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Kładka pieszo-rowerowa nad Wartą
łącząca Rataje z Wildą – kiedy?
Od kilku miesięcy mówi się o koncepcji budowy nowej kładki pieszo-rowerowej
nad rzeką Wartą, która miałaby połączyć
Berdychowo z Chwaliszewem. Idea jest
jak najbardziej słuszna, ale nie każdy wie
też o tym, że dużo wcześniej pojawił się
zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Parku nad Wartą,
który dopuszcza budowę kładki łączącej
Rataje z Wildą. Tematem budowy kładki
ponownie zainteresowała się Doraźna Komisja Rady Miasta Poznania ds. powstania
Rataje-Parku w dniu 09.04.2015 r. W tym
celu zostało zlecone opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej nad rzeką
Wartą pomiędzy ulicą Piastowską na Wildzie a osiedlem Piastowskim na Ratajach.
W marcu 2016 Biuro Projektów Trast sp.
z o.o., przedstawiło koncepcje projektową. Od tego momentu temat kładki ucichł
co nas bardzo zaniepokoiło, dlatego w dniu
20.04.2017 r., podczas XX sesji Rada Osiedla Rataje podjęła uchwałą w tej sprawie
zwracając się do Prezydenta Miasta, aby ten
podjął odpowiednie starania mające na celu
rozpoczęcie budowy kładki.
Nowa kładka pieszo-rowerowa to nie
tylko kolejna przeprawa nad rzeką Wartą

łącząca dwie dzielnice ale
to coś więcej. Ma to być
szlak spacerowy, który połączy Park Jana Pawła II
na Wildzie ze szlakiem rowerowym RoweLove Rataje oraz Rataje-Parkiem
a następnie z Maltą.
W związku z przystąpieniem do sporządzania Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta
Poznania (GPR) przygotowywanym przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta i podczas spotkania
w dniu 16.03.2017 r., ponownie zgłosiliśmy
potrzebę budowy w/w kładki co zostało zapisane do programu.

ła jeszcze poczekać. Przewodniczący RO
Rataje Adam Pawlik, zaproponował aby
w pierwszej fazie przygotować wszystkie
niezbędne decyzje oraz wykonać projekt
budowlany. Będziemy sprawę monitorować i na bieżąco informować o dalszych
losach długo wyczekiwanej kładki.

Również korzystając z okazji spotkania Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka
z Radą Osiedla Rataje w dniu 01.06.2017
r., postanowiliśmy zapytać jakie dalsze
kroki będą podjęte w tej sprawie. Usłyszeliśmy, że idea budowy kładki jest słuszna,
ale ze względów na koszty, które szacuje
się na 25 mln zł, inwestycja będzie musia-

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

Remonty i nowe budowy
Rada Osiedla Rataje w tym roku przeznaczyła znaczne środki, bo aż ok. 500 tys. zł,
co stanowi połowę jej budżetu na inwestycje
w infrastrukturę osiedlową. Są to remonty
chodników, projektowanie kompleksowej
przebudowy ulic i budowę nowego oświetlenia.
Dużym wysiłkiem finansowym zostaną
wyremontowane chodniki wzdłuż ul. Wyzwolenia na odcinku ogrodzenia Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
na os. Bohaterów II Wojny Światowej – zostanie tam całkowicie wymieniona nawierzchnia dziurawego już chodnika, a także zostanie zmieniona organizacja ruchu na tej ulicy
tak aby parkujące samochody mogły jednym
kołem parkować na ulicy a drugim na chodniku. Takie rozwiązanie poszerzy znacząco

Następna inwestycja to budowa nowego
oświetlenia na górnym bulwarze spacerowym nad Wartą. Rozpocznie się od szczytu
trzeciej deski na os. Piastowskim dalej będzie
biegło za Kościołem i zejdzie w dół w kierunku Ośrodka Przywodnego Rataje. Odcinek od zejścia w kierunku Mostu Królowej
Jadwigi z braku środków zostanie uzbrojony
w infrastrukturę podziemną tak aby w roku
przyszłym można było na nim postawić brakujące latarnie.

chodnik na tym odcinku. Osiedle rozważało
także przesunięcie latarni ulicznych do samego ogrodzenia Kościoła. Jednak koszt tej
operacji znacząco przewyższał koszty całego
remontu i ostatecznie zrezygnowano z tego
rozwiązania. Pozostały odcinek chodnika
biegnący w kierunku os. Armii Krajowej
zostanie wyremontowany w przyszłym roku
ponieważ zanim do tego dojdzie trzeba jesienią wyciąć drzewa rosnące na jego przebiegu,
których korzenie niszczą nawierzchnię.

Jak Państwo pamiętacie w ubiegłym roku
udało nam się wykonać Koncepcje kompleksowej przebudowy ul. Św. Rocha na odcinku
od ul. Jana Pawła II do Klasztoru sióstr Serafitek. W roku bieżącym Osiedle sfinansowało projekt budowlany wraz ze wszystkimi
wymaganymi pozwoleniami. Z racji tego
że inwestycja będzie kosztowała co najmniej
2,5 mln. zł. Rada Osiedla Rataje zwróciła się
do prezydenta Miasta Poznania, aby w bu-

Kolejny remont chodnika odbędzie się
na os. Piastowskim wzdłuż ul. Na Skarpie. Będzie przeprowadzony na odcinku
od ul. Zamenhoffa do zakrętu przy Kościele
a pozostały fragment chodnika równoległy
do trzeciej deski będzie wyremontowany
w przyszłym roku.
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dżecie Miasta na rok 2018 znalazły się środki
na tą inwestycje. Mamy nadzieję, że zgodnie
z obietnicą prezydenta tak też się stanie.
W tym roku zleciliśmy także wykonanie koncepcji na kompleksowe rozwiązanie
problemu zalewanych ulic i posesji mieszkańców mieszkających w okolicach ul. Wołkowyskiej. Celem naszym jest wskazanie poprzez opracowaną koncepcję szczegółowych
rozwiązań prowadzących do ostatecznego
rozwiązania poważnych problemów mieszkańców tej części naszego Osiedla.
W kolejnych numerach Głosu Rataj
szczegółowo omówimy realizowane inwestycje.
Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Stop hałasowi!

Współpraca Rady Osiedla
Rataje ze Stowarzyszeniem
Rodzin Katolickich

Ekrany akustyczne muszą
zostać odbudowane

oraz stroiki wielkanocne. Organizatorzy
zapewnili wszelkie niezbędne materiały, a uczestnicy wykonane ozdoby zabrali
do swoich domów, by swym pięknem ozdabiały wielkanocne stoły.

Rozpoczęcie przebudowy tzw. „estakady
katowickiej” przez Poznańskie Inwestycje
Miejskie Sp. z o.o. oznaczało dla mieszkańców Rataj spore uciążliwości i utrudnienia,
budowa nowych wiaduktów była jednak
konieczna z uwagi na fatalny stan techniczny dotychczasowych wiaduktów.

Kolejnym niezmiernie ciekawym, a jednocześnie edukacyjnym projektem była
Kulturalna Majówka, która podzielona była
na dwa wydarzenia, a odbyła się w drugi
weekend maja. Na pierwsze z nich zaprosiliśmy dzieci wraz z rodzicami do Centrum
Duszpasterskiego im. Jana Pawła II przy
kościele św. Rocha na spektakl na motywie opowiadania Bruno Ferrero „Tajemniczy Kwiat” w wykonaniu Teatru Droga.
Po spektaklu młodzi widzowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas
których wykonali drogowskazy, które mają
pomóc dzieciom w kierowaniu się w codziennym życiu dobrymi zasadami.

Przy rozbiórce starych wiaduktów
od strony osiedla Oświecenia zdemontowano i usunięto ekrany akustyczne istniejące
tu od 1994 r. Dla mieszkańców osiedla było
oczywistym, że po zakończonej przebudowie ekrany wrócą na swoje miejsce ale
to co dla mieszkańców było oczywiste i logiczne oczywistym i logicznym nie było już
dla urzędników miejskich przygotowujących tę inwestycję, okazało się , że ekranów
nie będzie. Projekt przebudowy przewidywał ekrany tylko na odcinku samego wiaduktu i tylko od strony osiedla Oświecenia,
a nie przewidywał ich – jak miało to miejsce wcześniej – od przejścia podziemnego
pod ul. B. Krzywoustego.

Rada Osiedla Rataje kontynuuje ścisłą
współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin
Katolickich Archidiecezji Poznańskiej przy
parafii św. Rocha. W minionym półroczu
Rada wsparła organizację trzech wydarzeń
kulturalno – oświatowych skierowanych,
do różnych grup wiekowych.
Działania mają na celu propagowanie kultury, uwrażliwienie na sztukę, teatr,
muzykę i integrację lokalnej społeczności
oraz zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego
człowieka. Rada Osiedla Rataje po raz kolejny przystąpiła do projektu jako współorganizator i wsparła minione przedsięwzięcia kwotą 4400 zł.
Tegoroczna współpraca ROR ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich rozpoczęła
się od współorganizowania w Niedzielę Palmową rodzinnych warsztatów florystycznych komponowania wiosennych ozdób
świątecznych. Podczas warsztatów pod
okiem Barbary Kotwicy – florystyki z kilkunastoletnim doświadczeniem, uczestnicy
wykonali wiosenne kompozycje kwiatowe

Realizacja inwestycji wedle takiego projektu wywołała słuszne oburzenie wśród
mieszkańców osiedla Oświecenia, Jagiellońskiego i ul. Miliczańskiej. Wobec zaistniałej
sytuacji Rada Osiedla Rataje zorganizowała
w dniu 28 lutego br. spotkanie mieszkańców
oraz przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich
i PIM. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Inwestora (PIM, ZDM)
poinformowali, że zgodnie z decyzją środowiskową po zakończeniu inwestycji zostaną
wykonane badania poziomu hałasu i wówczas
zostanie podjęta decyzja co odbudowy ekranów akustycznych. Należy zauważyć, że takie
samo stanowisko zajął Pan Jacek Jaskowiak
Prezydent Miasta Poznania podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 1 czerwca br.

Drugie wydarzenie skierowane było
do wszystkich grup wiekowych. Tym razem zaprosiliśmy do kościoła św. Rocha
mieszkańców Osiedla Rataje na koncert
wokalno-instrumentalny „Wznieś serce”.
Przed widzami wystąpili Izabella Tarasiuk-Andrzejewska (śpiew), Przemysław Hałuszczak (gitara) i dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant (fortepian). Artyści dostarczyli
widzom niezwykłych doznań i wzruszeń,
za co zebrali od zgromadzonej publiczności
gromkie brawa.
Każde z wydarzeń miało niepowtarzalny
charakter, ciekawą formułę i cieszyło się du-

żym zainteresowaniem. Wydarzenia odbyły
się w Centrum Duszpasterskim im. św. Jana
Pawła II oraz w kościele św. Rocha dzięki
gościnności tutejszego proboszcza księdza
Piotra Garsteckiego. Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich przy parafii
św. Rocha przebiega pomyślnie i bez zastrzeżeń dlatego Rada Osiedla Rataje zaplanowała
organizację kolejnych wydarzeń. W ostatnią
sobotę sierpnia odbędzie się pożegnanie wakacji połączone z wycieczką po Poznaniu,
31 października planujemy wsparcie Balu
Wszystkich Świętych, 12 listopada spotkanie patriotyczne z racji przypadającej 11 li2

Dla Rady Osiedla Rataje i mieszkańców
potrzeba odbudowy ekranów akustycznych
już teraz jest bezdyskusyjna. Argumenty
przemawiające za odbudową ekranów i budowa ich również od strony ul. Miliczańskiej oraz od strony osiedla Jagiellońskiego
są niepodważalne. Ulica B. Krzywoustego
już teraz przy oddanej do użytku północnej
nitce wiaduktu generuje ogromny ruch samochodów w obu kierunkach, dodatkowo
wybudowana galeria „Posnania” jest źródłem dodatkowego hałasu generowanego
przez zainstalowane tam urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Ze strony Rady Osiedla Rataje oraz
mieszkańców popłynął jasny i stanowczy przekaz w stronę włodarzy miasta,
że w kwestii ekranów akustyczny nie ustąpimy, wykorzystując wszelkie możliwe formy nacisku i protestu do zablokowania ruchu na ul. Krzywoustego włącznie.
Dodać w tym miejscu należy że budowa estakady jest opóźniona o kilka miesięcy w stosunku do pierwotnych założeń
obowiązujących w chwili podpisywania
umowy, gdyż tuż po rozpoczęciu inwestycji
w 2015 r. okazało się, że są problemy z głębokością fundamentów i konieczne jest
dokonanie wzmocnień czego nie przewidywał projekt, a zmiany w projekcie wiązały się ze zwiększeniem kosztów inwestycji.
Mamy jednak nadzieję, że inwestycja choć
opóźniona, będzie wykonana prawidłowo,
a budowa ekranów akustycznych spowoduje, że hałas nie będzie tak uciążliwy dla
mieszkańców Osiedla.
Krzysztof Marciniak
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

stopada Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości, natomiast w ostatnią niedzielę listopada spektakl słowno – muzyczny w wykonaniu aktorów poznańskich scen
teatralnych. O wszystkich wydarzeniach będziemy jeszcze informować na naszej stronie
internetowej, profilu FB oraz plakatach, niemniej już dziś serdecznie na nie zapraszamy.

Krzysztof Marciniak
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Co z Parkiem za Osiedlem Wielkanocne spotkanie
Armii Krajowej?
z seniorami

Jednocześnie zleciliśmy wykonanie projektu parku z nowym oświetleniem, alejkami, miejscami odpoczynku i rekreacji dla
dorosłych, placem zabaw dla dzieci, a także
z myślą o naszych milusińskich – wybiegiem dla psów z torem agility.

-rekreacyjny, co jednak wiąże się z powstaniem drogi dojazdowej do tego budynku
i budową miejsc parkingowych. Biorąc
pod uwagę fakt toczących się postępowań
zwrotowych na tym terenie takie podejście do sprawy może niepokoić, gdyż kiedy teren stanie się prywatny oczekiwania
właściciela mogą stać się jeszcze dalejidące i ostatni teren zielony na osiedlu Armii
Krajowej zostanie ostatecznie stracony
na rzecz np.: nowego budynku mieszkalnego czy biurowca.

Całość umieszczona na obecnym terenie Parku za Osiedlem Armii Krajowej
i gotowa do realizacji, gdy tylko znajdą się
pieniądze w budżecie Miasta Poznania

Na spotkaniu w dniu 1 czerwca 2017,
Prezydent Miasta Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak, zapewnił nas, że o przeznaczeniu
tego terenu będą decydować mieszkańcy.

Odpowiadając potrzeby mieszkańców,
dotyczące terenów za Osiedlem Armii Krajowej, Rada Osiedla Rataje doprowadziła
do wywołania miejscowego planu zagospodarowania tego terenu.

W wyniku konsultacji powstał projekt
miejscowego planu przedstawiony poniżej
Zaznaczone miejsce to teren, który
może być parkiem zgodnym z projektem
i oczekiwaniami mieszkańców, ale też
może powstać tam budynek sportowo-

Cieszy nas taka deklaracja.
Na terenie Osiedla Rataje działają różne kluby i koła zrzeszające naszych seniorów. Potrzeba działania tych inicjatyw jest
bezdyskusyjna. Atmosfera w tych klubach
jest wesoła, rodzinna i domowa. Natomiast
są w roku takie momenty i chwile, kiedy
rodzinna atmosfera jest wręcz pożądana.
Mowa oczywiście o świętach Bożonarodzeniowych oraz Wielkanocnych. Od kilku lat
Rada Osiedla Rataje organizuje spotkania
Bożonarodzeniowe dla seniorów z Rataj.
W tym roku postanowiliśmy rozszerzyć
zakres spotkań świątecznych o Wielkanoc.
Z tej okazji zorganizowaliśmy wspólne

Maciej Jensz
Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Rady
Osiedla Rataje

spotkanie świąteczne dla seniorów z Klubu Tęcza i Złota Jesień w DK „Jędruś”, dla
seniorów z Koła Piastun w DK „Na Skarpie” oraz dla Klubu Promień, który działa
przy Zespole Dziennych Domów Pomocy.
Pierwsze świąteczne spotkanie odbyło się
10.04.2017 r., w DK „Jędruś” w którym
uczestniczyło blisko 100 seniorów, a wśród
zaproszonych gości nie mogło zabraknąć
ks. proboszcza Parafii Nawiedzenia NMP
Jacka Markowskiego, przedstawicieli Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle
Młodych”, dzięki którym spotkania w domach kultury mogły się odbyć. Prócz drobnego świątecznego poczęstunku klimat
świąt w postaci oprawy muzycznej przygotował zespół Słoneczna Pięciolinia natomiast wiersze o tematyce świątecznej czytał
Andrzej Pawłowski. Mamy nadzieje, że cykl
spotkań Wielkanocnych na stałe wpiszę
się w kalendarz wydarzeń organizowanych
przez Rade Osiedla Rataje.
Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje
fot. Artur Gumny

Smocze łodzie opanowały Maltę
W sobotę 27.05.2017 na torze regatowym Malta,
odbyła się IX edycja Mistrzostw Szkół w smoczych łodziach „Dragony 2017” oraz 3. Poznań Canoe Challenge. Rada Osiedla Rataje już po raz trzeci wsparła
tą imprezę finansowo, tym razem kwotą 8 tys. zł. W zawodach wystartowało ponad 700 uczestników, a wśród
gości było aż 5 medalistów Olimpijskich: Natalia Madaj,
Maciej Freimut, Paweł Baraszkiewicz, Daniel Jędraszko,
Marek Łbik.
3

Więcej informacji na temat zawodów, a także obszerna fotorelacja dostępna jest na stronie www.aktywninawodzie.pl
Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje
fot. Artur Gumny

Pomaganie przez malowanie
czyli plener malarski w „Wesołej Ludwiczce”
larskimi. Grupa „Pszczół”
zainspirowana wycieczką
postanowiła stworzyć własne dzieła. W ten oto sposób
powstało kilkadziesiąt barwnych, kwiecistych obrazów, które wychowankowie
Przedszkola nr 124 postanowili przekazać w ręce małych pacjentów Hospicjum
Palium.

Przedszkolaki z „Wesołej Ludwiczki”
spotykają się kilka razy w miesiącu, by dowiedzieć się czym jest pomaganie i jak móc
pomagać innym. Za wzór swojego postępowania dzieci przyjęły bohaterkę książki
autorstwa J. Krzyżanek – Cecylkę Knedelek.
Podobnie jak wspomniana postać literacka,
tak i przedszkolaki, „kiedy robią coś dobrego, czują się tak, jakby jedli ciasteczko z leśnymi poziomkami”.
Wydawać by się mogło, że dziecko
5-letnie niewiele może zdziałać. A jednak –
dzielni, przedszkolni wolontariusze swoimi
działaniami pokazują coś zupełnie innego.
Dzieci tworzą piękne kartki okazjonalne dla
chorych rówieśników, przygotowują niewielkie upominki z okazji świąt dla małych
pacjentów, zbierają książki, gry planszowe oraz pluszaki dla dzieci z okolicznych
szpitali, orzechy dla niedźwiedzi z zoo, czy
karmę dla zwierząt ze schroniska. Przedszkolaki przygotowują paczki z darami dla
wybranych rodzin, zbierają ołówki dla dzieci z terenów Afryki, gromadzą plastikowe
nakrętki dla chorych i niepełnosprawnych,
czy – tak jak ostatnio – tworzą obrazy pełne
koloru i struktur dla pacjentów hospicjum.

Dlaczego?
Skąd taki pomysł?
Jeden z majowych, słonecznych, poranków. Kilkanaście uśmiechniętych 5-latków
w wielkim skupieniu pracuje nad czymś
w ogrodzie przedszkolnym położonym tuż
przy placówce na Os. Bohaterów II Wojny
Światowej 30. Dzieci krzątają się pomiędzy
pojemnikami z kolorową farbą. W rękach
trzymają niewielkie balony. Z zacięciem
moczą balonowe pędzle w farbie, by następnie odbijać je na podobraziach. Praca twórcza trwa od dobrych kilkunastu minut i nie
zanosi się na to, by szybko się skończyła.
Do dzisiejszego dnia grupa przedszkolaków przygotowywała się już od dawna.
Pod koniec kwietnia dzieci wzięły udział
w lekcji muzealnej „W świecie arcydziełek”
zorganizowanej w Muzeum Narodowym
w Poznaniu. Przedszkolaki zapoznały się
z przestrzenią muzeum, materiałami i narzędziami artysty, tajnikami powstawania
dzieła oraz z podstawowymi tematami ma-

Ogrom informacji, niestety nie tylko pozytywnych, napływający do nas zewsząd powoduje, że stajemy się wobec nich obojętni.
Słyszymy o ludzkich nieszczęściach, problemach osób niepełnosprawnych, potrzebujących zwierzętach, o ludziach starszych
pozostawionych samych sobie. Stwierdzamy jednak, że i tak pewnie nic nie możemy
zrobić.
To – na szczęście – nie do końca prawda. Chwila rozmowy z kimś starszym, samotnym, przygotowanie kartki okolicznościowej, stworzenie ulotki czy plakatu,
na którąś z odbywających się właśnie akcji
charytatywnych, a może nawet zaangażowanie się w coś, co dzieje się tuż obok.
Każdy gest, nawet najdrobniejszy, zmienia
świat, czyjś świat.

Nie bez znaczenia jest tutaj też wsparcie
rodziców małych wolontariuszy.
Świat może być lepszy, wolontariusze
z „Wesołej Ludwiczki” pokazują to na każdym
kroku. Wystarczy tylko spróbować podzielić
się z innymi tym, co się ma. To najczęściej
niewiele kosztuje. Działanie, odkrywanie,
co tak naprawdę w życiu jest ważne i na czym
warto się skupić i wreszcie wyciagnięcie
ku innym pomocnej dłoni pomoże nie tylko
innym, wpływa również na pomagających.

Grupa 5-latków z Przedszkola nr 124
im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu udowadnia, że nie istotny jest
wiek – liczy się serce i chęć
odkrycia w sobie radości
dzielenia się. Wokół nas jest
wiele osób, które potrzebują
wsparcia.

Aby jednak móc się o tym przekonać,
trzeba zacząć działać. Wszak „najlepszą
drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym” (Ghandi).

Wolontariat, w przypadku poznańskich przedszkolaków – Mały Wolontariat,
to szansa na nauczenie się
wielu rzeczy, poznanie nowych ludzi, często również
weryfikację własnych poglądów i postaw.

Agnieszka Puk

nauczyciel Przedszkola nr 124
im. Wesoła Ludwiczka

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – komunikat
Drodzy Jubilaci – Mieszkańcy miasta Poznania,
Jeżeli od chwili zawarcia przez Państwa
małżeństwa upłynęło co najmniej 50 lat,
na wniosek Wojewody Wielkopolskiego,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada
Państwu medal „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Zgłoszenia jubileuszu nale-

numerów PESEL oraz informacji o niekaralności. Odznaczenia wręczane są przez
Prezydenta Miasta Poznania w Sali Białej
Urzędu Miasta Poznania podczas specjalnie na tę okoliczność przygotowanej uroczystości. Od momentu zgłoszenia jubileuszu do chwili wręczenia odznaczeń może
upłynąć około pół roku.

ży dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Poznaniu, ul. Libelta 16/20, I piętro, pokoje 136, 137 i 138. Udzielane są również
informacje telefonicznie pod numerami
(61) 8784133 lub (61) 8784134. Do przyjęcia zgłoszenia niezbędne jest podanie
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Szanowni
Państwo,
mieszkańcy
Rataj,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w Pardzie Sobótkowej, która odbędzie się
na Warcie. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Centrum Warte Poznania
i dofinansowany przez Miasto Poznań. Realizuje go Stowarzyszenie Mobilny Dom
Kultury Wilczak.
Postanowiliśmy w tym roku wziąć czynny udział w paradzie, gdyż obszar funkcjonowania Rady Osiedla Rataje jest nierozerwalnie związany z rzeką Wartą, która
od kilku lat przeżywa renesans. Mieszkańcy
coraz częściej spędzają czas nad Wartą, a tereny nadwarciańskie przyciągają nie tylko
mieszkańców Rataj ale również z innych
części miasta.
Przed stu laty „Poznańskie Wianki” były
znane w całej Polsce.

Ogólny Harmonogram parady:

• 20:00 – Zbiórka uczestników
• 21:30 – Oficjalny start Parady plaża Wilda (na wysokości Łazienek rzecznych)
• 23:00 – Zakończenie parady na terenie
basenu Starego Portu w Poznaniu.
Wszystkich mieszkańców, którzy chcą
kibicować naszej platformie prosimy
o przybycie w okolice mostu św. Rocha
ok. godz. 20.00, bo właśnie w tym miejscu
organizator przygotował najwięcej atrakcji
dla mieszkańców.
Zachęcamy do wspólnej zabawy.

Agnieszka Olszewska
Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Osiedla Rataje

Seniorze, seniorko!
„Poznańska Policja Ostrzega”
W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają
się osoby starsze, samotnie zamieszkujące
apelujemy do Państwa o zdrowy rozsądek
w kontaktach z osobami telefonującymi
do Was lub pukającymi do drzwi Waszych
mieszkań.
Oszuści wchodzą do Państwa mieszkań pod różnym pretekstem np. z prośba
o wodę, ofertą sprzedaży artykułów przemysłowych, powołują się na pracowników
administracji, przedstawicieli różnych
służb, urzędników, przedstawiając się jako
np. listonosz, policjant, pracownik: ZUS,
pomocy społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, zakładu energetycznego albo
innych instytucji. Powszechnym przykładem tego typu przestępstw są oszustwa lub
kradzieże na tzw. „legendę”.
Pamiętajcie Państwo że oszuści są bezwzględni – umiejętnie manipulują rozmową, tak aby uzyskać jak najwięcej informacji, po czym doprowadzają do przypadków
podejmowania z kont zgromadzonych
oszczędności, nierzadko zaciągania kredytów.
Seniorzy, którzy nie są świadomi sytuacji w jakiej się znajdują, słysząc przez telefon, że czeka ich lub osobę im bliską jakieś
niebezpieczeństwo, lub że mogą stracić
wszystkie oszczędności życia ze względu
na awarię zabezpieczeń bankowych, bezwzględnie i bez zastanowienia podejmują
pieniądze z banku i pozostawiają je w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez oszusta. Najczęściej są to miejsca tj. : śmietniki,
kontenery, ławki w parku, czy też pojazdy

samochodowe, z myślą, że trafią do bezpiecznego policyjnego depozytu. I tutaj
kontakt się urywa.

Co należy zrobić aby nie stać się
ofiarą oszusta:
• Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście lub telefonicznie, która będzie
chciała żebyście przekazali jej gotówkę, bądź inne drogocenne przedmioty,
możecie przypuszczać, że jest to próba
oszustwa, ponieważ żadna służba, która
zajmuje się ściganiem przestępczości nie
może żądać od Państwa oddania wartościowych rzeczy.
• Przypominamy, że nieumundurowany
policjant na Waszą prośbę musi okazać
legitymację służbową. Zawsze sprawdzajcie Państwo wiarygodność osób
kontaktujących się w sprawie przekazania gotówki, dzwońcie do krewnych
i weryfikujcie te informacje. W sytuacji
gdy osoba, która się z Wami skontaktuje
staje się natarczywa, natychmiast należy
zadzwonić na Policję lub zaalarmować
otoczenie.
• We wszystkich przypadkach, które wydają nam się podejrzane należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer
alarmowy 997 lub 112 (z telefonu komórkowego) przekazując jak najwięcej
zapamiętanych szczegółów, np. wygląd
nieznajomej osoby, numer rejestracyjny
i markę samochodu, którym ewentualnie przyjechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer z wyświetlacza telefonu, datę i godzinę rozmowy.
Poznańscy policjanci

Bezpieczne Wakacje

Zalana ulica

10 czerwca 2017 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 przy
ul. Bobrzańskiej 6 w Poznaniu już po raz
czwarty odbyła się impreza plenerowa pod
nazwą „Bezpieczne Wakacje”. Tego dnia
do wspólnej zabawy zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych służbami mundurowymi oraz tematyką szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Zapewniliśmy mieszkańcom naszego miasta i powiatu cztery godziny aktywnej, pouczającej i interesującej
wycieczki w świat służb mundurowych.
Piękna pogoda pozwoliła zrealizować m.
in. pokazy ratownicze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego, a także pokazy specjalistycznego sprzętu Policji, Straży Miejskiej, Wojska
Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Służby

Po każdych większych opadach pojawia
się problem zalewania skrzyżowania ulic Baraniaka i Katowickiej w Poznaniu. Tym razem
woda zalała przejazd w obie strony podczas
czerwcowej burzy. Nie mogły przejechać tędy
samochody, a auta kilku kierowców, którzy
zaryzykowali, miało zalane silniki i unieruchomiło to pojazdy. Z powodu olbrzymiej kałuży
autobusy komunikacji miejskiej skierowano
objazdami. Radny Adam Pawlik za tę sytuację
wini między innymi budowę centrów handlowych i biurowców w tej okolicy bez rozbudowy odpowiedniej infrastruktury kanalizacji
deszczowej. Dlatego Rada Osiedla kolejny raz
interweniowała w tej sprawie, aby nie dochodziło do takich sytuacji w przyszłości. (k)
Fot. Czytelnik
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Celnej, WOPR-u i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
W ramach imprezy odbyło się również szereg zajęć edukacyjnych (tj. zajęcia
z pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego, profilaktyki pożarowej oraz zasad ruchu drogowego), zajęć warsztatowych oraz
występów artystycznych.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
strefa gier i zabaw z dmuchanymi zamkami, trampolinami i badmintonem oraz
konkursami i zabawami „strażackimi”
m.in. szukaniem upominków w zadymionym namiocie oraz posługiwaniem się
urządzeniami hydraulicznymi.
st. kpt. Jacek Orlikowski

Skład Rady Osiedla Rataje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Punkty kolportażu
1. Selgros – Pasaż Rondo
2. Os. Armii Krajowej 100
(Szkoła Podstawowa nr 18)
3. Os. Armii Krajowej 101
(Administracja osiedla)
4. ul. Pawia (Sklep Spożywczy)
5. ul. Pawia (Sklep Mięsny Mielcarek)
6. Os. Boh. II Woj. Światowej
(Piekarnia Cukiernia)
7. Os. Boh. II Woj. Światowej 1
(Przedszkole nr 114)
8. Os. Boh. II Woj. Światowej 30
(Przedszkole nr 124)
9. Os. Rzeczypospolitej (Stokrotka)
10. Os. Rzeczypospolitej 7 (Przedszkole nr 113)
11. Os. Rzeczypospolitej 44
(Szkoła Podstawowa nr 20)
12. Os. Rzeczypospolitej 111 (X LO)
13. Os. Rzeczypospolitej 43
(Przedszkole nr 130)
14. Rynek Os. Jagiellońskie (Społem)
15. Rynek Os. Jagiellońskie (Cukiernia)
16. Rynek Os. Jagiellońskie (Bosman Dymek)
17. Os. Jagiellońskie 9 (Przedszkole nr 9)
18. Os. Jagiellońskie 128 (Gimnazjum nr 23)
19. Os. Powstań Narodowych (Chata Polska)
20. Os. Oświecenia 1
(Szkoła Podstawowa nr 19)
21. Os. Oświecenia 26 (Przedszkole nr 10)

22. Os. Oświecenia (Społem)
23. Os. Piastowskie 26 (Przedszkole nr 126)
24. Os. Piastowskie 27
(Szkoła Podstawowa nr 3)
25. Os. Piastowskie 55 (Przedszkole nr 119)
26. Os. Piastowskie 65
(Szkoła Podstawowa nr 14)
27. Os. Piastowskie 105 (Przedszkole nr 117)
28. Os. Piastowskie 17 (Beta)
29. Os. Piastowskie (Rabat)
30. ul. Polanka (Biedronka)
31. ul. Polanka (Komisariat Policji)
32. ul. Bobrzańska
(Straż Pożarna JRG7 i KM PSP)
33. ul. Kórnicka (Społem)
34. ul. Piłsudskiego (Kolportaż uliczny)
35. ul. Zamenhofa/Obrzyca (Kolportaż uliczny)
36. Rada Osiedla Rataje
(w siedzibie podczas dyżuru)
37. Os. Polan (Poczta)
38. Os. Stare Żegrze (Piotr i Paweł)
39. Galeria Malta
40. Administracja Osiedla Piastowskiego
Os. Piastowskie 63
41. A
 dministracja Osiedla Jagiellońskiego
ul. Chyżańska 3
42. Administracja Osiedla Armii Krajowej
Os. Armii Krajowej 100

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
sierż. Tobiasz MAZAJCZYK

Polanka

519-064-609

sierż. Małgorzata DETKO

Piotrowo

786-936-029

asp. Arkadiusz SMELKOWSKI

Kierownik

519-064-614

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

sierż. Maciej TYSZKIEWICZ

os. Piastowskie 1-39

519-064-611

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

Vacat

os. Piastowskie 40-73 TYSZKIEWICZ zast.

516-902-957

Straż Pożarna:

998

st. sierż. Arkadiusz KORCZ

os. Piastowskie 74 do ul. Hetmańskiej

519-064-599

Pogotowie Ratunkowe:

999

st. sierż. Piotr ADAMCZYK

os. Armii Krajowej

786-936-026

Pogotowie Energetyczne:

991

Pogotowie Gazowe:

992

mł. asp. Łukasz SZTUL

os. Boh. II WŚ

519-064-604

Pogotowie Wodociągowe:

994

Vacat

os. Rzeczypospolitej SZTUL zast.

519-064-596

Awarie
Oświetlenia Drogowego: 

61 856 17 22

sierż. Jędrzej SZCZEPANIK

os. Jagiellońskie

786-936-027

Vacat

os. Powstań Narodowych SUSZEK zast.

516-903-096

sierż. Agnieszka SUSZEK

os. Oświecenia

519-064-610

WAŻNE TELEFONY

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

61 647 72 31
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Wystawa Parku-Rataje
Jak zapowiadaliśmy już wcześniej
od stycznia br na osiedlach Ratajskich jest
prezentowana wystawa ukazująca właśnie
budowany Park-Rataje. Na 20 planszach
Lp.

Euroweek 2017
W dniach od 28.05 do 01.06 uczniowie
klasy 1b z Gimnazjum nr 23 im. Szarych
Szeregów w Poznaniu wraz z wychowawcą
oraz opiekunami wyjechali na obóz językowy „Euroweek – Szkoła Liderów”, do miejscowości Długopole Zdrój. Zakwaterowano
ich w ośrodku „Aleksander”, gdzie również
gościła młodzież gimnazjalna z Nadarzyna.
Po zapoznaniu się z innymi uczestnikami
wycieczki oraz wolontariuszami rozpoczął
się wspaniały czas spędzony w gronie rówieśników. Każdego dnia, uczniowie mieli
kilkugodzinne zajęcia kulturowe w języku
angielskim, które prowadzili wolontariusze
z całego świata, m.in. z Kenii, z Indii, z Meksyku, z Filipin, z Ukrainy i z Włoch, które nie
tylko poszerzały ich wiedzę o innych narodach, ale przede wszystkim poprawiły angielską wymowę uczniów. Kierowniczka z Kenii
– Shee, nauczyła ich tolerancji do drugiego
człowieka i niepostrzegania świata przez
stereotypy. Większość gimnazjalistów pojechała tam z negatywnym nastawieniem,
zarówno do rówieśników, jak i do zajęć.
Z upływem czasu zajęcia wydały im się ciekawe, a z kolegami z Nadarzyna poczuli sil-

ną więź, co sprawiło, że nie chcieli się z nimi
rozstawać. Nie tylko z gimnazjalistami ciężko
było się im pożegnać. Wolontariusze skradli
serca wszystkich uczniów! Jeden z obcokrajowców, o imieniu Pratyush był szczególnie
lubiany przez wszystkich uczestników obozu.
Wszystkich zachwycał swoją grą na gitarze
i niesamowitym gustem muzycznym, umiejętnością prowadzenia długich, ciekawych,
a mimo to „luźnych” rozmów w języku angielskim. Zajęcia z kreatywnymi wolontariuszami również pobudzały naszą wyobraźnię
, a prace w grupach powiększyły pewność
siebie oraz umiejętności aktorskie. Po całym
dniu wypełnionym ciekawymi zabawami
i interesującymi zajęciami odbywała się wieczorna dyskoteka, na której wszyscy uczestnicy obozu świetnie się bawili. Przez te pięć
dni wolnych od szkoły gimnazjaliści mogli
się zintegrować oraz wspólnie spędzać wolny czas. Jednym słowem wszyscy uważają
„Euroweek” za bardzo udany wyjazd i mają
nadzieję, że tam powrócą, aby spotkać się
z nowymi znajomymi z Nadarzyna oraz
ze wspaniałymi wolontariuszami z zagranicy.

Termin wystawy

Miejsce

1.

16.01.2017 – 27.01.2017

XIV Liceum Ogólnoksztacące

2.

27.01.2017 – 13.02.2017

Pasaż Rondo – Selgros

3.

13.02.2017 – 24.02.2017

Zespół Szkół Samochodowych

4.

24.02.2017 – 10.03.2017

Szkoła Podstawowa nr 19

5.

10.03.2017 – 24.03.2017

DK POLAN STO

6.

24.03.2017 – 07.04.2017

Gimnazjum nr 23

7.

07.04.2017 – 21.04.2017

Szkoła Podstawowa nr 20

8.

21.04.2017 – 28.04.2017

Przedszkole nr 9

9.

28.04.2017 – 08.05.2017

Kościół NNMP

10.

08.05.2017 – 19.05.2017

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

11.

22.05.2017 – 02.06.2017

Szkoła Podstawowa nr 3

12.

02.06.2017 – 01.07.2017

Szkoła Podstawowa nr 14

13.

01.07.2017 – 31.07.2017

UMP – Plac Kolegiacki

14.

31.07.2017 – 31.08.2017

Galeria POSNANIA

zostało pokazane szczegółowo miejsce
po miejscu jak zostanie zagospodarowany każdy fragment parku. Wystawę goszczą Ratajskie placówki oświatowe, parafie
i domy kultury. Obecnie jest prezentowana
w holu Szkoły Podstawowej nr 14 na os.
Piastowskim. Poniższa tabela przedstawia wszystkie miejsca gdzie wystawa już
gościła oraz te, w których przez najbliższe
dwa miesiące będzie przebywać. Zachęcam

Uczniowie klasy 1B z Gimnazjum nr 23

Wartostrada otwarta
Wartostrada od maja została oficjalnie
otwarta. Wzdłuż wschodniego koryta rzeki
Warta, na odcinku 1764 m zakończono prace budowlane związane z realizacją poznańskiego ciągu pieszo-rowerowego. Pomimo
zmiennej aury, roboty na poszczególnych
odcinkach inwestycji przebiegały zgodnie
z harmonogramem.
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie
informuje, że wykonany został nasyp z wymianą gruntu do km 0+040, wyprofilowano i dogęszczono grunt pod stabilizację
cementem (odcinek 0+980 – 0+320). Profilowany i dogęszczany był również grunt
pod stabilizację cementem na odcinku
od km 0+320, w kierunku Śródki.

pił również do układania obrzeża od km
0+980 w kierunku mostu Królowej Jadwigi.

informuje Ewa Siwińska z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu
Miasta Poznania i dodaje, że jeszcze w tym
roku planowane jest wszczęcie prac związanych z budową nawierzchni ścieżki na odcinku wzdłuż ul. Piastowskiej – od Mostu
Przemysła I do mostu Królowej Jadwigi.

– Na przełomie czerwca i lipca planowane jest uzupełnienie ścieżki o połączenie
z układem komunikacyjnym, biegnącym
wzdłuż budynków Politechniki Poznańskiej
oraz uzupełnienie ścieżki o elementy małej
architektury, ławki oraz kosze na śmieci –

Nowowybudowany odcinek Wartostrady jest częścią realizowanego przez Miasto
większego projektu „Budowa Wartostrady
pieszo-rowerowej”. System ścieżek pieszo-rowerowych ma powstać po obu stronach
Warty i Cybiny od mostu Lecha na północy
do mostu Przemysła I na południu. Ścieżki
zyskają efektywne energetycznie oświetlenie oraz wyposażone zostaną w kamery
monitoringu miejskiego. Ostateczne zakończenie projektu planowane jest na rok 2020
– informuje Jacek Łakomy z Urzędu Miasta
Poznania. Źródło: www.poznan.pl

Prowadzone są także prace związane
z nasypem górnym od km 0+040 do 0+000
oraz na drodze DD02, gdzie trwa stabilizacja gruntu cementem. Wykonawca przystą-

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie
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wszystkich Państwa do jej obejrzenia dzięki czemu już dziś będziecie mogli zobaczyć
szczegółowo to co będzie znajdowało się
przed Waszymi oknami już w przyszłym

roku. Już dziś możecie także obejrzeć
wszystkie plansze ma moim fecebooku:
www.facebook.com/public/Adam-Pawlik.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Procesja
na Ratajach

W połowie czerwca w całym kraju odbywały się liczne procesje z okazji corocznych uroczystości Bożego Ciała. Jedna
z nich przeszła też ulicami poznańskich
Rataj. (ap)
Fot. Wieści z Okolicy

Park-Rataje w budowie:)
Długo wyczekiwany park na Ratajach staje się faktem. W pierwszych dniach czerwca
rozpoczęła się budowa, która zgodnie z planem zakończy się już w maju roku 2018.
Pierwszy kwartał tego roku był bardzo
pracowity dla Doraźnej Komisji do spraw
powstania Rataje-Parku w Poznaniu powołanej w tej kadencji przez Radę Miasta
Poznania oraz służb miejskich pracujących
na rzecz budowy Parku-Rataje. W styczniu udało się dopiąć wszelkie formalności
i w lutym ogłoszono przetarg na generalnego wykonawcę. W kwietniu został on
wybrany i Spółka Poznańskie Inwestycje
Miejskie, która odpowiada jako inwestor
zastępczy za prawidłową realizację budowy parku podpisała umowę z Wykonawcą,
którym została firma Skanska S.A. Firma
w pierwszych dniach czerwca weszła na plac
budowy.
Teren Budowy podzielony został na następujące Obszary Realizacyjne, zgodne
z obszarami opracowania dokumentacji
projektowej:
a. Obszar I – przy os. Powstań Narodowych, od ul. Kruczej do ul. Wyzwolenia
wraz z placem z fontanną (C)
b. Obszar II – wzdłuż ulicy Kruczej (A)
c. Obszar III – przy os. Jagiellońskim (B)
d. Obszar IV – aleja drzew pamięci (D)
e. Obszar V – ścieżka kolei średzkiej wraz
ze skansenem i rozbudową istniejącego
ciągu komunikacji (E+ F + G)

f. Obszar VI – ogród zmysłów (H) i terenowy park rowerowy (J)
Zgodnie z harmonogramem w tym
roku zostanie w pełni zakończona budowa
obszaru I, a budowa obszarów II-IV zostanie także już rozpoczęta – przewiduje się
że ich zakończenie nastąpi 80 dni po zakończeniu budowy obszaru I. W kolejnych numerach Głosu Rataj będziemy relacjonować
dla Państwa postępy prac budowlanych.

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Pawilony handlowe na os. Piastowskim
Od czerwca po ulewnych deszczach można już przejść suchą stopą i robić zakupy przy
pawilonach handlowych na os. Piastowskim.
Jak Państwo pamiętacie w roku 2015
Rada Osiedla Rataje zleciła remont chodnika przy pawilonach na odcinku od lokalu
gastronomicznego do cukierni – był on już
w bardzo złym stanie. Niestety po jego remoncie i lekkim wyniesieniu w górę pojawił
się zupełnie niezamierzony problem zalewania placu przed cukiernią. Okazało się że kanalizacja burzowa na tym odcinku jest całkowicie zniszczona przez korzenie pobliskich
drzew. Na moją prośbę Zarząd Komunalnych

Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w pierwszej
połowie czerwca wykonał prace remontowe
w tym miejscu polegające na budowie nowej
infrastruktury podziemnej, która umożliwi odbiór opadów atmosferycznych w tym
miejscu. W imieniu mieszkańców dziękuję
prezesowi ZKZL za wykonanie tych prac tym
bardziej że ich koszt był trzykrotnie wyższy
niż wcześniejsza budowa chodnika.

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

Głos Rataj

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

Współpraca:



Adres do korespondencji:
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Poznania os. Bohaterów II Wojny Światowej 36a
61-386 Poznań
Redakcja:

Adam Pawlik,
Przewodniczący
Rady Osiedla Rataje

Artur Gumny, Krzysztof Marciniak

Redaktor naczelny: Wojciech Strzelecki
Nakład:

8

22 500 tys. egz

