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Modernizacja estakady i ul. Jana Pawła II
Miejski Inżynier Ruchu informuje,
że zgodnie z zawiadomieniem wykonawcy
od wtorku 20 grudnia 2016 r. , w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym w okresie świąteczno-noworocznym,
zaplanowano zmianę tymczasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Jana Pawła II.
Na odcinku za skrzyżowaniem ul. Jana Pawła II z ul. Baraniaka w stronę ronda Śródka udostępniony zostanie trzeci pas ruchu.
Nowe pasy ruchu wyznaczone będą przy
pomocy tymczasowych linii. Organizacja
ruchu na skrzyżowaniach ul. Jana Pawła II
z ul. Baraniaka oraz na rondzie Śródka pozostaną bez zmian.

Niech w Waszym domu
na te wspaniałe Święta Bożego Narodzenia
znajdzie się radość, szczęście, życzliwość
i wzajemne zrozumienie,
a Nowy Rok niechaj będzie
d la Was wspanialszy od poprzedniego
przeżyty w zdrowiu, radości i pokoju.
życzy
Rada i Zarząd Osied la Rataje

Trwają też prace na estakadzie katowickiej, w ramach realizacji inwestycji, gdzie
przebudowie poddane zostały wiadukty
– nad ulicą Inflancką oraz nad ul. Chartowo/Żegrze. Prace prowadzone są zgodnie
z harmonogramem. Zakończono roboty
palowe na części Chartowo-Żegrze, wraz

z próbnymi obciążeniami pali – uzyskano
wyniki pozytywne. Rozpoczęto prace betonowe przy fundamentach. Na ul. Inflanckiej
trwają roboty palowe. W ramach inwestycji na obiekcie nad ul. Inflancką od strony
os. Oświecenia zostaną również wykonane
ekrany akustyczne o wys. 4,00 m. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2011 r.,
nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
na wysokości bloku os. Oświecenia 20-25
w Poznaniu. Jeżeli w wyniku analizy okaże
się, że są niedotrzymane standardy akustyczne, inwestor będzie musiał zaproponować rozwiązanie ograniczające hałas oraz
jego realizację, np. wykonanie ekranów
akustycznych. Do 20 października 2017 r.
wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności wiaduktów nad ul.
Inflancką oraz Chartowo. Koszty inwestycji
szacowane są na ponad 161 mln zł.
Zródło: ZDM Poznań, PIM Poznań

Podsumowanie roku 2016
Szanowni Państwo! Mija kolejny rok,
który był niesłychanie bogaty w działania
podejmowane przez nasze Osiedle. Staramy
się podtrzymywać i wspierać te inicjatywy,
które się już sprawdziły i na stałe wpisały się
w kalendarz Rataj – są to m.in.: Ratajskie
Igrzyska Olimpijskie organizowane przez
Szkołę Podstawową nr 20 we wszystkich
placówkach oświatowych naszego Osiedla,
Akcja Lato dzięki, której dzieci mogą spędzać w ciekawy sposób wakacje w ramach
półkolonii odbywających się w osiedlowych
domach kultury, Poznańskie Dragony
to zawody kajakowe organizowane nad Jeziorem Maltańskim cieszące się ogromnym
zainteresowaniem szkół z całego miasta Poznania, wydarzenia kulturalno-oświatowe
odbywające się w Centrum Duszpasterskim
im. św. Jana Pawła II przy parafii św. Rocha.
Podtrzymujemy stały kontakt z seniorami
Ratajskich Osiedli skupionych w klubach:
Złota Jesień, Na Skarpie, Piastun oraz Promień starając się wspierać i wsłuchiwać
w ich oczekiwania. Uczestniczyliśmy jak
co roku w kolejnej edycji konkursu Zielony Poznań, w którym wzięło udział prawie sześćdziesięciu mieszkańców, którzy
poprzez swoją całoroczną pracę upiększają
piękna roślinnością nasze otoczenie.

od Kruczej do Pawiej. Posiadamy obecnie
projekt budowlany na oświetlenie górnego
bulwaru spacerowego nad Wartą. Projekt
rozpoczyna się na szczycie deski przy numerze 97 na os. Piastowskim, dalej biegnie obok
Kościoła Nawrócenia św. Pawła skręcając
w dół obejmując cały ciąg od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi. Kolejny
program dotyczy rewitalizacji całego Parku
nad Wartą. W tym roku powstała Koncepcja zagospodarowania parku wraz z muszlą
koncertową a w roku 2017 zostanie zlecone
wykonanie projektu budowlanego tak aby
w kolejnych latach muc przejść do działań
inwestycyjnych. Jak już wszyscy Państwo napewno wiecie w mijającym roku udało nam
się otrzymać dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Parku-Rataje. Kwota
dofinansowania to aż 21 mln. zł. Projektem
parku jest objęte 14 hektarów terenów zlokalizowanych w sposób centralny naszego
Osiedla. Jak zapewnia Prezydent Miasta
Poznania budowa ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku i zakończyć latem roku
2018. Osobiście jestem szczególnie usatysfakcjonowany tą inwestycją. Jest ona efektem
11 lat ciężkiej pracy i zmagań z przeciwnościami losu. Przypomnę, że to ówczesny Pre-

Osiedle nasze działa intensywnie
na rzecz rozwoju inwestycji lokalnych
i właśnie w tej dziedzinie wydaje większość swoich środków. Utworzyliśmy kilka
programów, które sukcesywnie będziemy
realizować w kolejnych latach. Działając
na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców postanowiliśmy
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych,
których właścicielem jest miasto Poznań
ulokować 21 kamer monitoringu miejskiego. W roku bieżącym powstało ich 8, które
kosztowały ok 600 tys. złotych. Inwestycja
jest podzielona na trzy lata. Mamy nadzieję,
że inicjatywa Osiedla Rataje uzyska wsparcie
finansowe Prezydenta Miasta w kolejnych
latach i zostanie dokończona. Kolejny program to wymiana nawierzchni chodników
wzdłuż głównych ulic Osiedla. W tym roku
zakończył się remont wzdłuż ul. Obrzyca
na os. Piastowskim, dobiegł także końca
remont wzdłuż ul. Wyzwolenia rozpoczynający się przy X Liceum Ogólnokształcącym, następnie przy Przedszkolach nr 130
i 113 oraz Szkole Podstawowej nr 20 i dalej
przy Ośrodku Zdrowia na os. Rzeczypospolitej dalej aż do ul. Obrzyca przy os. Jagiellońskim. W przyszłym roku chcieli byśmy
kontynuować remont tej ulicy na odcinku
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zydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny zrobił wiele jako Prezydent aby do tej
inwestycji nie doszło a plany dewelopera
Pana Dariusza Wechty aby zabudować nasz
park tysiącami mieszkań napotykały często
na zrozumienie Urzędu Miasta. Te czasy już
minęły oby na zawsze a my mieszkańcy będziemy mogli wreszcie korzystać z bogactwa
zieleni i drobnej infrastruktury rekreacyjnej
tak jak to było zaplanowane jeszcze w latach
60-siątych ubiegłego wieku. W przyszłym
roku Osiedle rataje zaprosi Państwa na wystawę przedstawiającą to co i gdzie ma w naszym wymarzonym parku powstać. Wystawa
będzie prezentowana w szkołach, domach
kultury i parafiach na terenie całego Osiedla
Rataje.
Tak wygląda bilans prac Rady i Zarządu
Osiedla Rataje w roku 2016. Mam nadzieję,
że spełniliśmy Państwa oczekiwania w znaczący sposób a kolejne lata pozwolą nam
na kontynuację powstających zamierzeń.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Dla każdego, coś miłego…
w Barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich
oraz mieli szansę obejrzeć umundurowanie
i wyposażenie ułanów. Dodatkową atrakcją były żywiołowe warsztaty plastyczne
z Panem Pianką. Dzieci własnoręcznie
wykonały okolicznościowe prace nawiązujące tematyką do dnia 11 listopada oraz
lokalnych, poznańskich tradycji związanych
z tą datą.

Rada Osiedla Rataje kontynuowała
po wakacjach współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej przy parafii św. Rocha.
W okresie październik – grudzień odbyło
się kilka niezmiernie ciekawych wydarzeń
kulturalno – oświatowych, skierowanych
do różnych grup wiekowych.
Cały projekt w mijającym roku podzielono na osiem odrębnych wydarzeń, mających na celu propagowanie kultury, krzewienie patriotyzmu i integrację lokalnej
społeczności oraz uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka. Rada Osiedla Rataje
przystąpiła do projektu jako współorganizator i wsparła w skali roku przedsięwzięcie
kwotą 12568 zł. Na naszych łamach pisaliśmy już o lirycznym spektaklu słowno- mu-

Ogromnym zainteresowaniem cieszył
się również spektakl słowno – muzyczny
„Bo moje usta powiedzą Ci o mojej miłości” w wykonaniu Izabelli Tarasiuk – Andrzejewskiej i Janusza Andrzejewskiego,
przy akordeonowym akompaniamencie Jarosława Buczkowskiego. Spektakl odbył się
20 listopada z okazji przypadających w parafii św. Rocha Jubileuszy Małżeńskich. Sala
Centrum Duszpasterskiego była wypełniona po brzegi, artyści dostarczyli widzom
wspaniałych i niezapomnianych doznań,
budzących zachwyt słuchaczy. Śpiew artystki spodobał się publiczności, do tego stopnia, iż brawom i bisom nie było końca.

zycznym „Gemisch – czyli tuwimowski
misz-masz”, majówce na sportowo połączonej z rockowym koncertem oraz o pożegnaniu wakacji na Starym Rynku. W okresie
powakacyjnym współorganizowaliśmy pięć
kolejnych wydarzeń.

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 parafii św. Rocha. Uczestnicy mięli szansę poznać nowoczesne techniki i materiały wykorzystywane
w zdobnictwie kartek świątecznych.

31 października włączyliśmy się w organizację Balu Wszystkich Świętych, który
był alternatywą dla zabaw halloween’owych
niezwiązanych z polską tradycją. Na Bal
Wszystkich Świętych przybyły dzieci, młodzież i dorośli poprzebierani za ulubionego
świętego. Wśród licznych atrakcji balu warto wymienić zabawę taneczną przy dobrej
muzyce oraz nagrody dla wszystkich przebranych uczestników balu.
Kolejnym niezmiernie ciekawym, a jednocześnie edukacyjnym projektem było
spotkanie patriotyczne z okazji przypadającej 11 listopada Rocznicy Odzyskania
przez Polską Niepodległości, połączone
z prelekcją ułanów oraz śpiewem pieśni
patriotycznych. Zebrani goście wysłuchali
wykładu ułanów z Ochotniczo Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania

W niedzielę poprzedzającą przypadające
w dniu 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja
zaprosiliśmy natomiast dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze św. Mikołajem połączone z misyjnym przedstawieniem. Dzieci
miały okazję poznać postać św. Mikołaja,
dowiedzieć się o jago misyjnych podróżach
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i uczestniczyć w interaktywnym spotkaniu
z misjonarzami – przyjaciółmi świętego.
Na koniec spotkania każde z przybyłych
dzieci mogło uściskać dłoń świętego, rodzice robili pamiątkowe zdjęcia, a co dla milusińskich najważniejsze św. Mikołaj obdarował ich drobnymi upominkami.
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 nabiera coraz to nowszego i szerszego
wymiaru. W minionym roku przebiegała
pomyślnie i bez zastrzeżeń dlatego Rada
Osiedla Rataje planuje współpracę z SRK
AP i parafią św. Rocha również w przyszłym roku.
Krzysztof Marciniak
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje
fot. Krzysztof Marciniak

Współpraca z administracjami Remont chodnika
osiedli SM „Osiedle Młodych” przy ul. Wyzwolenia – II etap

Rada Osiedla Rataje od samego początku funkcjonowania stara się współpracować
na różnych płaszczyznach, ze wszystkimi
spółdzielczymi administracjami działającymi na terenie Osiedla Rataje. Najbardziej
widoczne dla mieszkańców, są jednak te
związane z inwestycjami na osiedlach. Dlatego tworząc budżet Osiedla Rataje, co roku
zabezpieczamy środki z przeznaczeniem
na inwestycje współfinansowane wspólnie
z kierownictwami osiedli spółdzielczych.
Ze względu, że tereny na naszych osiedlach
często nie są własnością miasta dlatego staramy się współpracować z poszczególnymi administracjami, po to aby odnawiać,
wzbogacać wspólną przestrzeń z której
korzystają mieszkańcy. Warunkiem takiej
współpracy jest dofinansowanie ze środków
administracji osiedla minimum 51% kosztów inwestycji.
Dzięki takiej współpracy nasze osiedla
szybciej pięknieją, co przekłada się na zadowolenie mieszkańców. Środki najczęściej
wykorzystywane są na budowę i modernizację osiedlowych chodników, a także doposażenie placów zabaw lub boisk. W tym
roku Kierownictwo Osiedla Piastowskiego w ramach współpracy wykonało modernizację chodników, przy budynkach

od 45 do 67. Odbiór techniczny odbył
się 30.11.2016 r., a dofinansowanie przez
Rade Osiedla Rataje wyniosło 40 tys. zł.
Natomiast Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia, Powstań Narodowych, wybudowało ścieżki spacerowe oraz
nawierzchnię do koszykówki na placu zabaw, w pobliżu budynku os. Oświecenia 27.
Odbiór techniczny odbył się 13.12.2016 r.,
a dofinansowanie tej inwestycji przez Rade
Osiedla Rataje wyniosło 50 tys. zł. Watro
również wspomnieć, że współpracujemy także z Kierownictwem Osiedli Armii
Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej,
Rzeczypospolitej, a efektem tej współpracy
jest chociażby kort tenisowy zlokalizowany
na os. Armii Krajowej 112-119, który został oddany do użytku w roku 2013. Środki jakie przeznaczyła Rada Osiedla Rataje
wyniosły 59.500 tys. zł. Administratorem
kortu tenisowego jest DK „Jędruś” i jest
to jedyny tego typu obiekt na Osiedlu Rataje. Wszystkich miłośników tenisa zapraszamy na Rataje.
Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje
fot. Artur Gumny

ni zdrowia, aż w stronę os. Jagiellońskie
równolegle do bloku 94-98. Dodatkowo
dokończyliśmy naprawę chodnika przy
X Liceum Ogólnokształcącym, którego
w zeszłym roku nie udało się ukończyć.
Łącznie naprawiono 542 m 2 chodnika
oraz zostały wymienione krawężniki.
Ze względów na duże koszty inwestycje
takie staramy się planować i etapować.
Remont został zrealizowany przez ZDM,
który jest zarządcą ulicy oraz przyległego
chodnika. Natomiast środki na to zadanie
przekazała Rada Osiedla Rataje w ramach
własnego budżetu, a całkowity koszt wyniósł 117.870,48 tys. zł.

Os. Rzeczypospolitej (przy X LO) po.

Os. Rzeczypospolitej (przy X LO) przed.

Os. Jagiellońskie.

Os. Rzeczypospolitej.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje
fot. Artur Gumny

Malta bez wody

Remont chodnika przy ul. Obrzyca
na os. Piastowskim – III etap
Z przyjemnością informujemy o zakończonym remoncie chodnika na os.
Piastowskim przy ul. Obrzyca, biegnącego od strony pawilonów i wzdłuż Zespołu
Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 oraz
równolegle do bloku nr 56-62. Odbiór techniczny odbył się 03.11.2016 r., natomiast
zakres robót polegał na wymianie starych
popękanych i nierównych płytek chodnikowych na nową kostkę, wymienione zostały
krawężniki, które przy przejściach dla pieszych zostały również obniżone. Inwestycja
została realizowana przez ZDM, a całkowi-

Rada Osiedla Rataje jako jednostka
pomocnicza Miasta Poznania pomaga organom miasta w realizacji zadań. Do jednych z podstawowych zadań statutowych
Osiedla Rataje, należy dbałość o ład przestrzenny oraz porządek i bezpieczeństwo,
a także dbałość o lokalne drogi i chodniki.
Tak się składa, że ulica Wyzwolenia jest
najdłuższą ulicą osiedlową, która przebiega przez takie osiedla jak: Jagiellońskie,
Rzeczypospolitej, Bohaterów II Wojny
Światowej i Armii Krajowej. Stan samej
drogi jest dobry ale chodniki, które biegną wzdłuż ulicy wymagają gruntownej
modernizacji. Dlatego już w roku 2015
rozpoczęliśmy kompleksową naprawę
chodników na odcinku os. Rzeczypospolitej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 20
a także Przedszkoli nr 113 i 130. W tym
roku kontynuujemy rozpoczętą inwestycję
na os. Rzeczypospolitej wzdłuż przychod-

Na początku listopada zaczęło się spuszczanie wody z Jeziora maltańskiego w Poznaniu. Takie zabiega wykonywany jest raz
na cztery lata, aby oczyścić dno akwenu.
Wody nie będzie przez całą zimę. Przez
kilka miesięcy zostanie oczyszczone dno
z butelek, kartonów i innych śmieci, które
zamiast do kosza to trafiły do wody. Będzie
też usuwany muł, aby utrzymać odpowiednią głębokość toru regatowego, co jest najważniejsze dla wioślarzy i kajakarzy, którzy
do Poznania przyjeżdżają z całego świata.
Brak wody w Malcie daje tez możliwość
zrobienia przeglądów i remontów urządzeń
torowych oraz jazu (urządzenia do regulacji
poziomu wody) i umocnień.

ty koszt wyniósł 136.250,64 tys. zł, z tzw.
środków powierzonych oraz środków własnych Rady Osiedla Rataje. Tym samym został ukończony remont chodnika wzdłuż ul.
Obrzyca po stronie os. Piastowskiego, który
był rozłożona na trzy etapy (I etap 2014,
II etap 2015, III etap 2016).
Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje
fot. Artur Gumny
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Poznański Budżet Obywatelski Będzie bezpieczniej na Ratajach!
2017 rozstrzygnięty!!!
Jak co roku poznańscy społecznicy
mieli okazję zaproponować i we własnym
zakresie wypromować w swych dzielnicach
projekty w ramach PBO 2017. Dla Rataj,
Żegrza i Chartowa zgłoszono aż 7 projektów, które zdobyły w sumie aż 5811 głosów.
Dzięki aktywności mieszkańców wszystkie
zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach przyszłorocznego budżetu Miasta
Poznania. Jako współautor jednego z nich
– Bezpieczna droga do szkoły – Urbanator dla Rataj pragnę wszystkim bardzo
serdecznie podziękować za udział w głosowaniu. Przygotowany przez nas projekt
ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych dzieci poprzez uspokojenie ruchu samochodowego w rejonach okołoszkolnych.
Będzie jeszcze analizowany i optymalizowany z udziałem odpowiednich Jednostek Miejskich ale wstępnie m.in. zakłada
skrócenie istniejących przejść dla pieszych,
zaprojektowanie nowych, progi zwalnia-

Już działają zamontowane kamery
na terenie Osiedla Rataje w ramach monitoringu miejskiego. Z inicjatywy Komisji
Bezpieczeństwa Rady Osiedla Rataje i przy
współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa miasta Poznania
i przy poparciu Pana Prezydenta Poznania
i radnych Miasta Poznania zostało zamontowanych 8 kamer na ulicach miejskich
które działają już od 6 grudnia br. w miejscach:
1. Skrzyżowanie Obrzyca i Wioślarska przy
pawilonach
2. Zamenhofa i Szczytnicka,
3. Zamenhofa i Krucza,
4. Pawia i Orla,
5. Zamenhofa i Jastrzębia,

jace ruch samochodowy na lub w okolicy przejść dla pieszych z dostosowaniem
do komunikacji miejskiej, skuteczne i widoczne oznaczenie przejść dla pieszych.
Projekt obejmie 22 ulice usytuowane na terenie 3 osiedli i zyska finansowanie z PBO
2017 w kwocie 480tys zł. Naprawdę warto
już dziś pomyśleć o kolejnych potrzebach
Rataj i przygotować projekty pod przyszłoroczne głosowanie. Jeśli Miasto Poznań
daje możliwości współdecydowania o tego
typu rejonowych inwestycjach warto z tego
skorzystać.Szczegóły dotyczące wszystkich wygranych projektów można znaleźć
na stronie www.pbo2017.um.poznan.pl/i/
pbo-2017/voting

6. Piłsudskiego i Dolska przy szkole podst. 19,
7. Piłsudskiego i Mieszkowska,
8. Piłsudskiego i Inflancka.
Należy nadmienić, że na rok 2017 Komisja Bezpieczeństwa planuje dalszych kilka kamer i na ten cel Rada Osiedla Rataje
w budżecie rezerwuje 100000 zł.i w zależności od dotacji z miasta będzie nasz projekt realizowany. Uważamy, że przez rozwój
monitoringu poprawimy bezpieczeństwo
na Ratajach.
Miron Perliński
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Osiedla Rataje

Kiedy przebudowa ronda?
Kolejna medialna informacja ws. przebudowy Ronda Rataje, a my nadal nic nie
wiemy... już raz mieszkańcy i Rada Osiedla
Rataje wybrali wariant przebudowy ronda
ale jak widać co władza to nowa wizja...
– pisze na Facebook’u Rada Osiedla Rataje.

Grzegorz Marciniak
radny Osiedla Rataje

Fot. UMP

Codziennie przez poznańskie Rondo Rataje przejeżdża prawie 100 tys. pojazdów. Władze miasta planują remont
w tym miejscu w latach 2017-2019. Na ten
cel zamierzają zdobyć unijne dofinansowanie. Na rondzie mają powstać wspólne
przystanki dla autobusów i tramwajów.
Na rondzie planowany jest bus pas oraz
dodatkowy lewoskręt z ulicy Jana Pawła II
w Krzywoustego. Przy okazji mają być przebudowane przystanki przy ul. Wioślarskiej
i Serafitek, gdzie mają powstać podwyższone platformy. Ten wariant ma kosztować
niespełna 100 mln zł, czyli trzy razy taniej
niż początkowo planowana budowa ronda
dwupoziomowego.

Nowe boisko

Szkoła małego inżyniera Konsultacje na osiedlu

Nowe boisko do koszykówki oraz bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal, które
powstały przy Szkole Podstawowej nr 19
na os. Oświecenia, zostały wybudowane
dzięki środkom, które Rada Osiedla Rataje pozyskała w ramach konkursu grantowego. Budowa rozpoczęła się jeszcze
w czerwcu br. a oficjalne otwarcie odbyło
się z początkiem nowego roku szkolnego
2016/2017 podczas, którego Rade Osiedla
Rataje reprezentowali Wojciech Strzelecki oraz Krzysztof Marciniak. Dzięki temu
SP 19 dysponuję najnowocześniejszą bazą
sportową jeżeli chodzi o boiska zewnętrzne.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 235.338
tys. zł z czego 80.028 tys. zł to wkład własny Rady Osiedla Rataje jako warunek przystąpienia do konkursu grantowego. Tym
samym jest to trzeci grant, który Rada
Osiedla Rataje pozyskała dla placówek
oświatowych, poprzednie to:

Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu
im. Stefana Batorego z oddziałami integracyjnymi (Osiedle Rzeczypospolitej) brała
udział w programie Szkoła Małego Inżyniera. Aby wygrać pomoce naukowe potrzebne
były głosy internautów do 20 grudnia. Każda osoba raz dziennie mogła oddać 1 głos
z każdego urządzenia z internetem – komputer, tablet, smartfon, nie potrzeba podawać swoich danych.

2012 rok – Szkoła Podstawowa 20 – Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw z ze-

W roku 2015 Rada Osiedla Rataje, również dofinansowała remont placu zabaw,
który znajduję się na terenie szkoły SP 19.
Zarówno plac zabaw jak i boiska sportowe
dostępne są dla wszystkich mieszkańców
Rataj po za godzinami otwarcia szkoły.

W ramach nagrody finaliści wezmą
udział w programie „Szkoła Małego Inżyniera”, w którego zakres wchodzi jednodniowy Festiwal Technologiczny, składający
się z pokazu przeznaczonego dla wszystkich
uczniów szkoły oraz warsztaty z robotyki, warsztaty z programowania i wystawa
w świecie nowych technologii. Ponadto
szkoła otrzyma darowiznę w wysokości
6000 złotych na zestawów klocków LEGO
Mindstorms EV3.

II etap
konsultacji
społecznych
dotyczących
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Osiedle
Armii Krajowej” w Poznaniu odbył się
14 grudnia
2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 18, os. Armii Krajowej 100 w Poznaniu. Było to spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej, którego celem było omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww.
obszarów.

tekst/fot. Artur Gumny

Źródło: Facebook.com/Rada Osiedla Rataje

Fot. MPU

stawami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych,
2013 rok – Gimnazjum 23 – Budowa
bieżni lekkoatletycznej czterotorowej
ze skocznią do skoku w dal.
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Kalendarium Powstania Wielkopolskiego
Zbrojny czyn Wielkopolan 1918-1919 doczekał się wielkiej ilości opracowań. Znana jest
dzięki nim olbrzymia ilość faktów. W tej sytuacji, jak wydaje się, przyszedł czas na dokonanie podsumowań i wskazanie na te wydarzenia, które były najistotniejsze, czemu
służy przedstawione niżej zestawienie. Można je traktować jako przypomnienie ustaleń
historyków, a jednocześnie jako formę pomocy dla nauczycieli i uczniów, szczególnie
szkół średnich, w realizacji tematyki regionalnej na lekcjach historii lub języka polskiego. Ilustracją niektórych faktów są teksty źródłowe zaznaczone odrębnym tłem.
Powstanie Wielkopolskie – główne wydarzenia militarne
Przed powstaniem – przygotowania
do walki zbrojnej
1914-1917 – Mimo trudnych warunków
wojennych wzmagał się w tym okresie polski ruch niepodległościowy, którego ważnym elementem były polskie organizacje
o charakterze paramilitarnym, takie jak:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, skauting i inne. Mimo powołania wielu instruktorów na front, młodzież odbywała szereg
ćwiczeń, nierzadko w tajemnicy przed
władzami pruskimi. Obok dotychczasowych, mających wieloletnie tradycje walki
o utrzymanie polskości, zaczęły powstawać
również nowe organizacje. Do takich należała między innymi Polska Organizacja
Wojskowa zaboru pruskiego, na czele której
stanął Wincenty Wierzejewski.
1918 – Coraz bliższa perspektywa klęski Niemiec uaktywniła polskie działania.
Szczególny wpływ na przyspieszenie biegu wydarzeń na terenie zaboru pruskiego
miała rewolucja w listopadzie tego roku
i podpisanie rozejmu kończącego działania
wojenne (11 XI).
11 listopada 1918 – Ujawniła się Straż
Obywatelska, organizowana już potajemnie
od pewnego czasu. Kilkanaście dni później
została przemianowana na Straż Ludową.
Równolegle do tego, nadal w konspiracji,
tworzyły się polskie organizacje wojskowe.
13 listopada – Jedna z pierwszych i bardziej spektakularnych polskich demonstracji zbrojnych, tzw. „zamach na ratusz”.
„Było to zorganizowane najście na odbywające się w ratuszu posiedzenie Wydziału
Wykonawczego Rady Robotników i Żołnierzy, w którym dotąd dominowali Niemcy.
W wyniku akcji udało się usunąć 4 Niemców, a na ich miejsce wprowadzono 4 Polaków zaangażowanych w przygotowania
zbrojne: Bohdana Hulewicza, Mieczysława
Palucha, Henryka Śniegockiego i Zygmunta Wizę. Dzięki wejściu do Wydziału Wykonawczego, Polacy uzyskali kontrolę nad Komendą Miasta i dowództwem V Korpusu.
Druga połowa listopada i grudzień 1918
– Polskie działania zmierzające do budowy
struktur wojskowych przybrały na sile. Jednocześnie przeprowadzono szereg akcji ma-

jących na celu zdobycie broni i odpowiedniego sprzętu, między innymi na Urząd
Umundurowania i magazyny wojskowe
przy Bramie Kaliskiej, skąd zabrano większą ilość broni i amunicji. Zaczęto wydawać
również pisemko dla żołnierzy – Polaków
pt. „Druh”.
Pierwszy okres walk powstańczych – wyzwolenie większej części Wielkopolski
(do 8 stycznia 1919)

Uroczysta przysięga powstańców wielkopolskich

27 grudnia 1918 – W godzinach popołudniowych w Poznaniu wybuchły walki.
Jeden z pierwszych ataków nastąpił na Prezydium Policji. W czasie ataku zginął Franciszek Ratajczak. Polakom udało się opanować również Dworzec Główny, Pocztę,
kilka redut systemu fortecznego Poznania.
Wybuchły również walki na prowincji. Jednym z pierwszych poległych był Jan Mertka, który padł pod Boczkowem.
Komunikat Naczelnej Rady Ludowej
w sprawie wydarzeń poznańskich w dnia
27 grudnia (fragment):
„{...) Wczoraj po południu, aa krótkoprzed
czwartą, nadciągały do miasta ż koszar
na Jeżycach oddziały uzbrojonych żołnierzy
niemieckich z 6 pułku grenadierów, w liczbie około 200, z oficerem na czele, śpiewając niemieckie pieśni, wtargnęli do gmachu
Naczelnej Rady Ludowej, zrywając tamże
sztandary angielskie, amerykański i francuski. W dalszym pochodzie przez św, Marcin,
ul, Wiktorii, Berlińską i Plac Wilhelmowski czynili to samo, wdzierając się zwłaszcza na Berlińskiej do domów prywatnych
i zrywając tamże z balkonów chorągwie
koalicyjne i amerykańskie, i polskie, które
deptano nogami. Prowokacyjne zachowanie
się gwałtowników niemieckich zwabiło nie
przygotowaną na napaść i prowokację ludność polską, która wyległa na ulice. Tymczasem żołnierze niemieccy dotarli do Banku
Związku, tu zdarli i znieważyli sztandary
angielskie i amerykańskie i tu padł pierwszy strzał do dyrektorów, który na szczęście
chybił (...). Gdy mrok zapadał, rozpoczęli
żołnierze niemieccy strzelaninę z kierunku
Prezydium Policji. Niemcy ustawili tutaj
dwa karabiny maszynowe i wśród ogólnego
popłochu skonsternowanej ludności rozpoczęli ogień w kierunku „Bazaru”, między
innymi w okna, gdzie mieszka Paderewski,
złożony niemocą po przebytej na okręcie

Przyjazd Ignacego Paderewskiego

hiszpance (...). Ze strony polskiej zrazu nie
odpowiadano, usiłowano dojść do jakiegoś
porozumienia i uniknąć krwi rozlewu. Gdy
jednak strzały nie ustawały, gdy szereg osób
odniosło rany, Straż Ludowa poczęła odpowiadać na strzały i zarządziła środki bezpieczeństwa mające chronić przechodniów
(...)” „Kurier Poznański” nr 298 z 29 XII
1918 r.
28 grudnia 1918 – Dalsze sukcesy Polaków w trakcie walk o Poznań, opanowali
oni między innymi cytadelę, redutę Grollmanna, arsenał przy Wielkich Gar-barach.
Komisariat NRL mianował tymczasowym
naczelnym dowódcą powstania kpt. Stanisława Taczaka.
29 grudnia 1918 – Walki w Poznaniu, natomiast na prowincji wyzwoliły się między
innymi takie miejscowości jak Kórnik, Grodzisk, Kiecko, Witkowo, Wielichowo i szereg innych.
5

30 grudnia 1918 – Doniosły sukces polski
w Poznaniu – zdobycie koszar 6 pułku grenadierów. Jednostka ta jeszcze tego samego
dnia opuściła Poznań.
31 grudnia 1918 – Wyzwoliły się: Ostrów,
Oborniki, Kościan, a w dniach poprzednich
między innymi: Śrem, Wągrowiec, Wronki.
Początek polskiej ofensywy z Gniezna pod
dowództwem Pawła Cymsa w kierunku Kujaw.

Stanowisko karabinu maszynowego na jednym
z balkonów u zbiegu ulic Szkolnej i Podgórnej

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. os. Powstań Narodowych (Chata Polska)

2. os. Armii Krajowej 100
(Szkoła Podstawowa nr 18)

20. os. Oświecenia 1 (Szkoła Podstawowa nr 19)

3. os. Armii Krajowej 101
(Administracja osiedla)

22. os. Oświecenia (Społem)

21. os. Oświecenia 26 (Przedszkole nr 10)
23. os. Piastowskie 26 (Przedszkole nr 126)

4. ul. Pawia (Sklep Spożywczy)

24. os. Piastowskie 27 (Szkoła Podstawowa nr 3)

5. ul. Pawia (Sklep Mięsny Mielcarek)

25. os. Piastowskie 55 (Przedszkole nr 119)

6. os. Boh. II Woj. Światowej
(Piekarnia Cukiernia)

26. os. Piastowskie 65
(Szkoła Podstawowa nr 14)

7. os. Boh. II Woj. Światowej 1
(Przedszkole nr 114)

27. os. Piastowskie 105 (Przedszkole nr 117)

8. os. Boh. II Woj. Światowej 30
(Przedszkole nr 124)

28. os. Piastowskie 17 (Beta)

9. os. Rzeczypospolitej (Stokrotka)

30. ul. Polanka (Biedronka)

29. os. Piastowskie (Rabat)

10. os. Rzeczypospolitej 7 (Przedszkole nr 113)

31. ul. Polanka (Komisariat Policji)

11. os. Rzeczypospolitej 44
(Szkoła Podstawowa nr 20)

32. ul. Bobrzańska
(Straż Pożarna JRG7 i KM PSP)

12. os. Rzeczypospolitej 111 (X LO)

33. ul. Kórnicka (Społem)

13. os. Rzeczypospolitej 43 (Przedszkole nr 130)

34. ul. Piłsudskiego (Kolportaż uliczny)

14. Rynek os. Jagiellońskie (Społem)

35. ul. Zamenhofa/Obrzyca (Kolportaż uliczny)

15. Rynek os. Jagiellońskie (Cukiernia)
16. Rynek os. Jagiellońskie (Bosman Dymek)

36. Rada Osiedla Rataje
(w siedzibie podczas dyżuru)

17. os. Jagiellońskie 9 (Przedszkole nr 9)

37. os. Polan (Poczta)

18. os. Jagiellońskie 128 (Gimnazjum nr 23)

38. os. Stare Żegrze (Piotr i Paweł)

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

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

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
z dopiskiem „Osiedle Rataje”
Email: Osiedle_Rataje@um.poznan.pl

SPIS DZIELNICOWYCH POZNAŃ-RATAJE
WAŻNE TELEFONY

sierż. Tobiasz MAZAJCZYK

308

Polanka

519-064-609

154-14

sierż. Małgorzata DETKO

309

Piotrowo

786-936-029

123-20

asp. Arkadiusz SMELKOWSKI

rej.

Kierownik

519-064-614

154-07

Komisariat Policji
Poznań-Nowe Miasto:

61 841 23 12, 997

sierż. Maciej TYSZKIEWICZ

341

os. Piastowskie 1-39

519-064-611

154-13

Straż Miejska
Poznań-Nowe Miasto:

61 878 50 31, 986

Vacat

342

os. Piastowskie 40-73 TYSZKIEWICZ zast.

516-902-957

154-13

st. sierż. Arkadiusz KORCZ

343

os. Piastowskie 74 do ul. Hetmańskiej

519-064-599

154-13

st. sierż. Piotr ADAMCZYK

344

os. Armii Krajowej

786-936-026

154-09

mł. asp. Łukasz SZTUL

345

os. Boh. II WŚ

519-064-604

154-09

Vacat

346

os. Rzeczypospolitej SZTUL zast.

519-064-596

154-09

sierż. Jędrzej SZCZEPANIK

347

os. Jagiellońskie

786-936-027

154-13

Vacat

348

os. Powstań Narodowych SUSZEK zast.

516-903-096

154-13

sierż. Agnieszka SUSZEK

349

os. Oświecenia

519-064-610

154-13

Straż Pożarna:

998

Pogotowie Ratunkowe:

999

Pogotowie Energetyczne:

991

Pogotowie Gazowe:

992

Pogotowie Wodociągowe:

994

Awarie
Oświetlenia Drogowego:

61 856 17 22

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

61 647 72 31
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Jak spędzić bezpiecznie święta i sylwestra…
Grudzień jest okresem gorączkowych
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia
i powitania Nowego Roku. W tym czasie
„ogólnego roztargnienia” bardzo często dochodzi do różnego rodzaju niebezpiecznych
zdarzeń.

O czym należy pamiętać
przygotowując mieszkania
i domy na Święta?
Najczęściej do pożarów w okresie
przedświątecznym dochodzi z powodu
nierozwagi, pośpiechu czy zaniedbania.
Przygotowując świąteczne dania nie należy
zostawiać ich bez nadzoru na włączonym
gazie czy kuchence elektrycznej. Pozostawienie bez dozoru rozgrzanych urządzeń
elektrycznych (kuchenek gazowych, elektrycznych, piekarników i opiekaczy), a także przeciążenia instalacji elektrycznej, spowodowane włączeniem nadmiernej ilości
odbiorników elektrycznych, są najczęstszymi przyczynami pożarów.
Dekorując świątecznymi ozdobami
i lampkami mieszkania czy domy należy
mieć na uwadze bezpieczeństwo własne,
rodziny i sąsiadów. Zewnętrzne świąteczne oświetlenie mieszkania czy domu może
okazać się niebezpieczne w przypadku, gdy
nie jest przystosowane do używania w warunkach zewnętrznych. Kolorowe lampki nie mające odpowiedniej izolacji mogą
po namoknięciu na deszczu czy śniegu spowodować zwarcie instalacji elektrycznej lub
porażenie prądem.
Nie należy pozwalać na odpalanie „zimnych ogni” przez dzieci bez nadzoru osób
dorosłych, gdyż wytwarzają one wysoką
temperaturę i mogą spowodować pożar
bądź oparzenia. Pamiętajmy też, aby zawsze
trzymać zapałki i zapalniczki w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Drzewko choinkowe w domu należy
ustawić w bezpiecznej odległości (minimum 60 cm) od kominków, pieców, grzejników oraz zasłon i firanek. Zarówno naturalna jak i sztuczna choinka są materiałami
łatwopalnymi. Na choinkach nie należy
zapalać świeczek palących się otwartym ogniem.

Trzeba zwrócić również uwagę, aby
świec lub świeczników nie ustawiać zbyt blisko materiałów, które mogą ulec zapaleniu.

5. Przerabiać zakupionych fajerwerków ani
robić ich samodzielnie.

O czym należy pamiętać
w sylwestrową noc?

Przy odpalaniu fajerwerków przestrzegaj poniższych zasad:
1. NIEWYPAŁ – nie podchodź przez
10–30 minut, nigdy nie próbuj odpalać
ponownie, podnoszenie petard, które
wybuchają z opóźnionych zapłonem
to najczęstsza przyczyna wypadków!
2. NIE POCHYLAJ SIĘ – nie należy pochylać się nad fajerwerkami przy odpalaniu, ani też po skończonym efekcie,
bo zbyt wczesne odpalenie może poparzyć Twoją twarz!
3. RAKIETA LECI Z PATYKIEM – nie należy wbijać rakiety w ziemię tylko wstawić pionowo w butelkę, rurkę itp.
4. RZYMSKIE OGNIE – rurkę należy za-

PAMIĘTAJ!!!

Nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu wypadków. Najczęstsze konsekwencje takiego
zachowania to: pożar, oparzenia skóry, zapalenie się włosów i odzieży, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć.
Żeby temu zapobiec należy przestrzegać
ustalonych zasad. Po pierwsze powinniśmy
zapoznać się z instrukcją obsługi tych materiałów i uważać na dzieci podczas ich odpalania. Po drugie należy zachować trzeźwość
i nie używać petard w pomieszczeniach zamkniętych, balkonach i tarasach, a także nie
trzymać już odpalonych fajerwerków w dłoniach. Fajerwerkami i petardami powinni
zajmować się tylko dorośli. To materiały
wybuchowe, których nieumiejętne używanie
może doprowadzić do nieszczęścia.

kopać, albo wbić w śnieg – trzymanie
rurki w dłoni nie jest właściwe.
5. WYRZUTNIE – zawsze zabezpieczaj
przed przewróceniem podczas wystrzału, np. obłóż kamieniami, przymocuj taśmą do wbitego w ziemię patyka

UWAGA !!!

Bawiąc się fajerwerkami bierzesz odpowiedzialność za ewentualne szkody, które
mogą one spowodować.

PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE
POSTĘPOWAĆ ZGODNIE
Z ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ
UŻYTKOWANIA!!!
Opracował:
st. kpt. Jacek Orlikowski
Dowódca Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7
(Poznań – Rataje)

Serdecznie zapraszamy seniorów
na przedświąteczne spotkanie
Szanowni Państwo,

Fajer werki mogą uświetnić każdą
imprezę lub stać się przyczyną tragedii.
To materiały łatwopalne i wybuchowe, dlatego należy z nimi odpowiednio postępować. Co roku w całym kraju odnotowuje
się w Sylwestra kilkadziesiąt przypadków
udzielania pomocy w związku z wypadkami przy odpalaniu fajerwerków.

Biorąc pod uwagę, że grudzień jest okresem gorączkowych przygotowań do Świąt
Bożego Narodzenia i powitania Nowego
Roku w wielu przypadkach w czasie „ogólnego roztargnienia” może dojść do różnego
rodzaju niebezpiecznych zdarzeń.

NIE WOLNO !!!

W zw i ązku z p ow yższy m w dniu
20.12.2016 roku o godz. 16.00 w siedzibie
ratajskich strażaków przy ul. Bobrzańskiej
6 w Poznaniu planujemy zorganizować zajęcia edukacyjne dla Seniorów z naszego
sektora chronionego.

1. Używać fajerwerków w pomieszczeniach zamkniętych.
2. Wypuszczać fajerwerków z okien i balkonów, gdyż mogą wpaść z powrotem
do mieszkania lub mieszkania sąsiadów
powodując pożar lub obrażenia ciała.
3. Wrzucać ani kierować fajerwerków
w miejsca, gdzie przebywają lub mogą
przebywać ludzie.
4. Rzucać fajerwerków na samochody oraz
w okolicach stacji paliw i zbiorników
z płynami łatwopalnymi.

Podczas zajęć, które realizujemy pod
hasłem „Bezpieczne Święta i Sylwester” poruszone zostaną m. in. takie tematy jak:
• zagrożenia pożarowe i sposoby postępowania w sytuacji ich wystąpienia,
• zagrożenia związane z „cichym zabójcą”
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– śmiercionośny czad,
• pierwsza pomoc podczas zagrożenia życia i zdrowia.
Przy tej okazji odpowiemy również
na wszystkie nurtujące pytania i wątpliwości związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
Chciałbym prosić Państwa o jak najszersze rozpropagowanie tej informacji
wśród naszych Seniorów.
UWAGA!!!
Niezbędne jest potwierdzenie udziału zorganizowanych grup, gdyż mamy miejsce
maksymalnie na 70–80 osób.
www.facebook.com/JRG7Poznan
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
SERDECZNIE!!!

Parkowanie na Rocha

Nielegalne szambo

Grudniowe spotkanie w Zarządzie Dróg Miejskich w sprawie przebudowy ul. św. Rocha w Poznaniu zakończyło się uwzględnieniem uwag Rady Osiedla Rataje, które mają
zostać naniesione w nowym projekcie, na który czekamy. Uwagi, które zgłaszaliśmy dotyczyły głównie doprecyzowania, w których częściach ulicy mają być miejsca postojowe,
a w których tych miejsc ma nie być oraz gdzie mają znajdować się przejścia dla pieszych.
Przedstawiony projekt ingerował również w wycinkę zieleni, co było dla nas nie do przyjęcia. W spotkaniu Radę Osiedla Rataje reprezentowali Wojciech Strzelecki i Krzysztof Marciniak. Jak tylko otrzymamy nowy projekt przebudowy ul. św. Rocha zaprezentujemy go
Państwu na stronie internetowej.
Artur Gumny

W rejonie ul. Pleszewskiej dwa budynki
mieszkalne nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej a to oznacza, że mieszkańcy do gromadzenia odpadów ciekłych
powinni wykorzystywać zbiorniki bezodpływowe. Ich opróżnianiem musi zajmować się firma posiadająca właściwe zezwolenia, a usługi te wykonuje na podstawie
indywidualnych umów. Wyjątek stanowią
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Sygnał
mieszkańca ujawnił szereg nieprawidłowości, nawet z zakresu bezpieczeństwa ludzi.

Wieczorna wizytacja sekretarza stanu
MSWiA Jarosław Zielińskiego w obecności
Komendanta Głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego odbyła się na terenie Komendy
Miejskiej PSP w Poznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. Nie było to zwykłe spotkanie.
Przybyli goście w pierwszej kolejności mieli
okazję podziwiać pokaz umiejętności strażaków z Poznania, by później móc wręczyć
wyróżnienia ratownikom.
Scenariusz pokazu był dosyć skomplikowany. W godzinach nocnych doszło do zderzenia
dwóch pojazdów: osobowego oraz dostawcze-

W trakcie prowadzonych dalszych czynności wyjaśniających okazało się, że zbiorniki do gromadzenia odpadów ciekłych
zostały wykonane systemem gospodarczym
bez żadnych pozwoleń a to oznacza, że już
wkrótce na terenie nieruchomości pojawią
się urzędnicy Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP w towarzystwie inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Za zaniechania jakie strażnicy ujawnili,
osoby odpowiedzialne zostały ukarane wysokimi mandatami. Między innymi za przepełnione szamba, za zanieczyszczanie terenu, za stwarzanie zagrożenia dla ludzi, oraz
za brak numeru porządkowego nieruchomości – wszystko na łączną kwotę blisko
1000 zł. Administrator budynku został zobowiązany do należytego zabezpieczenia
zbiornika oraz do przekazania

Wizyta ministra
Fot. KW PSP
Poznań

musiał pofatygować się ze Śląska) o przedstawienie umów i rachunków za usługę
opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych. Okazało się, że ostatni raz jeden
ze zbiorników opróżniany był na początku
sierpnia.

go, przewożącego substancje niebezpieczne.
W wyniku zderzenia doszło do emisji nieznanej substancji, natomiast kierowca samochodu osobowego został uwięziony w pojeździe.
Na miejsce zdarzenia przybyły grupy specjalistyczne: chemiczno-ekologiczna, techniczna
a w dalszej kolejności wysokościowa i poszukiwawczo – ratownicza. Zaszła potrzeba ewakuacji osoby poszkodowanej przy użyciu technik
linowych (jeden z poszkodowanych, który oddalił się z miejsca wypadku, będąc pod wpływem zdarzenia). Prowadzone były również poszukiwania osoby zaginionej w terenie. SGPR
przygotowała stabilizację konstrukcji pobliskiego budynku, który uszkodził się w wyniku
zdarzenia. Ważnym elementem było wykorzystanie kontenera oświetleniowego, jak również
przygotowanie punktu pomocy medycznej
w specjalnym namiocie.Prowadzącym ćwiczenia, a zarazem KDR-em był Z-ca Komendanta
Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosław
Zamelczyk – informują na swojej stronie internetowej strażacy.

Fot. Straż Miejska Poznań

Na terenie pierwszej nieruchomości
strażnicy ujawnili dwa przepełnione zbiorniki. Fekalia wydostawały się na zewnątrz
i przepływały na sąsiednią działkę powodując zanieczyszczenie środowiska. Właz
jednego z nich był przykryty tylko prowizorycznie za pomocą luźno położonej płyty eternitu. W każdej chwili mogło dojść
do tragedii tym bardziej, że dostęp do tego
miejsca mógł mieć każdy. Strażnicy poprosili od administratorów (jeden z nich

Źródło KW PSP Poznań

Po krótkim czasie strażnicy przeprowadzili kolejną kontrolę, tym razem sprawdzali, czy ich zalecenia zostały wykonane.
Niestety, tylko zbiorniki zostały opróżnione, a otwór nadal zakryty jest płytą eternitu,
nadal brakuje tablicy z numerem porządkowym. Dodatkowo okazało się, że jeden ze
zbiorników wykonany został z blaszanego
garażu, który wkopano w ziemię. Dalsze
czynności wyjaśniające doprowadziły do
ujawnienia trzeciego również przepełnionego zbiornika.
Niestety zastosowane postępowanie
mandatowe zostało zignorowane. O dalszych karach zadecyduje Sąd.
Źródło Straż Miejska Poznań

Portrety oszustów
Policjanci z Poznania poszukują kobiety, która może mieć związek z kradzieżą
na tzw. „legendę”, do której doszło 17 października br. na osiedlu Oświecenia w Poznaniu. Osoby, które rozpoznają kobietę
z portretu, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Nowe
Miasto. Około godziny 12:00 do 84-letniego
seniora przyszły dwie kobiety, które „pod
legendą” zostały wpuszczone do mieszkania
i ukradły seniorowi 30 tysięcy złotych.
Początkowo do starszego pana przyszła kobieta, która podała się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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

Podczas rozmowy z seniorem wypytywała go o odcinek od renty i posiadane pieniądze. 84-latkowi zaoferowała darmowe
leki i badanie lekarskie, które może wykonać jej koleżanka, która jest lekarzem.
Po tym zakończyła rozmowę z seniorem
i wyszła z mieszkania. Po chwili do starszego pana przyszła inna kobieta, która
powiedziała, że jest lekarką i zaczęła „badać” seniora. Gdy 84-latek został już sam
w mieszkaniu okazało się, ze zginęły mu
pieniądze.

Głos Rataj

Pismo Rady Osiedla Rataje
Egzemplarz bezpłatny
Wydawca: Rada Osiedla Rataje
os. Powstań Narodowych 46, 61-216 Poznań,
www.rataje.poznan.pl

Współpraca:

Fot. KMP Poznań

jednej z kobiet, która była jako pierwsza
w mieszkaniu starszego pana i podała się
za pracownika ZUS.

Na podstawie ustalonego rysopisu policjanci sporządzili portret pamięciowy
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