znaczne ograniczenie liczby przestępstw. W lipcu br. odbyło się posiedzenie
Komisji na którym byli przedstawiciele Policji Poznań-Nowe Miasto, Straży Miejskiej
i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Przedmiotem posiedzenia było
przede wszystkim omówienie możliwości
założenia monitoringu miejskiego na ulicach
miejskich na terenie naszego Osiedla. Wszyscy uczestnicy spotkania poparli projekt Komisji i stwierdzono, że realizacja będzie zależała od uzyskania środków na ten cel. Dlatego
też Komisja Bezpieczeństwa proponuje aby
w pierwszym etapie w roku 2016 w ramach
monitoringu miejskiego założyć 7 kamer
na ulicach i przy szkołach co już poprawi stan
bezpieczeństwa i na ten cel Komisja stara się
o środki z budżetu Miasta. Dalszy etap rozwoju monitoringu na Osiedlu Rataje widzimy
przy pomocy i wykorzystaniu środków samorządu miejskiego we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”.

Miron Perliński,
Z-ca Przewodniczącego
Rady Osiedla Rataje

Konkurs „Zielony Poznań”
na Osiedlu Rataje
Akcję „Zielony Poznań” prowadzimy od kilkunastu lat a jej początek wywodzi się z Rady
„Rataje nad Wartą”, która przed reformą
w roku 2011 funkcjonowała na Osiedlu
Piastowskim. Po połączeniu się trzech rad
osiedlowych tj: Rataje Południowe, Zielone
Rataje i Rataje nad Wartą w jedną dużą Rade
Osiedla Rataje postanowiliśmy kontynuować
prowadzenie konkursu „Zielony Poznań”.
Z pośród członków rady powstała doraźna
Komisja konkursowa oceniająca wystrój balkonów, okien i zieleńcy. Po przeprowadzeniu
lustracji wszystkich zgłoszonych obiektów
i po dokonaniu oceny, 3 osoby z największą
punktacją za wrażenie ogólne i różnorodność
w gatunkach kwiatów skierowaliśmy do etapu
miejskiego. Łącznie w tym roku do konkursu
z terenu Osiedla Rataje zgłoszono 51 obiektów. Podsumowaniem XXII edycji konkursu
„Zielony Poznań” było spotkanie z drobnym
poczęstunkiem, które odbyło się 12 listopada
2015 w Restauracji Trojka podczas, którego
zostały wręczone książki o tematyce roślinnej
oraz pamiątkowe dyplomy.
Maria Michałowska
Mirosława Wawrzynowska
Radne Rady Osiedla Rataje
fot: Artur Gumny

Współpraca Rady Osiedla Rataje ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich
nić zabawę taneczną przy dobrej muzyce oraz
konkurs na najlepsze przebranie.
Kolejnym niezmiernie ciekawym, a jednocześnie edukacyjnym projektem było spotkanie patriotyczne z okazji przypadającej 11 listopada Rocznicy Odzyskania przez Polską
Niepodległości, połączone z prelekcją ułana
oraz koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły Muzza. Zebrani goście wysłuchali prelekcji ułana z Ochotniczo
Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta
Poznania w Barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz mięli szansę obejrzeć umundurowanie i wyposażenie ułana. W trakcie
koncertu zebrani włączyli się we wspólny
śpiew pieśni patriotycznych. Dodatkową
atrakcją była możliwość własnoręcznego wykonania okolicznościowych ozdób.
W minionym półroczu ROR nawiązała ścisłą
współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej przy parafii
św. Rocha. Rada wsparła organizację pięciu
wydarzeń kulturalno - oświatowych skierowanych, do różnych grup wiekowych, które
odbyły się w terminie październik-grudzień
2015.
Działania podzielono na pięć odrębnych
wydarzeń, mających na celu propagowanie
kultury, krzewienie patriotyzmu i integrację
lokalnej społeczności oraz uwrażliwienie na

Ogromnym zainteresowaniem cieszył
się również spektakl „O.K.M. – operetkowo-kabaretowo-musicalowo” w wykonaniu Magdaleny Szczęśniewskiej i Dariusza Taraszkiewicza, który odbył się 22 listopada z okazji
przypadających w parafii św. Rocha Jubileuszy
Małżeńskich. Sala Centrum Duszpasterskiego
była wypełniona po brzegi, a przybyli goście
mięli szansę uczestniczyć w dynamicznym
spektaklu, który był połączeniem największych hitów różnych gatunków muzycznych,
przeplatanych kabaretowymi skeczami.

potrzeby drugiego człowieka. Rada Osiedla
Rataje przystąpiła do projektu jako współorganizator i wsparła całe przedsięwzięcie kwotą 6500 zł.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin
Katolickich rozpoczęła się od współorganizowania Balu Wszystkich Świętych, który był
alternatywą dla zabaw halloween’owych niezwiązanych z polską tradycją. Na Bal Wszystkich Świętych przybyły dzieci, młodzież
i dorośli przebierani za ulubionego świętego.
Wśród licznych atrakcji balu warto wymie-

Jednym z ostatnich projektów były warsztaty ręcznego robienia kartek Bożonarodzeniowych. Pod okiem profesjonalistki powstało
kilkaset pięknych i wyjątkowych kartek świątecznych. Warsztaty oprócz edukacyjnego
charakteru miały na celu uwrażliwienie na
potrzeby drugiego człowieka, gdyż powstałe
kartki zostały rozesłane do osób chorych i samotnych z terenu Rady Osiedla Rataje.
Z racji przypadającego w dniu 6 grudnia
wspomnienia św. Mikołaja zaprosiliśmy natomiast dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze
św. Mikołajem połączone z przedstawieniem
teatralnym w wykonaniu Teatru Droga. Spektakl na motywach opowiadania Bruno Ferrero „Parasol” bardzo spodobał się przybyłym
małym i dużym widzom, a aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Równie dużym

Kompleks boisk sportowych przy SP nr 19
Po wielu staraniach i wysiłkach udało się.
Przy Szkole Podstawowej nr 19 powstanie
kompleks boisk sportowych. Rada Osiedla
Rataje uzyskała środki z tzw.: konkursu grantowego na ten właśnie cel.
Plany powstania boisk sportowych przy
poznańskiej „19” mają już swoją dłuższą historię. W marcu tego roku jeszcze jako kandydat na Radnego wraz z Panią Agnieszka
Olszewską, Agnieszką Pospieszyńską i Martą Telesińską, widząc dużą potrzebę budowy kompleksu boisk, po wielu rozmowach
z mieszkańcami Osiedla Oświecenia, Jagiellońskiego oraz rodzicami uczniów SP 19
obraliśmy sobie za punkt honoru ( i programu wyborczego również ) doprowadzenie
do budowy i modernizacji boisk. Dzięki zrozumieniu i życzliwości pozostałych Radnych
Osiedla, którzy zaakceptowali ten pomysł możemy dziś powiedzieć, że nareszcie się udało.
Rada Osiedla przy współpracy z Dyrekcją
Szkoły oraz Radą Rodziców złożyła wniosek
o dofinansowanie inwestycji z tzw. konkursu grantowego ogłoszonego przez Miasto

Poznań, zabezpieczając w przyszłorocznym
budżecie na ten cel kwotę ponad 80.000 zł,
co było warunkiem koniecznym by wniosek mógł być rozpatrzony. W październiku br. Komisja Konkursowa przychyliła się
do wniosku Rady Osiedla i przyznała na ten
cel kwotę 155.310 zł. Oznacza to, że łączny
koszt zaplanowanej modernizacji wyniesie
ponad 235.000 zł.

będzie służyć młodzieży i społeczności
osiedla stanowiąc doskonałą formę rekreacji
i wypoczynku.
Rada Osiedla wsparła nie tylko budowę boisk. W mijającym roku Rada Osiedla
na wniosek Rady Rodziców SP 19 dofinansowała kwotą 15.000 zł modernizację placu
zabaw. Wcześniej zaniedbany i ubogi w urządzenia plac, zmienił swój wygląd. Najmłodsi
mieszkańcy zyskali nowe i estetyczne urządzenia do zabawy, a dodatkowo plac został
wyposażony w nowe ławki, których wcześniej
próżno było szukać.

W ramach tej kwoty obok zmodernizowanego w bieżącym roku boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej i ręcznej, powstanie
wielofunkcyjne boisko do piłki koszykowej
i siatkowej, powstanie także bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal i zeskokiem,
odtworzone zostaną trybuny i ławki, zostanie wykonane odwodnienie boisk oraz opcjonalnie, jeśli pozwolą na to fundusze cały
kompleks zostanie oświetlony. Zmodernizowany obiekt będzie służył dzieciom z SP 19
oraz mieszkańcom osiedla jako obiekt rekreacyjny. Będzie on także, przydatny do organizowania zawodów sportowych na szczeblu
szkolnym, osiedlowym, miejskim oraz wojewódzkim. W godzinach popołudniowych

Nowe boiska oraz zmodernizowany plac
zabaw, to nie tylko dobra informacja dla dzieci, rodziców i mieszkańców osiedla ale też
dla samej szkoły która w tym roku obchodzi
40-lecie swego istnienia.

zainteresowaniem cieszyło się spotkanie ze
św. Mikołajem, który obdarował dzieci małą
niespodzianką.
Każde z wydarzeń miało niepowtarzalny charakter, ciekawą formułę i cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie wydarzenia odbyły się w Centrum Duszpasterskim im. św. Jana Pawła II, przy kościele św.
Rocha. Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich przy parafii św. Rocha przebiegała pomyślnie i bez zastrzeżeń dlatego
Rada Osiedla Rataje już dziś planuje wsparcie
kolejnych wydarzeń.

Krzysztof Marciniak,
Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Dobra
wiadomość
dla osiedla
Piastowskiego!
Od wielu lat mieszkańcy i handlowcy os. Piastowskiego walczyli o uchwalenie planu zagospodarowania dla Osiedla ponieważ było
zagrożenie, że na terenie gdzie obecnie jest
zieleniec i pawilony handlowe będą wybudowane bloki. Po uzyskaniu informacji w 2013
roku, że deweloper planuje zbudować 5 bloków mieszkalnych na terenie zieleńca i pawilonów pomiędzy ul. Zamenhofa a kościołem
oraz 1 bloku na terenie obecnej restauracji
Kasztelańska. Rada Osiedla Piastowskiego,
Rada Osiedla Rataje oraz mieszkańcy i handlowcy, razem zaprotestowali przeciw budowie bloków i walczyliśmy aby obronić obecny
stan aby nadal był zieleniec i pasaż handlowy. Należy zaznaczyć, że władze miasta: Pan
Prezydent, MPU, Wydział Urbanistyki i Architektury i radni podzielili nasze argumenty, że osiedle jest gęsto zabudowane blokami
i nie należy tych terenów zabudowywać.
Ostatecznie 3 listopada br. Rada Miasta
Poznania uchwaliła plan zagospodarowania
dla os. Piastowskiego za co władzom miasta
serdecznie dziękujemy. Teraz liczymy, że miasto jako właściciel przystąpi do gruntowego
remontu pawilonów, które tego wymagają
co również poprawi estetykę tego miejsca.
Rada Osiedla Rataje postara się aby teren ten
wzbogacić jeszcze o małą architekturę tak aby
całość dobrze służyła mieszkańcom.

Miron Perliński,
Z-ca Przewodniczącego
Rady Osiedla Rataje

Głos Rataj

Pismo Rady Osiedla Rataje
Egzemplarz bezpłatny
Wydawca: Rada Osiedla Rataje
os. Powstań Narodowych 46, 61-216 Poznań,
www.facebook.com/rada.osiedla.rataje
Adres do korespondencji:
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych m. Poznania
os. Bohaterów II Wojny Światowej 36, 61-386 Poznań

Krzysztof Marciniak,
Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje
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