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Budżet Osiedla Rataje
na rok 2017 uchwalony

Słowo od redakcji
Szanowni Mieszkańcy!

D

Mając na uwadze jak ważna jest komunikacja z mieszkańcami, a także informowanie Państwa na bieżąco o działalności Rady Osiedla Rataje z przyjemnością informuję o nowym adresie strony internetowej www.rataje.poznan.pl. Na stronie będziemy
umieszczać wszystkie najważniejsze informacje związane z działalnością Rady Osiedla
Rataje. Chciałbym również przypomnieć, że jesteśmy obecni na facebook’u pod adresem www.facebook.com/rada.osiedla.rataje.

nia 15 września 2016 roku Rada Osiedla Rataje przyjęła budżet Osiedla na rok
2017. Tym razem Rada postawiła na inwestycje. Ponad 310 tys. zł. zostanie wydane na remont chodników położonych wzdłuż ulic należących do miasta Poznania. Rada postanowiła kontynuować rozpoczęty w roku bieżącym program rozbudowy
monitoringu miejskiego i wygospodarowała na ten cel kwotę 100 tys. zł – mamy nadzieję
że uda się tą kwotę uzupełnić środkami budżetu miasta Poznania. Za kwotę ponad 200 tys.
zł. chcemy rozpocząć pierwszy etap oświetlenia górnego bulwaru spacerowego nad Wartą
– w roku bieżącym zleciliśmy projekt budowlany, który zakończy się pozwoleniem na budowę tak aby na wiosnę roku 2017 można było rozpocząć prace budowlane. Kwotą 170 tys.
zł. dofinansujemy inwestycje wykonywane przez administracje Spółdzielni Mieszkaniowej
„Osiedle Młodych” i wspólnot mieszkaniowych na Polance i Łacinie – są to z reguły remonty chodników, placów zabaw, terenów zielonych itp. Za niespełna 60 tys. zł. Wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej doposażymy infrastrukturę osiedli poprzez zakup ławek czy nowe
nasadzenia roślin. Dofinansujemy także zakup radiowozu dla Policji z Komisariatu Nowe
Miasto oraz zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Straży Pożarnej nr 7 przy ul. Bobrzańskiej. Kwotą niespełna 70 tys. zł. dofinansujemy drobne remonty oraz różnego typu
konkursy w placówkach oświatowych Osiedla.

BUDŻET
2017
Mieszkańcy często mylą Radę Osiedla Rataje ze spółdzielczymi radami dlatego zależy nam na odróżnieniu się i dotarciu do jak najszerszego grona mieszkańców. Chcemy,
aby Rada Osiedla Rataje stała się rozpoznawalną marką wśród mieszkańców Rataj jednocześnie identyfikując się z Miastem Poznań. Zachęcamy do odwiedzania naszej nowej
strony, a także do polubień na facebook’u.

Druga pula środków to działania społeczne i kulturalne. Jak co roku wesprzemy działalność Ratajskich seniorów kwotą 60 tys. zł. – zorganizujemy między innymi spotkania Bożonarodzeniowe ale i Wielkanocne. Rada dofinansuje także letnie półkolonie organizowane
przez Spółdzielcze Domy Kultury kwotą 10 tys. zł. Dofinansujemy także kwotą 12 tys. zł.
szereg imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii
Św. Rocha. Z okazji uroczystości patriotycznych jak co roku w Domu Kultury Jędruś będzie
śpiewał Chór Festa Decoro a wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” zorganizujemy dwa festyny rekreacyjne – kwota dofinansowania to 20 tys. zł.

Obecny rok jest również wyjątkowy pod względem ilości numerów Głosu Rataj. Po
raz pierwszy zaplanowaliśmy 4 numery, a wszystko to z myślą, aby byli Państwo cyklicznie informowani o nowościach na Ratajach. Archiwalne numery Głosu Rataj dostępne
są na stronie www.rataje.poznan.pl. Kolejny numer Głosu Rataj będzie dostępny pod
koniec roku. Zapraszamy do lektury.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje
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Inauguracja nowego roku szkolnego
i otwarcie bazy sportowej przy SP nr 19

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku
szkolnego w Szkole Podstawowej nr 19
miała w tym roku wyjątkowy charakter.
Była bowiem połączona z oficjalnym otwarciem nowopowstałej bazy sportowej.
Niemały wkład w powstanie kompleksu
sportowego miała Rada Osiedla Rataje, która uzyskała na ten cel środki z tzw.: konkursu grantowego.
Na inaugurację nowego roku szkolnego 2016/2017 w SP 19 przybyli nie tylko
uczniowie, nauczyciele i rodzice, ale także wielu zaproszonych gości. Obecność

na uroczystości między innymi Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania,
przedstawicieli Wydziału Oświaty, Księdza
Proboszcza parafii pw. św. Rocha, prezesów
klubów sportowych MUKS i Przemysław
czy przedstawiciela SM Osiedle Młodych
wiązała się z oficjalnym otwarcie bazy sportowej. Na uroczystości nie mogło również
zabraknąć przedstawicieli Rady Osiedla Rataje, którą reprezentowali Przewodniczący
Zarządu Osiedla ROR Wojciech Strzelecki,
Wiceprzewodniczący Zarządu Krzysztof
Marciniak i Radna ROR Agnieszka Pospieszyńska.

Podczas minionych wakacji SP nr 19
wzbogaciła się o boisko do koszykówki oraz bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią w dal, które uzupełniły powstałe już
w ubiegłym roku szkolnym wielofunkcyjne boisko i zmodernizowany plac zabaw.
Była to doskonała okazja, aby cały kompleks sportowy oddać oficjalnie do użytku.
Przybyłych na uroczystość gości powitał
Dyrektor Szkoły Janusz Kaczmarek, który

nych przemówieniach nastąpiło przecięcie
wstęgi, które było symbolicznym aktem
oficjalnego otwarcia bazy sportowej. Nowe
obiekty zostały również pobłogosławione przez proboszcza parafii pw. św. Rocha
księdza Piotra Garsteckiego.

oprócz życzeń dla uczniów i nauczycieli
w związku z rozpoczynającym się nowym
rokiem szkolnym, wyraził między innymi
swoje zadowolenie ze współpracy z Radą
Osiedla Rataje dzięki, której udało się pozyskać dofinansowanie inwestycji. W imieniu
Rady Osiedla Rataje głos zabrał Wiceprzewodniczący Zarządu ROR Krzysztof Marciniak, który również zwrócił uwagę na dobrą
współpracę z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta
Poznania oraz życzył uczniom, by powstała
baza sportowa przyczyniła się do odnoszenia wielu sukcesów sportowych. Po oficjal-

osiedla jako obiekt rekreacyjny. Będzie on
także, przydatny do organizowania zawodów sportowych na szczeblu szkolnym, ale
także osiedlowym czy miejskim. W godzinach popołudniowych obiekt służy społeczności osiedla stanowiąc doskonałą formę
rekreacji i wypoczynku.

Kompleks sportowy służy nie tylko
dzieciom z SP nr 19 podczas lekcji wychowania fizycznego, ale także mieszkańcom

Krzysztof Marciniak
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Pożegnanie wakacji na Starym Rynku
Rada Osiedla Rataje przy współpracy
ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich
Archidiecezji Poznańskiej przy parafii św.
Rocha zorganizowała w ostatnią sobotę wakacji wycieczkę na Stary Rynek. Wycieczka była wspaniałą okazją do zapoznania
zwłaszcza młodych uczestników z elementami gwary i tradycji Poznania.

Poznania. Oprócz ciekawostek związanych
z wypiekiem Rogali Świętomarcińskich licznie przybyli uczestnicy zapoznali się również
z elementami gwary i historii Poznania. Zarówno najmłodsi jaki najstarsi goście uczestniczyli w interaktywnym pokazie. Dodatkową atrakcją była degustacja rogali.
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie z przewodnikiem niedostępnych
na co dzień zakamarków Fary Poznańskiej.
Uczestnicy zapoznali się z historią tej baro-

Wycieczka rozpoczęła się przed kościołem św. Rocha. Uczestnicy w pierwszej kolejności udali się do Rogalowego Muzeum

kowej świątyni oraz zwiedzili między innymi podziemia farne oraz kapitularz z widokiem na wnętrze bazyliki. Nie lada atrakcją
było zwiedzanie z bliska zabytkowych organów Friedricha Ladegasta wraz z koncertowym pokaz możliwości tego instrumentu.
Po doznaniach dla umysłu był i czas
na relaks dla ciała. Uczestnicy udali się
na pyszne lody. Natomiast w samo południe przybyli pod Ratusz Poznański, aby
podziwiać trykające się koziołki. Humory wszystkim dopisywały i w radosnej atmosferze powrócili tramwajem na Rataje.
Przybyli na wycieczkę goście wyrazili zainteresowanie kolejnymi wycieczkami.

Krzysztof Marciniak
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje
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Mała architektura

Konsultacje dla Łaciny

– nowe ławki i kosze na Ratajach
Rada Osiedla Rataje jako samorząd pomocniczy miasta Poznania co roku wzbogaca osiedle w małą architekturę, rezerwując na to zadanie środku w budżecie.
Naszym celem jest montowanie ławek
w nowych miejscach jak również stopniowa wymiana starych ławek na nowe, tak
aby poprawiać estetykę osiedla. W sumie
zostało postawionych 10 ławek oraz 3 kosze na śmieci. Montaż ławek rozpoczął się
w sierpniu 2016 a całkowity koszt inwestycji wyniósł 21 365,10 zł.
Ł aw k i i ko s z e n a ś m i e c i z o s t a ł y
postawione w następujących miejscach:
• 2 ławki na os. Rzeczypospolitej 1/2 (od
ulicy Zamenhofa – fot. 1),
• 2 ławki na os. Armii Krajowej 43-49 oraz
50-56 (od ulicy Pawiej – fot. 2),
• 3 ławki na os. Piastowskim przy Ośrodku Zdrowia (od strony apteki – fot. 3),
• 3 ławki na os. Piastowskim w Parku nad
Wartą (na górnej alejce – fot. 4),
• 3 kosze na śmieci w Parku na os. Armii
Krajowej – fot. 5.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) dla „Łacina-Południe” i „Łacina-Północ” w Poznaniu. Pierwszy
etap konsultacji społecznych odbył się 20 września 2016 r. o godzinie 17.00 w Gimnazjum
Nr 23, os. Jagiellońskie 128 w Poznaniu. Każda osoba, która chciałby zgłosić swoje uwagi
do mpzp może to zrobić do 12 października 2016 r., składając pisemny wniosek do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań. Więcej szczegółów na stronie
www.mpu.pl
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Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
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Granica projektu mpzp Łacina-Południe

Ï

Granica projektu mpzp Łacina-północ

Nowy plac zabaw przy ul. Milczańskiej
Pod koniec sierpnia 2016 r., został oficjalnie otwarty wielofunkcyjny plac zabaw
na os. Zielony Taras przy ul. Milczańskiej.
Plac zabaw został wyposażony w nowe urządzenia do zabaw takie jak: piramida linowa,
huśtawka typu bocianie gniazdo, huśtawka
na sprężynie, piaskownica, domek do zabaw, ławki oraz została położona nowa nawierzchnia na boisku do gry w piłkę nożną
i piłkę koszykową. Kilka urządzeń zostało
również odnowionych. Ciekawym elementem jest ścianka edukacyjna dla najmłodszych dzieci. Cały plac zabaw jest dostępny
dla wszystkich mieszkańców Rataj z przeznaczeniem dla każdej grupy wiekowej.
Inwestycja została zrealizowana wspólnie
ze wspólnotami mieszkaniowymi Milczańska
14 A-D, 14 E-G, 14 H-J, 16 J-M, 18 A-I.
Rada Osiedla Rataje dofinansowała inwestycję w kwocie 69 tys. zł.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje
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Ratajskie Igrzyska Olimpijskie 2016

I I I R at aj s k i e Ig r z y s k a O l i mp i j skie przeszły już do historii, trwały od
19 do 30 września 2016 roku. Impreza
ta na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sportowo – kulturalnych Osiedla.
Emocji i wrażeń było bardzo dużo. Ceremonia otwarcia RIO, to niezwykła lekcja historii dla ratajskich uczniów, przebiegała jak
na prawdziwych Igrzyskach Olimpijskich.
Podczas hymnu olimpijskiego, na maszt
powędrowała flaga olimpijska, którą wciągnął olimpijczyk z Rataj wychowanek SP 20
i Gimnazjum 24 Dawid Grabowski, który
swą przygodę ze sportem rozpoczął właśnie
na Ratajach. Olimpijki Marta Walczykiewicz i Bogna Jóżwiak wypościły w niebo
białe gołębie pokoju. W dalszej części otwarcia RIO na plac wbiegł najlepszy zawodnik ratajskich szkół z ogniem olimpijskim,
który przekazał srebrnej medalistce z Rio
de Janeiro kajakarce Marcie Walczykiewicz,
to ona rozpaliła znicz olimpijski nad Ratajami. Zgodnie z ceremoniałem olimpijskim
była defilada państw, czyli szkół ratajskich,
zawodnicy i sędziowie złożyli ślubowanie,
a uroczystego otwarcia igrzysk dokonał Zastępca Prezydenta Poznania Pan Mariusz
Wiśniewski.
W Ratajskich Igrzyskach Olimpijskich
każdego dnia uczniowie rywalizowali w 2-3
dyscyplinach sportu, w kilku kategoriach
wiekowych. Wszyscy zawodnicy przestrzegali zasady „Fair Play”, walczyli zgodnie
z duchem igrzysk, w atmosferze przyjaźni
i z szacunkiem dla rywala. W Ratajskiej
Olimpiadzie udział wzięło łącznie 1100
uczestników, z 13 szkół ratajskich i 200
przedszkolaków.
Ogólnie odbyło się 27 imprez sportowych.

Przedszkola – 2 imprezy integracyjne, na których wszyscy przedszkolacy wywalczyli medale.Podstawówki
– 7 dyscyplin: piłka nożna, unihokej, piłka koszykowa, piłka ręczna, strzelectwo,
tenis stołowy, lekkoatletyka, a w niej
3 konkurencjeGimnazja – 7 dyscyplin: piłka
nożna, unihokej, piłka koszykowa, piłka siatkowa, strzelectwo, tenis stołowy, lekkoatletyka, a w niej 3 konkurencjePonadgimnazjalne
– 6 dyscyplin: piłka nożna, plażówka, piłka
koszykowa, strzelectwo, tenis stołowy, lekkoatletyka, a w niej 2 konkurencje.

Gospodarzem każdej dyscypliny była
inna szkoła ratajska.

RIO przyciąga nie tylko uczestników i kibiców, zawsze swą obecnością
zaszczycają Rataje wybitni sportowcy.
W bieżącym roku również nie zabrakło sław polskiego sportu. W Ratajskich
Igrzyskach Olimpijskich uczestniczyło
16 olimpijczyków: aż 10 z nich startowało w Rio de Janeiro: Natalia Madaj
– złota medalistka olimpijska (wioślarstwo), Marta Walczykiewicz – srebrna
medalistka olimpijska (kajakarstwo),
Karolina Naja – brązowa medalistka
olimpijska (kajakarstwo), Wiktor Chabel (wioślarstwo), Bogna Jóźwiak (szermierka), Kacper Majchrzak (pływanie),
Dawid Grabowski (wioślarstwo), Joanna Fiodorow (lekkoatletyka – rzut
młotem), Łukasz Nowak (lekkoatletyka
– chód), Tomasz Kaczor (kajakarstwo),
Szymon Ziółkowski – złoty medalista
(lekkoatletyka – rzut młotem), Marcin Urbaś (lekkoatletyka – bieg 200 m),
Piotr Wiaderek (lekkoatletyka – bieg na
400 m.), Magdalena Kemnitz – Kaczmarek (wioślarstwo), Grzegorz Nowak (wioślarstwo), Krzysztof Głodowski (hokej).

W ramach olimpiady odbyły się również dwa spotkania z olimpijczykami.
Uczniowie gościli wicemistrza Europy, olimpijczyka z Rataj, wioślarza – Dawida Grabowskiego. Na drugie spotkanie
przybyła Natalia Madaj, wioślarka, złota
medalistka z Rio de Janeiro. W każdym
spotkaniu uczestniczyło ok. 150 uczniów
ratajskich szkół. Olimpijczycy opowiadali uczniom o początkach swej przygody
ze sportem, o tym jak pogodzić trening
z codziennymi obowiązkami, z nauką. Uczniowie mieli okazję zapytać naszych sportowców o wszystko, co wiąże się z uprawianiem wyczynowego sportu i nie tylko były
pytania związane z rodziną, z nauką: ulubione przedmioty w szkole, ciekawe szkolne historie, czy trudno było zdobyć złoty
medal, a także jak być sławnym.
Na uroczystym zakończeniu RIO, odbyły się dekoracje konkurencji indywidualnych. Medale wręczali medaliści olimpijscy,
radni Rady Osiedla Rataje oraz dyrektorzy szkół ratajskich. Ogółem wręczyliśmy
644 medale, 36 pucharów i 96 statuetek.

Beata Lewicka-Płaczek
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20
Radna Osiedla Rataje
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Pożegnanie lata z seniorami Konkurs „Zielony Poznań”
– podsumowanie
Jesień już zawitała na Rataje, a my jeszcze mamy w pamięci pożegnanie lata, które
odbyło się 17.09.2016 w amfiteatrze w Parku nad Wartą. To była już druga edycja
imprezy „Start przy Warcie”, która głównie
skierowana była dla seniorów ale również
nie brakowało atrakcji dla dzieci. Program
imprezy był bardzo bogaty. Oprawę artystyczną zapewniły zespoły, które działają
przy osiedlowych domach kultury. Zorganizowano gimnastykę na świeżym powietrzu,

trening Nordic Walking, a na zakończenie
wystąpiły zespoły Staropolanie i Wrzosy.
Organizatorem imprezy była Rada Osiedla
Rataje wspólnie ze spółdzielczym Domem
Kultury „Na Skarpie”.

Rada Osiedla Rataje już po raz kolejny
zorganizowała uroczyste podsumowanie
XXIII edycji Konkursu „Zielony Poznań”
dla wszystkich uczestników z Rataj. W tegorocznej edycji wzięło udział 54 uczestników (z os. Piastowskiego 22 osoby, z os.
Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych 7 osób, z os. Rzeczypospolitej,
Bohaterów II Wojny Światowej i Armii
Krajowej 25 osób). Z pośród zgłoszonych
uczestników do etapu osiedlowego, komisja
konkursowa złożona z przedstawicieli Rady
Osiedla Rataje na czele z przewodniczącą
Marią Michałowską wytypowała 3 osoby
do etapu miejskiego:
• Lubomiła i Karina Tium (os. Piastowskie – balkon)
• Barbara Cegielska (os. Armii Krajowej –
ogród przydomowy)
• Irena Gil (os. Armii Krajowej – ogród
przydomowy)

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Sportowy raj
Jak czytamy na Faceb o ok’u R ady
Osiedla Rataje powstaje Sportowy Raj
– Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne, pierwszy tego typu obiekt
na terenie Nowego Miasta w Poznaniu,
który jest realizowany w ramach PBO
2016 jako projekt dzielnicowy Nowe Miasto nr 210 zgłoszony przez Pana Dawida
Czarneckiego. Będzie to idealna miejsce
dla miłośników parkour, freerun czy street workout, sportów wymagających dużej
aktywności ruchowej dla dzieci, młodzieży a także dorosłych. Miejsce to ma integrować a także mobilizować do aktyw-

Uroczyste podsumowanie XXIII edycji konkursu „Zielony Poznań” na które zaproszono uczestników konkursu odbyło
się 29 września 2016 w Restauracji Trojka
podczas, którego zostały wręczone książki
o tematyce roślinnej oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystko odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze z drobnym poczęstunkiem
a gościem specjalnym był z-ca dyrektora
Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Jan Stachowiak. Celem konkursu jest

nego i bezpiecznego wypoczynku. Prace
trwają od sierpnia i będziemy o postępach informować. Sportowy Raj powstaje
na terenie Parku Rataje II w sąsiedztwie
Szkoły Podstawowej nr 20 na os. Rzeczypospolitej i jest kolejnym etapem budowy
Parku Rataje. Koszt inwestycji to 283 tys.
614 zł.

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.
Cieszy nas bardzo, że z roku na rok liczba
uczestników się zwiększa dlatego już teraz
zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji
konkursu w roku 2017.

Maria Michałowska
Radna Osiedla Rataje
fot. Artur Gumny

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Fot. autor.

Usunęli bramę
To nie administracja osiedla, ale Rada
Osiedla Rataje przyczyniła się do usunięcia
starej bramy na os. Rzeczypospolitej – informuje na Facebook’u Rada Osiedla Rataje.
Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Fot. Artur Gumny
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Fot. Artur Gumny

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 koloportażu
1. Selgros – Pasaż Rondo

19. Jagiellońskie 128 (Gimnazjum nr 23)

2. Armii Krajowej 100 (Szkoła Podst. nr 18)

20. Powstań Narodowych (Chata Polska)

3. Pawia (Sklep Spożywczy)

21. Oświecenia 1 (Szkoła Podstawowa nr 19)

4. Pawia (Sklep Mięsny Mielcarek)

22. Oświecenia 26 (Przedszkole nr 10)

5. Boh. II Woj. Świat (Piekarnia Cukiernia)

23. Oświecenia (Społem)

6. Stare Żegrze (Piotr i Paweł)

24. Piastowskie 26 (Przedszkole nr 126)

7. Polan (Poczta)

25. Piastowskie 27 (Szkoła Podstawowa nr 3)

8. Boh. II Woj. Świat. 1 (Przedszkole nr 114)

26. Piastowskie 55 (Przedszkole nr 119)

9. Boh. II Woj. Świat. 30 (Przedszkole nr
124)

27. Piastowskie 65 (Szkoła Podstawowa nr
14)

10. Rzeczypospolitej (Stokrotka)

28. Piastowskie 105 (Przedszkole nr 117)

11. Rzeczypospolitej 7 (Przedszkole nr 113)

29. Piastowskie (Beta)

12. Rzeczypospolitej 24 (Szkoła Podst. nr 20)

30. Piastowskie (Rabat)

13. Rzeczypospolitej 111 (LO nr X)

31. Polanka (Biedronka)

14. Rzeczypospolitej 130 (Przedszkole nr
130)

32. Polanka (Komisariat Policji)

15. Rynek Jagielloński (Społem)

33. Bobrzańska (Straż Pożarna JRG7 i KM
PSP)

16. Rynek Jagielloński (Cukiernia)

34. Kórnicka (Społem)

17. Rynek Jagielloński (Bosman Dymek)

35. Piłsudskiego (Kolportaż uliczny)

18. Jagiellońskie 9 (Przedszkole nr 9)

36. Zamenhofa/Obrzyca (Kolportaż uliczny)

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

Przewodniczący Rady Osiedla Rataje
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Rataje
Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Rataje
Przewodniczący Zarządu Osiedla Rataje
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje
Członek Zarządu Osiedla Rataje
Radna Rady Osiedla Rataje
Radna Rady Osiedla Rataje
Radny Rady Osiedla Rataje
Radny Rady Osiedla Rataje
Radna Rady Osiedla Rataje
Radny Rady Osiedla Rataje
Radny Rady Osiedla Rataje
Radny Rady Osiedla Rataje
Radna Rady Osiedla Rataje
Radny Rady Osiedla Rataje
Radny Rady Osiedla Rataje
Radna Rady Osiedla Rataje
Radna Rady Osiedla Rataje
Radna Rady Osiedla Rataje

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

Adres do korespondencji:
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta,
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań Osiedle Rataje
z dopiskiem „Osiedle Rataje”
Email: Osiedle_Rataje@um.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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Ratajscy strażacy radzą!!!
Bezpieczeństwo pożarowe
a urządzenia elektryczne:
Zagrożenie pożarowe w instalacjach
i urządzeniach elektrycznych wynika z wydzielania się ciepła, które nieodłącznie towarzyszy przepływowi prądu elektrycznego. W każdym urządzeniu elektrycznym
wydziela się mniejsza lub większa ilość ciepła i jest to zjawiskiem naturalnym. Konstrukcja urządzeń i instalacji elektrycznych
ogranicza szkodliwe oddziaływanie wydzielającego się ciepła m. in. przez odpowiedni
dobór przekroju przewodów, kształtu i materiału, z których wykonana jest np. izolacja przewodu. Urządzenia i instalacje
elektryczne prawidłowo skonstruowane,
zainstalowane i eksploatowane są całkowicie bezpieczne.

Zagrożenie pożarowe
powodowane przez urządzenia
i instalacje elektryczne:
Urządzenia elektryczne nawet sprawne
technicznie mogą być przyczyną pożaru,
jeżeli eksploatowane są niezgodnie ze swoim przeznaczeniem i przepisami eksploatacji. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń
grzejnych, wszelkiego rodzaju piecyków
elektrycznych, kuchenek, żelazek oraz urządzeń oświetleniowych ustawionych na palnych podstawach lub też w sąsiedztwie palnych przedmiotów.
Trzeba wiedzieć, że na powierzchni elementów grzejnych często występuje temperatura o wartości większej od temperatury zapalenia wielu materiałów palnych.
Umieszczenie urządzeń grzejnych w pobliżu materiałów palnych stanowi poważne
zagrożenie pożarowe, może bowiem doprowadzić do ich zapalenia. Należy pamiętać,
aby zawsze odległość wszelkich materiałów palnych od urządzeń grzejnych wynosiła minimum 1 metr.

dużych ilości ciepła w bardzo krótkim czasie. Prowadzi to do nagrzania przewodów
i ich izolacji. W sprzyjających warunkach
może nastąpić zapalenie izolacji przewodów i materiałów palnych stykających się
z przewodami. Niekiedy zwarciu towarzyszy powstanie łuku elektrycznego co może
spowodować zapalenie każdego ciała palnego stykającego się z łukiem lub znajdującego się w jego pobliżu.

leniowe, zwłaszcza żarówki, które w czasie
świecenia szybko i silnie nagrzewają się.
Kurz i pył zbierający się na oprawach żarówek też może się zapalić, dlatego żarówki
należy zawsze zabezpieczać kloszami.
Równie niebezpieczną pożarowo sytuacją jest przeciążenie instalacji elektrycznej.
Występuje wtedy, gdy do instalacji zostaje
przyłączonych zbyt dużo odbiorników energii elektrycznej
lub gdy są one długotr wale przeciążane.
Przeciążanie instalacji elektr ycznej
jest szczególnie
niebezpieczne
wtedy, gdy przewody ułożone
są na podłożu
palnym, np. na suchym drewnie
lub prowadzone
są w pobliżu materiałów łatwo zapalnych.

Przyczynami zwarć
są przede wszystkim
uszkodzenia izolacji
lub błędne połączenia, powstające
najczęściej przy
samowolnych napr aw a c h pr z e z
osoby nieprzygotowane fachowo
do tego ro dzaju
prac.
Wszelkie połączenia
przewodów w puszkach
rozgałęźnych, w gniazdach
wtyczkowych lub połączenia przewodów z odbiornikami energii jeśli nie
są prawidłowo wykonane i starannie konserwowane, mogą być przyczyną pożaru
wskutek nadmiernego nagrzewania się.

Kolejną sytuacją skrajnie
niebezpieczną jest eksploatowanie
uszkodzonych urządzeń i instalacji elektrycznych (uszkodzenia izolacji lub styków
przewodów, potłuczone obudowy, osłony,
itp.). Częstym skutkiem używania uszkodzonych urządzeń i instalacji są zapalenia
materiałów łatwo zapalnych przez zwarcia, iskry i łuki elektryczne występujące
np. w gniazdkach lub puszkach elektrycznych, obluzowanych stykach oraz na skutek
nieosłoniętych nagrzewających się części
urządzeń.

Najstarszymi i najskuteczniejszymi
urządzeniami zabezpieczającymi instalacje
elektryczne przed skutkami zwarć i przeciążeń są bezpieczniki. Oczywiście bezpiecznik musi być odpowiednio dobrany do instalacji i urządzeń znajdujących się w domu
oraz prawidłowo zainstalowany.

Często występującą sytuacją w gospodarstwach domowych jest tzw. zwarcie elektryczne. Prąd zwarciowy powoduje wydzielenie w przewodach instalacji elektrycznej

Na szczęście w ostatnim czasie w naszych domach dokonuje się wymiany bezpieczników topikowych na wyłączniki in-

Dla przykładu grzejniki z odsłoniętymi elementami grzejnymi osiągają temperaturę 700-800°C, a z zakrytymi elementami grzejnymi – 450-550°C. Wysoką
temperaturę mają również żelazka elektryczne (od 300 do 500°C). Czajnik pozostawiony bez dozoru, w którym wygotowała się woda, także osiąga temperaturę około
500°C. Porównując temperatury zapalenia
się pospolicie występujących w gospodarstwie domowym materiałów (np. drewna
sosnowego, tkanin, gumy) to wynoszą one
220-270°C i dlatego zapaleniu mogą ulec
nie tylko przedmioty bezpośrednio stykające się, ale i znajdujące się w pobliżu urządzeń grzejnych.

stalacyjne płaskie, wyłączniki wkrętkowe,
które nie dają się wymienić w łatwy sposób
(bez odkręcenia obudowy oraz przewodów)
na większe (o większym prądzie znamionowym), co jest ważne ze względu na prawidłowe działanie dobranych zabezpieczeń.

Postępowanie w sytuacji pożaru:
•

Każdy użytkownik urządzeń i instalacji elektrycznych powinien znać podstawowe zasady postępowania w razie
powstania pożaru. Znajomość tych zasad jest o tyle ważna, że nieumiejętne
postępowanie może spowodować rozprzestrzenienie się ognia, zniszczenie
urządzenia, a nawet zagrożenie zdrowia
i życia (np. porażenie prądem).

•

Najbardziej typowym objawem powstania ognia jest wyczuwalny, specyficzny swąd palącej się izolacji, dymienie,
a w końcu pojawienie się płomieni.
Innym objawem przy powstaniu zwarć
jest raptowne zapalenie się izolacji
na stosunkowo dużym odcinku lub objęcie płomieniem całego urządzenia.

•

Pierwszą i podstawową czynnością jest
natychmiastowe wyłączenie urządzenia spod napięcia. Jeżeli jest to już niemożliwe, należy natychmiast wyłączyć/
wykręcić bezpieczniki. Następną czynnością jest usunięcie na bezpieczną odległość innych palnych materiałów znajdujących się w pobliżu ognia.

Jeżeli wyłączenie prądu jest niemożliwe
lub okaże się nieskuteczne, należy przystąpić
do gaszenia ognia. Urządzeń elektrycznych
będących pod napięciem nie wolno gasić
wodą, pianą lub innymi roztworami zawierającymi wodę, ponieważ jest ona dobrym
przewodnikiem prądu i może nastąpić
porażenie gaszącego. Urządzenia elektryczne pod napięciem można gasić np. gaśnicą
proszkową. Przystępując do gaszenia należy
też natychmiast powiadomić straż pożarną,
a jeśli nie wyłączono urządzeń spod napięcia
również pogotowie energetyczne.
!!! GAŚNICA PROSZKOWA
W KAŻDYM DOMU !!!
Opracował:
st. kpt. Jacek Orlikowski
Dowódca Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7
(Poznań – Rataje)

Baczną uwagę należy również zwrócić
na wszelkiego rodzaju urządzenia oświet7

Budowa nowej pływalni na os Piastowskim

W miejscu obecnej pływalni na os.
Piastowskim powstanie nowa pływalnia. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny obecnej pływalni oraz fakt, iż
wysokość nakładów finansowych na remont i mo dernizację bas enu byłaby
niewspółmierna do uzyskanego efektu
Prezydent miasta Poznania podjął decyzję, aby zamiast remontu – dokonać
rozbiórki obecnego obiektu i zaprojektować, a następnie wybudować w jego
miejscu nową pływalnię – spełniającą
obecnie obowiązujące wymagania i normy oraz wykorzystującą nowoczesne
rozwiązania i technologie.
Na zlecenie POSiR wykonana została
ekspertyza budowlana, która wskazała
konieczność wymiany większości ele-

mentów konstrukcji obiektu. Wykazała także, iż konstrukcja metalowa niecki basenowej uległa znacznej korozji,
a rozwarstwiona część stwarza poważne
zagrożenia, niwelowane licznymi dodatkowymi podporami. Natomiast zastosowane przy budowie pływalni technologie
i rozwiązania pochodzące z lat 60-tych
nie odpowiadają obowiązującym wymaganiom i przepisom, a dostosowanie ich
do obecnie obowiązujących norm jest
niemożliwe.
Jako inwestor zastępczy Firma Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
ustaliła z POSiR program funkcjonalno-użytkowy oraz wymagania i oczekiwania
w stosunku do nowej pływalni, i na tej
podstawie przeprowadziła postępowanie

w wyniku którego wyłoniona została pracownia architektoniczna odpowiedzialna
za opracowanie projektu rozbiórki obecnej pływalni oraz dokumentacji projektowej, na bazie której wybudowana zostanie
nowa pływalnia.

ka nowych elementów i funkcji – znajdą
się w nim również dwa mniejsze baseny
do nauki pływania i zajęć aerobiku wodnego, mała strefa saun, salka do fitness,
mała siłownia i przeszklona kawiarenka
na piętrze.

Na projektanta wybrana została warszawska pracownia ATJ Architekci Sp.
z o.o., która zaprojektowała wiele obiektów sportowych w całej Polsce, między
innymi Termy Maltańskie w Poznaniu,
Atlas Arenę w Łodzi, Stadion Żużlowy
w Toruniu, Stadion Żużlowo – Piłkarski
w Rzeszowie, Stadion Piłkarski w Kielcach i Bielsku Białej.

Opracowana koncepcja zaprezentowana została i omówiona na spotkaniu
z osiedlowymi radnymi. Cały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pier wsze prace
budowlane związane z rozbiórką obecnej pływalni mają się rozpocząć jeszcze
w tym roku.

Nowy budynek, oprócz 25-metrowego basenu sportowego, będzie miał kil-

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Park Rataje można budować
Umowa o dofinansowanie projektu
„Park Rataje w Poznaniu”, największej z realizowanych dotąd przez miasto inwestycji
zagospodarowania terenów zieleni, podpisana. Na targach Pol-Eco-System podpisy
pod dokumentem, opiewającym na niemal
13 mln zł, złożyli prezydent Poznania Jacek
Jaśkowiak i Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Projekt „Park Rataje w Poznaniu” obejmuje zagospodarowanie ok. 14,5 ha, położonych pomiędzy osiedlami Jagiellońskim,
Powstań Narodowych, Rzeczypospolitej,
Bohaterów II Wojny Światowej i Polan.
Teren ten wymaga całkowitej rekultywacji,
jego wschodnia część położona jest na terenach poprzemysłowych.

Nowa strona internetowa
Rady Osiedla Rataje:
www.rataje.poznan.pl

Na zrekultywowanych terenach pojawić
się mają nie tylko nowe nasadzenia zieleni,
lecz również drogi dla pieszych i rowerzystów,
miejsca wypoczynku, rekreacji i sportu, a także
Skansen Średzkiej Kolei Powiatowej. Koszt realizacji projektu oszacowano na 21,37 mln zł.
Blisko 13 mln zł pochodzić będzie ze środków
Funduszu Spójności, z dofinansowania projektów w ramach Poddziałania 2.5.2 „Rozwój
terenów zieleni w miastach i ich obszarach
funkcjonalnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Głos Rataj

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

Wnioski o dofinansowanie oceniał
NFOŚiGW. Poznański projekt dostał najwyższą ocenę punktową. Podpisanie umowy o
dofinansowanie oznacza możliwość rozpoczęcia jego realizacji.

Redakcja:

Artur Gumny

Redaktor naczelny: Wojciech Strzelecki

Jacek Łakomy/biuro prasowe UMP

Tekst i foto: www.poznan.pl
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Nakład:

20 tys. egz

