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Park-Rataje – Pierwszy etap budowy już w tym roku
Doraźna Komisja Rady Miasta Poznania
do spraw powstania Rataje – Parku w Poznaniu na swoim posiedzeniu dnia 25 lutego 2016 roku omówiła kwestię wykonanych
w roku 2015 projektów budowlanych Parku-Rataje. Biorąc pod uwagę, że koszt całkowity budowy to kwota ok 15 mln złotych
postanowiono, że projekt będzie realizowany w trzech etapach podzielonych na lata
2016-2018.
I Etap (realizacja lata 2016-2017) – budowa placu centralnego zlokalizowanego
pomiędzy ulicami Wyzwolenia a Kruczą
na terenie po dawnym parkingu przy X Liceum Ogólnokształcącym oraz większej
części „północnego buta” od placu centralnego wzdłuż „deski” na os. Powstań
Narodowych do os. Jagiellońskiego gdzie
powstanie miejsce wypoczynku z potężną
pergolą dającą cień w upalne dni a także
obok siłowni naprzeciwko klubu seniora
Złota Jesień „sportowy raj” – zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego roku 2016,

Uznano, że etapowanie projektu daje
realną szansę realizacji wykonanych projektów budowlanych. Tak przedstawione
zadanie zostało poddane pod głosowanie
Doraźnej Komisji i otrzymało pełną akceptację a następnie zostało przekazane Prezydentowi Miasta Poznania do realizacji.
Efektem tych działań było przyjęcie przez
Radę Miasta Poznania na posiedzeniu dnia
15 marca 2016 roku Uchwały przeznaczającej 2,8 mln złotych na realizację I Etapu
zadania. Pozostaje mi jedynie wyrazić nadzieję, że projekt zostanie sprawnie zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem tak aby mieszkańcy mogli cieszyć się
z efektów już w przyszłym roku.

Plac Centralny

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

II Etap (realizacja rok 2017) – docelowy
układ ciągów pieszych i rowerowych w całym parku wraz z nawierzchniami innych
placów,
III Etap (realizacja rok 2018) – skansen kolei średzkiej wraz z kawiarenką oraz
ścieżką edukacyjną dla dzieci i młodzieży.

Fragment północnego buta

Plac Centralny

Budżet Obywatelski 2016

sowanie znacznej liczby ludzi
z całej Polski szczególnie
ludzi związanych ze sportem parkour. Ogólnodostępne Centrum w naszym
mieście to szansa na promocję dla miasta.
Miejsca tego typu w Europie i na Świecie już
teraz gromadzą rzesze entuzjastów oraz zwyczajnych obywateli. Cele Miejskiego Centrum
Multisportowo-Integracyjnego: rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu
życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych; wspieranie prawidłowego rozwoju ruchowego
dzieci i młodzieży; podnoszenie sprawności
fizycznej i polepszanie stanu zdrowia; zapewnienie bezpiecznych warunków treningowych
dla dzieci i młodzieży; rozwój turystyki oraz
animacja wolnego czasu dzieci i młodzieży; krzewienie postaw obywatelskich i zasad
sportowych; wspieranie rozwoju kreatywności i prawidłowych postaw społecznych mło-

Sportowy Raj – Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne
Projekt – Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne będzie realizowany w Parku
Rataje obok istniejącej siłowni, na przeciwko
klubu seniora Złota Jesień. Będzie miejscem
aktywności ruchowej zarówno dla dzieci,
młodzieży jak i dorosłych. Zarówno dzieci
jak i młodzież będą trenowały różnego rodzaju sporty miejskie pod okiem instruktorów.
Będzie to również miejsce spotkań, integracji
oraz aktywnego i co najważniejsze bezpiecznego wypoczynku. Plan Centrum przewiduje
liczne urządzenia i przyrządy umożliwiające
rozwijanie pasji do sportu w każdym wieku
a gumowa nawierzchnia amortyzuje upadki
czyniąc park miejscem bezpiecznych treningów. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie

coraz bardziej kreatywnych i różnorodnych
parków rekreacyjno-sportowych. Rozwijające
się społeczności lokalne parkour skoncentrowane na sporcie zgłaszały taką potrzebę dotychczas wyłącznie słownie. Takie Centrum
ma pomóc rozwinąć się młodym ambitnym
ludziom w dążeniu do osiągania kolejnych
celów sportowych, które obecnie mogą być
realizowane w bezpieczny sposób wyłącznie
poza Poznaniem. Jest to pierwsze tego typu
Centrum w Poznaniu. Poza możliwościami
aktywnego spędzania wolnego czasu Miejskie
Centrum Multisportowo-Integracyjne będzie
również wspaniałą wizytówką dla miasta.
W Polsce podobnych obiektów jest stosunkowo mało a takie Centrum przyniesie zaintere1
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dzieży; przeciwdziałanie
uzależnieniom od komputera, alkoholu, narkotyków i innych; zapobieganie wykluczeniu
społecznemu; zapewnienie warunków do aktywnego udziału w życiu społecznym osób
z niepełnosprawnościami. Wartość projektu
to kwota 280 414,00 złotych.
Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Źródło: www.poznan.pl

Spektakl wielkiej sceny
Całe przedsięwzięcie powstało w trakcie projektu edukacyjnego, w ramach zajęć dodatkowych dla młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Miasto Poznań. Uczniowie poświęcili dużo
czasu na pisanie scenariusza i liczne próby.
W wywiadzie dla RTK, uczeń Adam powiedział coś, co każdy nauczyciel chciałby
usłyszeć: „To przedstawienie to najlepsza
rzecz, jaka mnie spotkała w tej szkole”.

13 stycznia 2016 roku o godzinie 17.10 w
Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów w
Poznaniu odbyła się premiera autorskiego
przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek we
współczesnym świecie”. Pomimo opadów
śniegu na dworze w auli szkoły panowała
gorąca atmosfera.
Scenariusz został opracowany przez
uczniów wraz z nauczycielką języka pol-

Było to już drugie przedstawienie przygotowane przez tą samą grupę uczniów.
Pierwsze „Kopciuszek na wesoło” odniosło
również ogromny sukces.

skiego p. R. Gorwą. Znalazły się w nim odniesienia do wydarzeń politycznych, geograficznych, społecznych, prozdrowotnych
oraz do literatury klasycznej i popularnej.
Scenografia, stroje uczniów oraz muzyka
były dopracowane w szczegółach. Młodzież
wykazała się talentem pisarskim, recytatorskim, tanecznym i wokalnym. Przedstawienie nie tylko bawiło, ale również zmuszało
publiczność do refleksji.

„Czerwony Kapturek we współczesnym
świecie” zawita ponownie w murach szkoły. Zostanie wystawione dla Mam uczniów
oraz seniorów z ratajskiego klubu „Złota
Jesień”.
Bardzo zachęcamy do wspólnego
uczestniczenia w przygodach Czerwonego
Kapturka. Kogo spotka? Gdzie zawędruje?
Co powie? Co usłyszy? Wielkie wydarzenie
w ratajskiej szkole!

Agnieszka Olszewska

„Magia Dwudziestki”
Pierwsze symptomy wiosny oznaczają,
że trzeba wybrać wiersz i nauczyć się go
deklamować. Zaczyna się oczekiwanie
na konkurs.
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi ratajska Szkoła Podstawowa
nr 20 to ważny punkt na mapie miasta Poznania. Mało placówek oświatowych daje
szansę wydobyć talenty uczniów, którzy
wymagają indywidualnego podejścia. Rozbudzanie potrzeby uczestniczenia w życiu
kulturalnym, jak i związane z tym świadome jego postrzeganie to bardzo ważne zadanie nauczycieli i pedagogów.
Właśnie w „Dwudziestce” dzieci mogą
pokazać swoje umiejętności. Od wielu lat
w tej placówce organizowany jest konkurs
recytatorski. Każdego roku dotyczy innej
tematyki. 15 marca odbyło się już dziewiąte spotkanie i dotyczyło „Magii w poezji”.
Dwudziestu czterech uczniów z czterech
szkół podstawowych przedstawiało ciekawie dobrane wiersze oraz świetne stroje
i rekwizyty wprowadzając widzów w świat
magii. Pojawiały się śmiech, łzy wzruszenia,

Pigułka informacji
o placówkach
oświatowych
Mili mieszkańcy,
pod opieką Jednostki Pomocniczej Miasta
Poznania – Rady Osiedla Rataje jest piętnaście jednostek budżetowych oświaty:
dziewięć przedszkoli, pięć szkół podstawowych, jedno gimnazjum.
Przedszkola: nr 9, 10, 113, 114, 117, 119,
124, 126, 130. Szkoły Podstawowe nr 3, 14,
18, 19, 20. Gimnazjum nr 23, 31.
Wszystkie są prowadzone przez Wydział Oświaty. Oferują szeroką ofertę
edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą.
Uczęszczają do nich uczniowie ratajskich
osiedli, ale i także dzieci oraz młodzież
dojeżdżająca z innych rejonów naszego
województwa. Każda placówka posiada
swoją stronę internetową ze szczegółowo
opisaną ofertą edukacyjną wraz przestawieniem najważniejszych wydarzeń.
Wydział Oświaty współdziała z jednostkami pomocniczymi miasta – osiedlami w odniesieniu do funkcjonowania
miejskich placówek oświatowych poprzez zasięganie opinii, informowanie
oraz ustalanie listy zadań powierzonych
dotyczących remontów. Działalność RO
na rzecz rozwoju oświaty to jedno z najważniejszych zadań. Wsparcie finansowe
oraz „społeczne” dla placówek prowadzi
do stałych kontaktów z dyrektorami.
Informacje o rekrutacji do placówek
osiedlowych na rok szkolny 2016/2017
można znaleźć na Poznańskim Portalu Oświatowym. Poszczególne placówki
można bliżej poznać w trakcie dni otwartych. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami placówek.

gromkie brawa, wiele gratulacji no i duma.
Atmosfera konkursu pozwalała zapomnieć
o tremie.
Nagrodzeni uczniowie:
W kategorii klas 1-3
I miejsce: Matuszewski Wojciech z SP 102
II miejsce: Tomczyk Szymon z SP 101
III miejsce: Jankowski Kacper z SP 20

Agnieszka Olszewska

W kategorii klas 4-6 zwycięzcami byli:

Koncert Piosenki Zaangażowanej

I miejsce: Kołodziej Kamil z SP 20 i Różańska Marcelina z SP 20
II miejsce: Szary Stanisław z SP 101
III miejsce: Radwański Jan z SP 6

Na początku lutego w Domu Kultury „Na
Skarpie” odbył się patriotyczny Koncert
Piosenki Zaangażowanej. Wystąpili Łukasz
Groszewski (fortepian i śpiew) oraz Sebastian Nawrot (gitara i śpiew).
Źródło: Facebook.com/Dom Kultury Na Skarpie

Agnieszka Olszewska
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Mistrzostwa Szkół w wyścigach
smoczych łodzi Dragony 2016
oraz II Poznań Canoe Challenge

Monitoring miejski na Ratajach
Kamera dla jednych jest urządzeniem
służącym do inwigilowania, a dla innych
to urządzenie dające poczucie bezpieczeństwa. Dla nas ważne jest aby mieszkańcy naszych osiedli czuli się bezpieczni,
a obecność kamer ma zwiększyć ich bezpieczeństwo. Widok kamer często działa
odstraszająco na potencjalnych sprawców
przestępstw, a nagranie jest dobrym dowodem przy rozpoznawaniu sprawców.
Na wniosek Komisji Bezpieczeństwa
Rady Osiedla Rataje, której przewodniczy Pan Miron Perliński, rozpoczęliśmy
rozmawiać z przedstawicielami Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (WZKiB) w Poznaniu oraz przedstawicielami Policji na temat budowy kamer
na Osiedlu Rataje w oparciu o monitoring
miejski. Pierwsze rozmowy odbyły się już
w roku 2015, a efektem tych rozmów było
zarezerwowanie w planie wydatków Osiedla Rataje na rok 2016 kwoty 15 tys. zł właśnie na rozbudowę monitoringu.

4 czerwca br. na Torze regatowym Malta w Poznaniu ruszają Poznańskie Dragony 2016 –
VIII edycja Mistrzostw Smoczych łodzi oraz II Poznań Canoe Challenge – wyścig, w którym na kajakach turystycznych zmierzą się amatorzy.
Już po raz drugi Rada Osiedla Rataje włączyła
się w współfinansowanie tej niezwykłej imprezy
sportowej, która jest jedyną tego typu imprezą
w Polsce. Wsparcie finansowe jakiego udzieliła
wynosi 8 tys. zł. Mistrzostwa Smoczych łodzi
„Poznańskie Dragony 2016” mają na celu propagowanie poprzez zabawę wodnych dyscyplin
sportowych wśród młodych Wielkopolan.
W zawodach wystartują m.in. uczniowie poznańskich i wielkopolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Mistrzostwa Smoczych łodzi „Poznańskie
Dragony 2016” mają na celu propagowanie poprzez zabawę wodnych dyscyplin
sportowych wśród młodych Wielkopolan.
W zawodach wystartują m.in. uczniowie
poznańskich i wielkopolskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Dotychczas we wszystkich edycjach
wzięło udział niespełna 3 tysiące uczniów
i studentów z całej Polski. Z roku na rok
zainteresowanie uczestnictwem w imprezie
jest co raz większe.
W tegorocznej edycji, która odbędzie
się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania wystartuje 40 osad
– około 450 dzieci.

Podczas gdy na wodzie toczyć się będzie
walka o pierwsze zwycięstwo na trybunach
odbędzie się tradycyjny już konkurs z nagrodami na najlepiej kibicującą szkołę.
Każdy z uczestników dostaje pamiątkową koszulkę, zwycięzcy zaś puchary,
medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe!
II Poznań Canoe Challenge – to Mistrzostwa w kajakarstwie turystycznym
skierowane dla pełnoletnich amatorów.
Na starcie stanie jednocześnie 160 osób
– 80 dwuosobowych kajaków z amatorami
sportów wodnych na pokładzie.
Uczestnicy będą mieli do pokonania pięć
okrążeń o łącznej długości 6 km,a rywalizacja
toczyć się będzie przed trybunami poznańskiej
Malty. Osady mogą być dobrane dowolnie –
nie ma podziału na wiek i płeć. Nagrody wręczane będą w różnych kategoriach.
Zasady wyścigu są proste – każda
zdublowana osada odpada a zwycięzcy
stają na podium!
Każdy z uczestników dostaje medal i pamiątkową koszulkę, zwycięzcy zaś pucharyi bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe!
Czas i miejsce: Tor Regatowy Malta,
4 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 – 16.00

Następnym krokiem było zwołanie
w dniu 20 stycznia 2016 r. posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Rady Osiedla Rataje,
na którym byli obecni przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej z referatu Poznań-Nowe Miasto. Podczas spotkania została
zaprezentowana i omówiona wstępna lista lokalizacji kamer. Następnie 16 lutego
2016 r. odbyła się wizja lokalna z udziałem
przedstawicieli miasta z WZKiB, Policji
i Straży Miejskiej z referatu Poznań-Nowe
Miasto, a efektem tej wizji było ostateczne

ustalenie lokalizacji kamer w następujących miejscach:
1. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego – Mieszkowska (os. Powstań Narodowych)
2. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego – Dolska
(os. Oświecenia przy Szkole Podstawowej nr 19)
3. Skrzyżowanie ulic Zamenhofa – Szczytnicka (os. Piastowskie)
4. Skrzyżowanie ulic Pawia – Orla (os. Bohaterów II Wojny Światowej / os. Armii
Krajowej)
5. Skrzyżowanie ulic Zamenhofa – Jastrzębia (os. Rzeczypospolitej)
6. Skrzyżowanie ulic Zamenhofa – Krucza
(os. Rzeczypospolitej)
7. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego – Inflancka
8. Skrzyżowanie ulic Obrzyca – Wioślarska
(przy pawilonach)
Podczas XIII sesji, która odbyła się 7 kwietnia 2016 r. Rada Osiedla Rataje zabezpieczyła
na ten cel kolejne 15 tys. zł. Jest to pierwszy
etap budowy systemu kamer wchodzących
w sieć monitoringu miejskiego, którego
głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa na Osiedlu Rataje. Projekt zostanie
sfinansowany z budżetu miasta Poznania,
a koszt inwestycji będzie wynosił 530 tys. zł.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Zgłoszenia:
Adres mailowy: poznanskiedragony@wp.pl Partner strategiczny: Program Lider AnimaStrona internetowa: www.poznanskiedragony.pl tor
Zgłoszenia przyjmujemy do 27 maja 2016 r.
Partnerzy: Miasto Poznań, Rada Osiedla RaIlość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność taje, Urząd Marszałkowski Woj. WLKP.
przysłania zgłoszeń
Sponsorzy: Fundacja Sport Support, Coca– 40 osad – Mistrzostwa Smoczych łodzi
-Cola, Podium-Czerwonak, Drukarnia
– 80 osad – I Poznań Canoe Challenge
Drukma, Firma Lajkonik, KKS Lech Poznań,
Komplet Polska, Olandia, Green Hotel w KoPoznańskie Dragony 2016 to świetny spo- mornikach, Cityzen, Pilates room, Bea Beleza
sób na spędzenie wolnego czasu na świeżym Polska, Toyota Fietz Poznań.
powietrzu. Impreza przeznaczona jest dla
wszystkich sympatyków sportu. To możli- Kontakt:
wość zobaczenia ciekawych zmagań sportow- W sprawie wszelkich zapytań dotyczących
ców amatorów, na które GORĄCO ZAPRA- uczestnictwa prosimy o kontakt.
SZAMY.
Maciej Młodzik
Organizator: Maciej Młodzik, Klub Sporto- Mobile 510 866 354
e-mail: poznanskiedragony@wp.pl
wy Stomil Poznań;
www.poznanskiedragony.pl
Patronat: Prezydent Miasta Poznania,
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źródło: Urząd Miasta Poznania – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Szansa na nowy ogólnodostępny Spotkania świąteczne
parking przy ul. Milczańskiej
z seniorami
Budowa nowego układu komunikacyjnego
wokół powstającego Centrum Handlowego
„Posnania” wymusiła sporo zmian na całym otaczającym terenie. Ulica Milczańska
przekształciła się w drogę zbiorczą na większości swej długości z zakazem zatrzymywania, co w porównaniu z przeszłością, kiedy
na całej jej długości parkowało kilkadziesiąt, a nawet kilkaset samochodów okolicznych mieszkańców spowodowało duże zamieszanie. Samochody te zaczęły wjeżdżać
na osiedla i zastawiać wszystkie możliwe
miejsca. Niejednokrotnie blokując przejazdy,
łamiąc przepisy ruchu drogowego, niszcząc
zieleń i zasady współżycia społecznego. Niestety przed otwarciem Galerii Posnania nie
będzie lepiej, ponieważ można sie spodziewać kilkumiesięcznego napływu ponad 1000
samochodów podwykonawców pracujących
na zlecenie najemców lokali w galerii handlowej. Miejmy nadzieje, ze zarówno inwestor, jak i poznańskiej służby miejskie pomogą mieszkańcom przetrwać ten trudny okres.
Na osiedlu „Zielony Taras” planowane jest
wprowadzenie nowego oznakowania miejsc
parkingowych na terenie całego osiedla. Projekt jest na ukończeniu i będzie zatwierdzony przez wszystkie jednostki miejskie, które
w przyszłości będą odpowiedzialne za egzekwowanie porządku w zakresie ruchu samochodowego na osiedlu. Osiedle ma być dla
mieszkańców, a nie podporządkowane ich
samochodom i komfortowi zaparkowania jak
najbliżej wejścia do domu.
Na wniosek mieszkańców i przy wykorzystaniu obiecanego przez nowego Prezydenta Poznania budżetu trwają starania
o budowę ogólnodostępnego parkingu dla

kilkudziesięciu samochodów tuż przy osiedlu. Mamy nadzieję, przy zapewnieniach
Urzędu Miasta, ze inwestycję uda się przeprowadzić w tym roku i samochody, które
podporządkują się przepisom w zakresie
parkowania na osiedlu „Zielony Taras” będą
miały możliwość skorzystania z parkingu
tuż obok osiedla. To jedyny sposób (oprócz
wynajęcia dostępnych jeszcze na osiedlu
płatnych miejsc parkingowych) na unikniecie kary i mandatu za niewłaściwe zaparkowanie na osiedlu. Parking powstanie
na wysokości ul. Milczańskiej 16 i umożliwi
również przejście pieszych w kierunku os.
Oświecenia. W planie jest jego powiększenie
w przyszłości o kawałek asfaltowej drogi roboczej do budowy estakady. Zakładane jest
jego mocne zazielenienie, aby zrekompensował wycięte drzewa wzdłuż nowowybudowanej ul. Milczańskiej. Trzymamy Urząd
Miasta za słowo i czekamy na parking, który
w pewien sposób zrekompensuje okolicznym mieszkańcom możliwości w zakresie
parkowania z powodu przekształcenia ulicy
Milczańskiej w drogę zbiorczą.

Jest mi niezmiernie miło zakomunikować,
że jak co roku i tym razem Radzie Osiedla
Rataje udało się zorganizować spotkania
wigilijne dla Ratajskich seniorów. Spotkaliśmy się z mieszkańcami na co dzień
uczestniczącymi w zajęciach klubów: Złota Jesień, Piastun – Na Skarpie, Promień
– Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Filia nr 3, Jędruś. Na spotkaniach udało
nam się podzielić opłatkiem, pośpiewać
wspólnie kolędy oraz uczestniczyć w spotkaniu z gwiazdorem i śnieżynkami, którzy
jak co roku umilili nam spotkanie wieloma
konkursami a także każdy z seniorów mógł
stworzyć własnoręcznie bałwana. Spotkanie

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Grzegorz Marciniak

Modernizacja terenu
rekreacyjnego przy Milczańskiej
Niebawem rozpocznie się oczekiwana przez
mieszkańców modernizacja placu zabaw
na os. Zielony Taras przy ul. Milczańskiej.
Rozbudowa układu komunikacyjnego oraz
budowa estakady katowickiej bardzo utrudnia a szczególnie latem, w okresie wakacyjnym wręcz uniemożliwi dzieciom korzystanie z pobliskich terenów rekreacyjnych
ograniczonych nowymi, ruchliwymi ulicami lub placem budowy. Stąd nieodzowną
inwestycją dla okolicznych mieszkańców
jest wspomniana modernizacja istniejącego
na osiedlu placu zabaw. Inwestycja o wartości ponad ćwierć miliona złotych powstanie
dzięki zaangażowaniu Zarządów i Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych os. Zielony
Taras oraz dofinansowaniu Rady Osiedla
Rataje w kwocie 69 tys. zł. Mamy nadzieje,
że uda się zdążyć z ukończeniem prac przed

dało nam możliwość indywidualnych rozmów na tematy osiedla oraz omówić wiele nowych inicjatyw, które mam nadzieję
uda nam się zrealizować w roku bieżącym.
W sumie we wszystkich imprezach uczestniczyło około 500 mieszkańców naszego
Osiedla. Wszystkie spotkania jak co roku
udało nam się zorganizować dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedle Młodych za co dziękujemy.

Zaproszenie
• 22-23.04 POZNAŃ-RATAJE: Dwudniowe obchody Międzynarodowego Dnia Książki. W programie
m.in. poezja dla dzieci w wykonaniu
przedszkolaków, czytanie bajek, wymiana książek, konkurs plastyczny,

latem i spełnić oczekiwania oraz zadowolić
wszystkie dzieci oraz młodzież z tego terenu.

prezentacja multimedialna, warsztaty, stoisko z książkami. Miejsce: Dom
Kultury „Jagiellonka” os. Jagiellońskie, g. 11.

Grzegorz Marciniak
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Zielony Poznań
Także w tym roku Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców stolicy Wielkopolski do wzięcia udziału w XXIII edycji konkursu „Zielony Poznań”. Z ramienia Rady
Osiedla Rataje konkursem zajmuje się radna
Maria Michałowska. Celem konkursu jest
edukacja społeczna mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów
zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy
oraz utrwalanie wizerunku Miasta Poznania
postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.
Jak co roku Rada Osiedla Rataje przewiduje
uroczyste podsumowanie etapu osiedlowego
zapraszając wszystkich uczestników.
Źródło: poznan.pl

Ratajscy strażacy
ostrzegają…

Pożary traw…
Pożary traw w Polsce to prawdziwa plaga.
Statystycznie aż 94% wszystkich wiosennych
pożarów traw jest spowodowanych działalnością człowieka. Najczęstszą przyczyną tych
zdarzeń są akty chuligańskie, czyli po prostu
podpalenia. Pożary powstają też w wyniku
wypalania pozostałości roślinnych na terenach np. ogródków działkowych, a także
wskutek rozpalania dzikich ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Ale gdy trzeba natychmiast ewakuować kogoś z balkonu, z wysokiego piętra, a drabina
nie może podjechać pod sam blok, to niestety dochodzi do tragedii.
Na terenie ratajskich osiedli mieszkaniowych wielokrotnie zdarzają się sytuacje,
w których strażacy z powodu nieprawidłowo zaparkowanych samochodów mają
ogromne trudności w prowadzeniu skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych.

Fot. Archiwum

Problem nieprawidłowego parkowania samochodów na ratajskich osiedlach mieszkaniowych trwa już niezmiennie od wielu
lat. Mimo licznych interwencji Policji jak
i Straży Miejskiej a także działań informacyjno – prewencyjnych Państwowej Straży
Pożarnej w dalszym ciągu notorycznie samochody mieszkańców blokują drogi pożarowe oraz tzw. koperty zlokalizowane przy
budynkach wysokich i wysokościowych.
Powyższe poważnie utrudnia służbom ratowniczym dojazd do obiektów oraz zagrożonych ludzi i mienia.
W sytuacji niebezpiecznego zdarzenia
np. pożarowego dyspozytor obsługujący
numer alarmowy straży pożarnej natychmiast wysyła pod wskazany adres minimum dwa wozy ratowniczo – gaśnicze,
w tym ciężki samochód z drabiną mechaniczną. Auta gaśnicze mogą stanąć dalej
od miejsca zagrożenia, bo podpięcie dodatkowych odcinków węży pożarniczych czy
przeniesienie niezbędnego sprzętu ratowniczego trwa około kilkudziesięciu sekund.

Wypalanie traw to jeden z najbrutalniejszych
sposobów niszczenia środowiska. Płonące trawy to pułapka dla owadów i zwierząt.
Przede wszystkim jednak ogień to śmiertelne zagrożenie dla ludzi. Co roku w pożarach
traw w Polsce ponosi śmierć kilkanaście
osób a kilkadziesiąt odnosi obrażenia.

W takich sytuacjach Straż Pożarna
może jedynie poinformować Straż Miejską lub Policję o problemie z dojazdem
pod dany adres. To te organy uprawnione
są do ewentualnego karania kierowców zestawiających swoimi pojazdami koperty,
drogi pożarowe oraz wjazdy na nie.

Niestety zdarzają się też przypadki kiedy dochodzi do tragedii wśród strażaków.
W województwie mazowieckim w 2012
roku jeden ze strażaków przypłacił taki pożar życiem. Dla nas strażaków jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacji silnego,
wiejącego zmiennie z różnych kierunków
wiatru. Pożar wtedy rozprzestrzenia się
szybko i niekontrolowanie. W takich sytuacjach występuje realne zagrożone dla zdrowia i życia ratowników.

Przy tej okazji chciałbym poinformować, że strażacy z ratajskiej Jednostki zdając sobie sprawę z tego jak poważny jest
to problem regularnie rozpoznają operacyjnie poszczególne osiedla mieszkaniowe
pod kątem możliwości dojazdu. Odbywa
się to cyklicznie, w różnych godzinach,
każdego miesiąca i ma na celu jak najlepsze
przygotowanie strażaków do prowadzenia
działań ratowniczo – gaśniczych w tych
trudnych warunkach.

Regularnie zdarza się też, że w wyniku
pożarów traw dochodzi do innych groźnych
pożarów. Niejednokrotnie bywały sytuacje, kiedy ogień wymykał się spod kontroli
i sięgał zabudowań miejskich lub przenosił
się na pobliskie lasy, a stąd już bardzo blisko
do poważnych zdarzeń pożarowych.

Szanowni Państwo,
Parkujmy nasze samochody w miejscach
do tego przeznaczonych. Nawet jeżeli wolne miejsce parkingowe znajduje się dalej
niż byśmy sobie tego życzyli. Przecież chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo!!!

Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę, że podczas pożarów traw powstaje duże

Opracował:
st. kpt. Jacek Orlikowski
Zastępca Dowódcy Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7
(Poznań – Rataje)

Auto na piątkę
16 i 17 marca br. policjanci z Komisariatu
Policji Poznań Nowe Miasto, także na terenie Rataj, przeprowadzili działania pn.
„Auto na Piątkę”.Celem przeprowadzonych
przez funkcjonariuszy działań, było promowanie bezpiecznej jazdy oraz uświadomienie podróżujących o tym, że zapięte pasy
bezpieczeństwa mogą uratować życie oraz
uchronić przed poważnymi obrażeniami.
– Podczas akcji, policjanci przypominali
kierowcom o obowiązku zapinania pasów,
przewożeniu dzieci w fotelikach, przestrzeganiu dozwolonej prędkości, prawidłowym
wyposażeniu pojazdów oraz przygotowaniu

ich do jazdy. Akcja spotkała się z bardzo
pozytywnymi reakcjami zarówno ze strony
kierowców jak i pasażerów.

Fot. OSP Poznań Głuszyna

Źródło: KMP Poznań
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zadymienie, które jest szczególnie groźne
dla osób przebywających w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi
na możliwość zatrucia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach,
co może prowadzić do powstania groźnych
w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
I jeszcze jedno, strażacy zaangażowani
w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być
potrzebni do ratowania życia i zdrowia
ludzi w innym miejscu. Może się zdarzyć,
że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą
z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.
Po d s u m ow uj ą c , w y p a l a n i e t r aw
to po prostu ludzka bezmyślność. Ogień zaprószają zarówno dorośli jak i dzieci. W tej
sytuacji mogę jedynie zaapelować o rozsądek. W najbliższym okresie wzmacniamy
naszą działalność prewencyjną w tym zakresie, aby nie doszło na naszym terenie
do tragedii. O zagrożeniach związanych
z pożarami traw mówimy podczas zajęć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w naszej strażnicy w ramach
m. in. akcji „Otwarte Strażnice”. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć jednak do wszystkich, dlatego też apelujemy w tym miejscu
do rodziców o baczniejsze zwrócenie uwagi
na to co robią ich pociechy, a nauczycieli
o poruszenie tego zagadnienia na lekcjach
w szkołach.
Opracował:
st. kpt. Jacek Orlikowski
Zastępca Dowódcy Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7
(Poznań – Rataje)

Bezpłatna pomoc prawna
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy
prawnej. Kilka takich miejsc uruchomiono
też w Poznaniu.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast
w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać
także doradcy podatkowi oraz absolwenci
wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie),
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
1. Dla osób fizycznych, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej
na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
2. Dla młodzieży do 26. roku życia
3. Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
4. Dla kombatantów i weteraniów.
5. Dla osób uprawnionych do korzystania
z Karty Dużej Rodziny.
6. Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
• katastrofa naturalną,
• awarią techniczną,
• klęską żywiołową.

Rodzina 500+ bez kolejek

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• spraw cywilnych,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
•
•
•
•
•

pełnienie wniosku przy jego użyciu – mówi
rzecznik prasowy PCŚ Damian Napierała.
Jeśli ktoś jednak ma obawy i nie chce
korzystać z internetu przy wypełnianiu
wniosku, może udać się do punktu obsługi klienta. Przez 5 dni w punktach złożono
3478 wniosków o świadczenie wychowawcze
Rodzina 500+. Wydawać się może zatem,
że są tam ogromne kolejki. Otóż nie. Obsługa jest sprawna, a w dodatku w PCŚ można
umówić się na konkretny termin. Wystarczy
wypełnić formularz internetowy na stronie
www.psc-poznan.pl lub zadzwonić pod nr
61 646 33 44. Można wybrać najbardziej dogodny dzień i godzinę oraz lokalizację.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego,
· sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne.

Na początku kwietnia do Poznańskiego
Centrum Świadczeń wpłynęło już prawie 9300 wniosków o wypłatę świadczeń
z programu Rodzina 500+. Problemów
ze staniem w kolejkach nie ma, bo w Poznaniu funkcjonuje aż 5 punktów przyjmowania wniosków. Najwięcej wpływa
ich jednak przez internet.
Większość z wniosków, ok. 5750 przesłano drogą elektroniczną.
-Za pomocą systemu emp@tia wpłynęło aż 5428 wniosków. Cieszy nas, że nie
ma z tym systemem żadnych problemów,
działa bez zarzutu. Jest bardzo intuicyjny,
nikomu nie powinno sprawić problemu wy-

W Poznaniu takie punkty w pobliżu Rataj działają m.in. przy ul. Wszystkich Świętych 1 (Centrum Świadczeń) i Chwaliszewo
69 (Okręgowa Izba Radców Prawnych) .
Źródło: www.poznan.pl

Do wyboru są dwie placówki: przy ul.
Małachowskiego i przy ul. Wszystkich Świętych. Ta pierwsza została uruchomiona specjalnie na potrzeby programu 500+. By interesanci nie musieli stać w długich kolejkach,
zatrudniono nowych pracowników i wydłużono czas ich pracy do godziny 19.
-W punkcie przyjmowania wniosków
przy ul. Małachowskiego w ogóle nie ma kolejek. Klient przychodzi i od razu załatwia
swoje sprawy. W innych punktach jest podobnie, ale na Małachowskiego obsługa jest
naprawdę bardzo sprawna – zapewnia Damian Napierała, rzecznik prasowy PCŚ.
Źródło: www.poznan.pl
Fot. www.poznan.pl

SPIS DZIELNICOWYCH POZNAŃ-RATAJE
asp. Arkadiusz SMELKOWSKI

WAŻNE TELEFONY

Kierownik

rej.

519-064-614

sierż. Tobiasz MAZAJCZYK

308

Polanka

519-064-609

sierż. Maciej TYSZKIEWICZ

341

os. Piastowskie 1-39

519-064-611

vacat

342

os. Piastowskie 40-73 TYSZKIEWICZ zast.

519-064-611

Komisariat Policji
Poznań-Nowe Miasto:

61 841 23 12, 997

sierż. Arkadiusz KORCZ

343

os. Piastowskie 74 do ul. Hetmańskiej

519-064-599

Straż Miejska
Poznań-Nowe Miasto:

61 878 50 31, 986

sierż. Piotr ADAMCZYK

344

os. Armii Krajowej

786-936-026

sierż.sztab. Łukasz SZTUL

345

os. Boh. II WŚ

519-064-604

vacat

346

os. Rzeczypospolitej SZTUL zast.

519-064-604

sierż. Jędrzej SZCZEPANIK

347

os. Jagiellońskie

786-936-027

vacat

348

os. Powstań Narodowych SUSZEK zast.

519-064-610

st.post. Agnieszka SUSZEK

349

os. Oświecenia

519-064-610

sierż. Mateusz SKWAREK

350

os. Lecha 1 – 66

519-064-597

61 856 17 22

vacat

351

os. Lecha 67 – 129 SKWAREK zast.

519-064-597

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

vacat

352

os. Czecha MATUSZAK zast.

519-064-628

Zimowe Utrzymanie:

sierż. Tomasz MATUSZAK

353

os. Tysiąclecia + os. Malta

786-936-030

Straż Pożarna:

998

Pogotowie Ratunkowe:

999

Pogotowie Energetyczne:

991

Pogotowie Gazowe:

992

Pogotowie Wodociągowe:

994

Awarie
Oświetlenia Drogowego:

61 647 72 31
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Trener osiedlowy dla seniorów Nowe nazwy ulic
Jeżeli masz 55+ lat i chcesz pod okiem
specjalisty ćwiczyć na świeżym powietrzu
to przyjdź na siłownie zewnętrzną na os.
Powstań Narodowych 31 przy Klubie Seniora „Złota Jesień”.

Podczas XII sesji w dniu 04.02.2016 r., Rada
Osiedla Rataje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RMP, w sprawie nazwy ulicy
Katowicka a dokładnie chodzi o ustalenie jej
zasięgu i lokalizację. W związku z trwającą budową C.H. Posnania i zmianą organizacji ruchu a także z koniecznością nazwania nowych
dróg wokół C.H. Posnania wyznaczonych
w MPZP „Rataje – Łacina A” projekt uchwały
proponuje, aby ograniczyć zasięg nazwy Katowicka do obszaru rzeczywiście zajętego przez
tę ulicę. Tymczasem podczas sesji Rady Miasta
w dniu 5 kwietnia 2016 r. radni zaopiniowali
pozytywnie i uchwalili projekt zaproponowany przez prezydenta miasta, aby ulicom na Ratajach nadać nazwy ul. Brneńska i Katowicka.

Zajęcia realizowane są w ramach akcji
„Trener senioralny AWF” i finansowane
są z Budżetu Obywatelskiego. Na zajęcia nie
trzeba się zapisywać, idea jest taka, że każda
chętna osoba może w trakcie zajęć dołączyć
a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Zajęcia będą trwały od 16.03.2016
do 30.11.2016
• w środy od 9:00 do 10:00
• w soboty od 11 do 12:30
Kontakt: rajmund.trener@gmail.com
Wszystkich Seniorów bardzo serdecznie
zapraszamy.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Artur Gumny

Więcej pieniędzy na system PEKA

Skład Rady Osiedla Rataje

podstawowy uległ awarii. Nie będzie też
potrzeby wyłączania dostępu dla użytkowników podczas prac naprawczych czy konserwacyjnych, jak się dzieje obecnie.

3,8 mln zł w tym roku, a 600 tys. w przyszłym – poznańscy radni podczas sesji
przyznali dodatkowe pieniądze na zapewnienie ciągłości pracy, bezpieczeństwa i wydajności systemu PEKA.
Daniel Wawrzyniak, dyrektor ds. technicznych Zarządu Transportu Miejskiego,
wyjaśniał radnym, dlaczego i na co są potrzebne dodatkowe pieniądze. Zwrócił im
uwagę na zagrożenia, na jakie narażony jest
system: już obecnie miesięcznie notuje się
prawie 500 awarii systemu lub problemów
z jego obsługą, bo system jest na granicy
wytrzymałości. Ochrona danych systemowych i danych klientów przed utratą z powodu awarii jest więc jedną z podstawowych potrzeb.
Obecnie awaria oznaczałaby także niemożność świadczenia usług na dotychczasowym poziomie, nie mówiąc już o utraconych przychodach miasta i pogorszeniu
wizerunku Poznania jako miasta przyjaznego pasażerom komunikacji publicznej.
Najgorszym zagrożeniem byłoby jednak
całkowite unieruchomienie systemu PEKA
oraz systemów zintegrowanych.
Dlatego niezbędne jest stworzenie zapasowego centrum przetwarzania danych
PEKA, które będzie kosztowało 2 700 000 zł
i które przejmie obsługę, gdyby system

Kolejny koszt to 700 000 zł potrzebne
na monitoring jakości i spójności systemów
teleinformatycznych. To z kolei pozwoli
na dużo bardziej efektywne monitorowanie stanu takich urządzeń jak kasowniki
czy sprawdzarki kontrolerów, a także możliwość podjęcia skutecznych działań zanim
jeszcze dojdzie do awarii.
150 000 zł będzie kosztował interfejs
do zewnętrznej personalizacji kart PEKA.
To także zabezpieczenie umożliwiające pracę bez przerwy w przypadku awarii maszyny personalizacyjnej w ZTM, pozwalające
także na utrzymanie ciągłości wydawania
kart oraz szyfrowanie i przekazywanie danych personalnych w bezpieczny sposób.
System kopii zapasowych i archiwizacji,
który także powstanie w ramach tych środków, będzie kosztował 850 000 zł. Nie tylko
pozwoli na odtworzenie utraconych danych
w przypadku katastrofy technicznej, ale też
będzie cennym źródłem informacji dla
wszystkich tych, którzy będą modernizowali system lub wprowadzali nowe rozwiązania za kilka lat.

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

5 Krzysztof Marciniak

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje

6 Artur Gumny

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje

7 Jan Nowaczyński

Członek Zarządu Osiedla Rataje

8 Maria Michałowska

Radna Rady Osiedla Rataje

9 Beata Lewicka-Płaczek

Radna Rady Osiedla Rataje

10 Grzegorz Marciniak

Radny Rady Osiedla Rataje

11 Jerzy Żarnowski

Radny Rady Osiedla Rataje

12 Danuta Borowska

Radna Rady Osiedla Rataje

13 Zbigniew Jenek

Radny Rady Osiedla Rataje

14 Jacek Kołyszko

Radny Rady Osiedla Rataje

15 Mateusz Kopeć

Radny Rady Osiedla Rataje

16 Agnieszka Olszewska

Radna Rady Osiedla Rataje

17 Jakub Pająkowski

Radny Rady Osiedla Rataje

18 Robert Pawłowski

Radny Rady Osiedla Rataje

19 Agnieszka Pospieszyńska

Radna Rady Osiedla Rataje

20 Marta Telesińska

Radna Rady Osiedla Rataje

21 Mirosława Wawrzynowska Radna Rady Osiedla Rataje

Prezentacja przygotowana przez ZTM
przekonała radnych – w głosowaniu zadecydowali o przekazaniu na potrzeby systemu
4 400 000 zł. Po głosowaniu Maciej Wudarski,
zastępca prezydenta Poznania, podziękował
radnym za podjęcie tej decyzji.
Źródło: www.poznan.pl
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RoweLOVE Rataje
w budowie

Rower miejski
Zarząd Transportu Miejskiego rozstrzygnął
przetarg i podpisał umowę na obsługę oraz
rozbudowę Poznańskiego Roweru Miejskiego.
Operatorem systemu od 1 kwietnia w latach
2016-2018 jest Nextbike Polska. Rowery można wypożyczać m.in. na Rondzie Rataje.
Poznański Rower Miejski kręci się już piąty sezon. Od 1 marca 2016r. mimo zmiennej
i nie zawsze sprzyjającej aury, mieszkańcy
chętnie z niego korzystają: do systemu przystąpiło 1097 nowych użytkowników, a bilans
wynajmów w marcu zamknął się liczbą 11
788. Najwięcej nowych użytkowników – 132
– zarejestrowało się w PRM w Poniedziałek
Wielkanocny.
Obecnie do dyspozycji chętnych są 443
rowery w 37 stacjach w lokalizacjach znanych
z ubiegłego roku (sprawdź na: http://www.
ztm.poznan.pl/komunikacja/rowery/pozna-ski-rower-miejski-prm/). Zostało też wprowadzonych wiele nowości, a system zostanie
rozbudowany o stacje w nowych lokalizacjach.

Jeszcze przed wiosną ruszyły prace związane
z budową kolejnych odcinków ścieżki rowerowej w ramach projektu RoweLOVE Rataje,
realizowanego w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Według planów najpóźniej do końca czerwca rowerzyści będą
mogli korzystać z nowych tras, które będą
utwardzone asfaltem.
Projekt RoweLOVE Rataje sięga 2013 r.
Wówczas podczas głosowania w PBO poparło go 21 tys. osób. Od samego początku jako
osiedlowy radny wspierałem ten pomysł. Założenia zakładały wybudowanie ścieżek rowerowych, które mają łączyć Park Rataje z Maltą
oraz ulice: Inflancką z Jana Pawła II. Projekt
miał być gotowy już w 2014 r., ale pojawiły się informacje o rzekomych problemach
z nieuregulowanym stanem własnościowym
gruntów, na których miała być wybudowana
trasa rowerowa.
Wiosną 2015 roku zbudowano odcinek K
– wzdłuż ulicy Inflanckiej (na wysokości
osiedla Tysiąclecia). Wtedy zapowiadano,
że kolejne odcinki E i F, które miały połączyć
osiedle Polan z Powstań Narodowych będą
budowane w drugim kwartale 2015 roku.
W tym terminie jednak nie powstały, a prace
dopiero ruszyły teraz i mają skrzyżować się
z istniejącą już ścieżką.

Przede wszystkim rowery w stacjach będą
szybciej uzupełniane, co wpłynie na większą
płynność wypożyczeń. Jeżeli w danej stacji zostanie jeden bicykl (lub nie będzie żadnego),
operator będzie miał maksymalnie 1 godzinę
na dostawienie jednośladów.

chomości miejskiej. Budowa była skutecznie uniemożliwiana poprzez między innymi
przez nielegalne nasypywanie ogromnych
mas ziemi na tym terenie.

Na przełomie kwietnia i maja planowane
jest uruchomienie dodatkowej możliwości
wypożyczania rowerów bez konieczności rejestracji w systemie. To wygodne ułatwienie
ma służyć zwłaszcza turystom i osobom będącym przejazdem w Poznaniu, ale chcącym
skorzystać z ekologicznego roweru miejskiego. Podstawą wynajmu w takim przypadku
będzie użycie karty kredytowej, która spełni
funkcję identyfikatora wypożyczającego, a jednocześnie umożliwi pobranie kaucji przez system.

Miasto zmieniło dokumentację projektową, a dlatego zamiast mało komfortowej dla
rowerzystów kostki pozbrukowej pojawi się
tu znaczniej wygodniejsza do bezpiecznej jazdy masa bitumiczna.
Budowa ruszyła również na odcinkach
kolejnych I oraz J, wzdłuż ulicy Inflanckiej
na wysokości os. Lecha. Do zakończenia inwestycji zostanie jeszcze ostatni odcinek L,
który przebiegnie wzdłuż Trasy Kórnickiej
i dzięki temu połączy ulice Jana Pawła II i Inflancką. Nie powstanie jedynie odcinek A,
który przebiega po gruntach, które nie mają
uregulowanego stanu prawnego.

W ramach nowej umowy możliwe jest
także wydłużenie okresu wypożyczeń o 1 miesiąc w ciągu roku. W minionych latach sezon
trwał z reguły od 1 marca do 30 listopada. Teraz umowa gwarantuje ZTM możliwość wydłużenia sezonu.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

W bieżącym sezonie zaplanowano rozbudowę o 24 stacje. Przy wyborze nowych lokalizacji są brane pod uwagę miejsca wcześniej
wskazane i zgłaszane przez mieszkańców, rady
osiedli oraz stowarzyszenia rowerowe. Istotna
jest także dbałość o spójność systemu i zachowanie korzystnej dla użytkownika logiki funkcjonowania roweru miejskiego umożliwiającej
20 minut jazdy PRM za darmo. Procedura
ustalania lokalizacji nowych stacji znajduje się
na finiszu. Montaż nowych stacji jest zaplanowany na czerwiec/lipiec. Docelowo – w 2018
roku – PRM ma obejmować około 1000 rowerów w 100 stacjach.

Cieszymy się, że prace ruszyły, ale karygodne jest to, że budowa ścieżki kończy się
dopiero teraz, mimo że nie mamy do czynienia ze skomplikowaną technicznie inwestycją,
lecz o prostych ścieżkach pieszych i rowerowych z oświetleniem. Trasa przebiega przez
dawną Fabrykę Domów, w całości po nieru8

Kolejną, oczekiwaną przez użytkowników
nowością będą foteliki przystosowane do przewożenia dzieci. Zostanie w nie wyposażonych
10 proc. (65 sztuk) nowych rowerów. Pierwsze
będą udostępniane w czerwcu/lipcu. Zostanie
też udostępniona specjalna aplikacja do znajdowania rowerów z fotelikami, której start
zaplanowano równolegle z pojawieniem się
fotelików.
Celem zaplanowanej na lata 2016-2018
rozbudowy systemu PRM jest stworzenie
atrakcyjnej, ekologicznej i prozdrowotnej
alternatywy do przemieszczania się po mieście, a także stworzenie spójnej oferty, którą
zagwarantuje jeden system. Dlatego w tym
roku, po 10 latach funkcjonowania zakończyła działalność wypożyczalnia rowerów ZTM
na Dworcu Sobieskiego. Docelowo w jej miejscu będzie się znajdować największa stacja
Poznańskiego Roweru Miejskiego. Już w ubiegłym roku ten plan został częściowo zrealizowany, stacja PRM na Dworcu Sobieskiego
obejmuje 36 (z planowanych 72) stojaków
roweru miejskiego i jest jedną z największych
w systemie.
Czwarty sezon PRM, który zakończył się
30 listopada 2015 r., był rekordowy. Liczba
zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 33 tys., rowery wypożyczono 123 tys. razy.
W roku 2015r. liczba stacji została zwiększona
do 37 (z 16), a użytkownicy mieli do dyspozycji 443 rowery (o 273 więcej niż w 2014r.).
W efekcie rower miejski w stolicy Wielkopolski stał się czwartym pod względem wielkości
systemem w Polsce.
Źródło: ztm.poznan.pl
Fot. ZTM Poznań
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