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NIE dla zabudowy parku na os. Armii Krajowej!
W roku 2015 Doraźna Komisja Rady Miasta Poznania do spraw powstania Rataje-

-Parku w Poznaniu oraz Rada Osiedla Rataje dowiadując się o toczących postępowa-
niach zwrotowych na terenie zielonym przy os. Armii Krajowej pomiędzy ulicami Pa-
wią, Inflancką a Hetmańską zwróciły się do Prezydenta Miasta Poznania w wnioskiem 
o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Armii Kra-
jowej w celu jego ochrony przed niepożądaną zabudową. Pod koniec 2015 roku tak też 
się stało – RMP wywołała plan.

Niestety Ratajska społeczność lokalna 
odniosła odwrotny skutek od zamierzone-
go! Pod koniec sierpnia 2017 roku Prezy-
dent Miasta Poznania wyłożył projekt pla-
nu do publicznego wglądu. Zaproponował 
aby na wnioskowanym terenie zielonym 
umieścić halę sportową o powierzchni 
do 2500 m² co spotkało się z całkowitym 
niezrozumieniem i protestem mieszkań-
ców.

Po pierwsze Prezydent proponuje w pla-
nie zabudowę działki, na której istnieje już 
projekt budowlany wraz z pozwoleniem 
na budowę parku z infrastrukturą towa-
rzyszącą a co gorsza propozycja Prezydenta 
w przyszłości może doprowadzić do kroku 
dalej i zamiany hali np.: na hotel czy biuro-
wiec. Takie praktyki są dobrze znane Rataj-
skiej społeczności dlatego temu pomysłowi 
mówimy NIE. Rozumiejąc także oczekiwa-
nia miłośników sportów walki dla których 
ma powstać hala proponujemy aby zlokali-
zować ją np.: na terenie Ośrodka Przywod-
nego Rataje czy terenie po dawnej fabryce 
domów w Parku-Rataje. Niestety nasze 

słowa są kompletnie ignorowane o czym 
świadczy brak woli Prezydenta rozmowy 
na ten temat. To niespotykane aby ignoro-
wać głos dwóch rad Osiedli w tak ważnej 
sprawie dla mieszkańców.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada 
Osiedla Rataje oraz Spółdzielcza Rada 
Osiedla Armii Krajowej postanowiły prze-
prowadzić zbiórkę podpisów wśród miesz-
kańców sprzeciwiających się planom Pre-
zydenta. Prosimy mieszkańców o złożenie 
podpisu pod poniższym wnioskiem:

W związku z wyłożeniem do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Osied-
le Armii Krajowej” w Poznaniu i propozy-
cją lokalizacji na obecnym terenie zielo-
nym oznaczonym symbolem ZP/US HALI 
SPORTOWEJ WRAZ Z USŁUGAMI wy-
rażam swój sprzeciw i wnioskuję o objęcie 
tego obszaru symbolem 2ZP.

Zainteresowanych mieszkańców prosi-
my o podpisanie powyższego wniosku, wy-

cięcie i dostarczenie do siedziby Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych na os. 
Bohaterów II Wojny Światowej 36a lub 
do administracji Osiedla AK – os. Armii 
Krajowej 101.

Mamy nadzieję, że bezpośredni głos 
Państwa wyrażony poprzez złożenie swo-

jego podpisu pozwoli Urzędowi Miasta Po-
znania nabrać dystansu do sprawy i podjąć 
z nami dyskusję.

Adam Pawlik,
Przewodniczący

Rady Osiedla Rataje 
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Pożegnanie wakacji na Ostrowie Tumskim
Rada Osiedla Rataje przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej przy parafii św. Rocha 

zorganizowała w ostatnią sobotę sierpnia wycieczkę po Ostrowie Tumskim. Wycieczka była wspaniałą okazją do zapoznania zwłasz-
cza młodych uczestników z miejscem gdzie rozpoczęła się historia Polski.

Licznie przybyli uczestnicy rozpoczęli 
wycieczkę od zwiedzenia Muzeum Archi-
diecezjalnego. Spotkanie w muzeum było 
tak przygotowane, aby zainteresować za-
równo dzieci jaki dorosłych. Zwiedzający 
zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. 
W czasie, gdy dorośli zwiedzali z prze-
wodnikiem NAJwiększe, NAJstraszniejsze, 
NAJśmieszniejsze oraz NAJdziwniejsze 
eksponaty muzealne, dzieci odbyły niezwy-
kle interesujące warsztaty detektywistyczne 
połączone z aktywnym zwiedzaniem. Po-
przez zabawę dzieci poznały zasady zacho-
wywania się w muzeum, aktywnie zwie-

dziły ekspozycję, rozwiązywały zadania 
logiczne oraz ćwiczyły spostrzegawczość.

Kolejnym etapem wycieczki było zwie-
dzanie z przewodnikiem Katedry Poznań-
skiej. Uczestnicy zapoznali się z historią 
tej gotyckiej świątyni oraz zwiedzili mię-
dzy innymi podziemia katedralne, nawę 
główną wraz z prezbiterium, ambitem 
i Złotą Kaplicę oraz boczne nawy i kapli-
ce. Pani przewodnik szczególną uwagę 
zwróciła na prawdziwy klejnot katedry 
jakim jest wielki ołtarz – poliptyk, dzieło 
wybitnych mistrzów śląskich z przełomu 

XIV-XV wieku. W Podziemiach Katedry 
Poznańskiej zwiedzający mieli szansę zo-
baczyć fragmenty katedry preromańskiej 
i romańskiej, a także relikty grobowców – 
najprawdopodobniej grobowce pierwszych 
władców Polski Mieszka I i króla Bolesła-
wa Chrobrego, jak również relikty misy 
chrzcielnej pochodzącej z X wieku.

Następnie uczestnicy wycieczki przeszli 
z przewodnikiem po malowniczych ulicz-
kach Ostrowa Tumskiego i zapoznali się 
z jego historią oraz zabytkową zabudową.

W końcowym etapie wycieczki zwie-
dzający dotarli do Rezerwatu Archeolo-
gicznego Genius loci, prezentującego ory-
ginalne relikty monumentalnych wałów 
z czasów Mieszka I. Uczestnicy wycieczki 
rozpoczęli pobyt w rezerwacie od obejrze-
nia filmu wykonanego w technologii 3D, 
a następnie zwiedzili rezerwat z archeo-
logiem. Zwiedzający podziwiali wielkie 
dzieło inżynierii wczesnośredniowiecznej. 
Dzięki nowoczesnemu otoczeniu i multi-
medialnym metodom przybliżania tema-
tyki, każdy miał niepowtarzalną okazję 
do poznawania dziejów tego miejsca pod 
różnym kątem i z różnej perspektywy.

Po doznaniach dla umysłu był i czas 
na relaks dla ciała. Przed Rezerwatem Ge-
nius loci na uczestników czekała słodka 
niespodzianka. Dzięki ciekawie zaplano-
wanemu programowi wycieczki czas spę-
dzony na Ostrowie Tumskim przeminął 
w miłej i przyjaznej atmosferze, a przybyli 
na wycieczkę mieszkańcy Osiedla Rataje 
wyrazili zainteresowanie kolejnymi wy-
cieczkami.

Krzysztof Marciniak
z-ca Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Rataje 
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Nie dla likwidacji agencji 
PKO na os. Piastowskim

Na wniosek radnych Osiedla Rataje mieszkających na os. Piastowskim, dotyczącego 
chęci likwidacji Agencji PKO BP SA nr 3250 Osiedle wystosowało list do władz Banku 
z wnioskiem o pozostawienie placówki w obecnej lokalizacji. Pełna treść listu poniżej:

Dowódca na podium
26 sierpnia 2017 roku na lekkoatletycznym 

stadionie miejskim w Toruniu odbyły się „II Mi-
strzostwa Polski Weteranów w Trójboju Sprinter-
skim”. Zawody polegały na przebiegnięciu trzech 
dystansów sprinterskich: 60 m, 100 m i 200 m.

W zawodach po ubiegłorocznym sukcesie 
ponownie wystartował dowódca Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 7 z poznańskich rataj. st. 
kpt. Jacek Orlikowski. Również w tym roku uda-
ło się jemu stanąć na podium zajmując 3 miejsce 
w kategorii wiekowej M 40-45 i zdobyć brązowy 
medal – informuje Adam Matuszak z JRG7 w Po-
znaniu. Źródło i fot.: JRG7

Fot. JRG7 Poznań Rataje

Park-Rataje w budowie
W pierwszych dniach czerwca br rozpo-

częła się budowa Parku-Rataje. Muszę przy-
znać, że były to dla mnie osobiście bardzo 
ważne chwile – gdyż to o czym marzyłem 
przez tyle lat stało się faktem. Wykonawcą 
prac firma Skanska. W tym roku zostaną 
w pełni zakończone prace na tzw. dwóch 
butach – pomiędzy osiedlami Jagiellońskim 
a Rzeczypospolitej oraz Rzeczypospolitej 
a Bohaterów II Wojny Światowej powstają 
szlaki (pieszy i rowerowy), które staną się 
szkieletem komunikacyjnym Parku, wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych obecnie jest sa-
dzona zieleń niska. Pomiędzy Kościołem 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
a X Liceum Ogólnokształcącym powstanie 
„plac centralny”, którego centralnym punk-
tem będzie fontanna. Oprócz tego staną 
pergole, ławki oraz brakujące oświetlenie – 
szczególnie wzdłuż chodnika przy ul. Kru-
czej.

Park zostanie także poszerzony o kolej-
ne tereny: po dawnym Inbudzie, na tyłach 
boiska Przemysław przy os. Polan oraz 1/3 
dawnej fabryki domów (teren który udało 
się odkupić na początku tego roku). Aby 
zagospodarować nowe nieruchomości nie 
objęte projektem budowlanym oraz wyko-
nać prace nieprzewidziane w parku Doraź-
na Komisja Rady Miasta Poznania do spraw 
powstania Rataje-Parku w Poznaniu wnio-
skowała do Prezydenta o zwiększenie środ-
ków na inwestycję w wysokości 4,5 mln zł. 
Mamy nadzieję że Prezydent i Rada Miasta 
Poznania przychylą się do tych propozycji 
i powiększymy park o kolejne kilka hekta-
rów.

Adam Pawlik,
Przewodniczący

Rady Osiedla Rataje 

Bike Challenge
We wrześniu Poznań był nieformalną 

stolicą Polski kolarstwa amatorskiego. Przez 
dwa dni w zawodach Bike Challenge wysto-
wało prawie 6000 miłośników dwóch kółek.

W sobotę, 9 września na Torze Poznań 
odbyły się zawody serii UCI Gran Fondo 
World Series – Škoda Time Trial w jeździe 
indywidualnej na czas. Każdy z zawodni-
ków miał do pokonania 4 okrążenia toru, 
czyli razem 16 km. Jest to eliminacja UCI 
Gran Fondo World Series. W niedzielę, 10 
września odbyły się wyścigi na 4 dystan-
sach: 5, 18, 50 i 120 kilometrów. Wyścig 

na 120 km przeprowadzono na północny-
-wschód od miasta w stronę Kłecka koło 
Gniezna. Trasa 50 km prowadziła w stronę 
Gniezna z nawrotką w Bugaju, a 18-kilome-
trowy wyścig dla rodzin wytyczono ulicami 
Poznania. Zawody na 5 km dla dzieci odby-
ły się wokół jeziora Malta.

Bike Challenge odbył się już po raz 
czwarty. Za dwa lata, w 2019 roku, w Po-
znaniu odbędą się Mistrzostwa Świata ama-
torów w kolarstwie.

Źródło: www.poznań.pl

Fot. Materiały organizatora
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Siłownia na
Powstań Narodowych

Kilka lat temu na os. Powstań Narodowych naprzeciwko klubu seniora Złota Jesień po-
wstała siłownia na wolnym powietrzu, która została wybudowana przez Rade Osiedla Ra-
taje. Obiekt ten cieszy się dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców i z miesiąca 
na miesiąc bije kolejne rekordy frekwencji. Biorąc ten fakt pod uwagę Rada Osiedla Rataje 
w ostatnich tygodniach uzupełniła obiekt o kolejne cztery urządzenia a także wyrównała 
cały teren, gdzie zostały nawiezione nowe warstwy ziemi. Przypomnę także, że tuż obok 
w ubiegłym roku powstał street workout, a obok niego chcielibyśmy wybudować wielo-
funkcyjne boisko.

Nietypowy mural
W kwietniu ruszyły prace przy tworze-

niu projektu graficznego muralu. Nietypo-
we dzieło powstało na osiedlu Piastowskim 
w Poznaniu. W maju tego roku – jak infor-
muje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle 
Młodych” w Poznaniu – ogłosiła konkurs 
„Mural dla Osiedla”, którego głównym ce-
lem było pozyskanie zdjęć portretowych jej 
mieszkańców, a spośród wybranych wyko-
nanie murali na ratajskich blokach. Jedno-
cześnie główną ideą projektu stało się hasło 
Spółdzielni wybrane przez mieszkańców. 
„Łączy pokolenia” w naturalny sposób wpi-
sało się w charakterystykę i specyfikę Rataj 
– miejsca relacji społecznych przedstawicieli 
kilku generacji, w którym tradycja i historia 
spotyka się z młodością i nowoczesnością. 
Fot. Facebook.com/Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Osiedle Młodych

Tor street workout
Na terenie Ośrodka Przywodnego Rata-

je w Poznaniu zamontowano profesjonalne 
urządzenia do uprawiania street workoutu. 
Polski street workout cieszy się także w na-
szym kraju coraz większą popularnością. 
W Poznaniu jest już kilka miejsc, w których 
można uprawiać tę dyscyplinę np. przy 
szkole na osiedlu Powstań Narodowych, 
a od niedawna jest to możliwe na terenie 
Ośrodka Przywodnego Rataje. Zamonto-
wano tu profesjonalny sprzęt, z którego 
mogą korzystać miłośnicy street workoutu. 
– Street workout wywodzi się z kalisteniki, 
czyli ćwiczeń z wykorzystaniem masy włas-
nego ciała, którą uprawiali już starożytni 
Grecy i Rzymianie. Samo sformułowanie 
powstało w 2009 roku i w wolnym tłuma-
czeniu oznacza trening uliczny. Celem dy-
scypliny jest popularyzowanie aktywności 
na świeżym powietrzu i dbania o rozwój 
ciała – wyjaśnia POSiR.

Źródło i fot: POSiR Poznań

Wartostrada dłuższa
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie  

ogłosiła przetarg na budowę kolejnego frag-
mentu Wartostrady, która cieszy się dużą 
popularnością wśród rowerzystów. Ciąg 
pieszo-rowerowy powstanie wzdłuż ul. Pia-
stowskiej, na odcinku od mostu Królowej 
Jadwigi do mostu Przemysła I. Wykonaw-
ca na realizację robót budowlanych będzie 
miał 150 dni od dnia podpisania umowy. 
Prace prowadzone będą etapami. I etap – 
roboty przygotowawcze, rozbiórkowe (rea-
lizacja do 90 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy), II etap – roboty ziem-
ne (do 120 dni), etap III – pozostałe pra-
ce składające się na przedmiot umowy (do 
150 dni od podpisania umowy). Deklaracja 
skrócenia terminów robót jest istotnym 
kryterium branym przez Spółkę pod uwa-
gę przy ocenie ofert.W maju zakończono 

już budowę pierwszego odcinka Warto-
strady, wzdłuż wschodniego brzegu Warty, 
od rzeki Cybiny do mostu Królowej Jadwi-
gi, o długości 1,76 kilometra. W czerwcu, 
przy ścieżce, rozpoczęto też montaż ławek 
i koszy na śmieci, a w lipcu dobudowane 
zostanie dowiązanie Wartostrady do ist-
niejącego układu komunikacyjnego przy
ul. J. Rychlewskiego. Źródło: PIM

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

Bieg w przystani
Sezon biegowy trwa w najlepsze, dla-

tego organizatorzy zapraszają na koleżeń-
ski Bieg dwóch mostów 30 września. Bez 
wpisowego i dodatkowych opłat. Bieg po-
prowadzą tegoroczni Mistrzowie Świata 
Masters w Bled. Głównym peacemakerem 
będzie Gerard Bednarek, a towarzyszyć 
mu będą Paweł Szczepaniak, Marcin Czar-
kowski, Agnieszka Urbanek, Agata Wenc 
Czarkowska oraz cała rzesza naszych bie-
gaczy maratończyków. Zapewniamy dobrą 
zabawę, nagrody oraz napoje i słodycze w 
punkcie odżywczym na wysokości Przy-
stań Posnania. oraz pamiątkowe medale i 
dyplomy.

Trasa biegu prowadzi malowniczymi te-
renami nad Wartą. Start i meta na wysokości 
klubu. Uczestnicy pobiegną w kierunku mostu 
Przemysła, dalej na most i z mostu w kierunku 
mostu Królowej Jadwigi. Pobiegniemy 2 kół-
ka i zakończymy bieg na wysokości klubu. Na 
prośbę rodziców o 9:45 odbędzie się mały bieg 
ok. 3 km dla dzieci od 10 do 12 lat pod nad-
zorem trenerów sportowych. Limit miejsc 200

Zapisy Przystań Posnania mail biuro@
przystanposnania.pl lub telefonicznie 61 877 
05 85.

Bieg na dystansie 8800 m.

Źródło: Facebook.com/Przystań Posnania 
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Monitoring nad Wartą
Prace projektowe dotyczące oświetlenia i monitoringu zachodniego brzegu Warty do-

biegają końca. W najbliższych miesiącach zgłoszone zostaną roboty budowlane na jego 
górnej terasie. Docelowo monitoring zainstalowany będzie na wszystkich odcinkach War-
tostrady.

Montaż lamp w technologii LED, które miały jednocześnie oświetlać dolną i górną 
terasę zachodniego brzegu Warty pomiędzy Mostem Chrobrego a Mostem św. Rocha, 
to projekt zgłoszony do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) w 2016 roku. Jego 
realizacją zajęło się Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania, 
realizujące od tego samego roku projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada 
wraz z jej oświetleniem i monitoringiem.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnych okazało się, że realizacja projektu w kształcie pro-
ponowanym w PBO, czyli w systemie dwulampowym, obejmującym zarówno górną oraz 
dolną terasę, nie jest możliwa. Przeszkodą okazało się ukształtowanie wału górnej terasy 
oraz gęste zadrzewienie tego terenu.

W styczniu tego roku BKPiRM podpisało umowę na opracowanie projektu oświetlenia 
i monitoringu właśnie na tym odcinku – informuje Jacek Łakomy z biura prasowego Urzę-
du Miasta Poznania. 

Źródło: www.poznań.pl

Niebezpieczna wichura

W sierpniu nad Wielkopolską dwa 
razy przeszła potężna nawałnica. Strażacy 
z ratajskiej „Siódemki” interweniowali nie 
tylko w Poznaniu i okolicach. Wraz z kole-
gami z kilku innych jednostek brali udział 
w zdarzeniach w Gnieźnie oraz Wrześni, 
w których wichura spowodowała poważne 
szkody. 6 sierpnia roku zastępy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 zostały zady-

sponowane do niebezpiecznie zwisających 
elementów z bloku na os. Armii Krajowej. 
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zasta-
no pracowników Pogotowia Technicznego 
spółdzielni mieszkaniowej, którzy wskazali 
strażakom oderwany spory fragment ele-
wacji zwisający na 14 piętrze bloku. Zanim 
strażacy zdążyli podjąć jakiekolwiek dzia-
łania, ogromny płat elewacji o wymiarach 

ok. 35-40 metrów kwadratowych runął 
w dół i roztrzaskał się dosłownie centy-
metry od zaparkowanego tam pojazdu. 
W momencie oberwania pierwszej pły-
ty tynku, kolejna również się poluzowała, 
w związku z czym natychmiast zabezpie-
czono miejsce zdarzenia przed dostępem 
osób postronnych i mieszkańców. Ratow-
nicy z kosza podnośnika hydraulicznego 
sukcesywnie kawałek po kawałku usuwali 
obluzowaną płytę za pomocą szlifierki ką-
towej. W międzyczasie na miejsce wezwa-
no Policję oraz Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, w porozumieniu 
z którą ustalono, że pozostałe także miej-
scowo poodklejane płyty zabezpieczy się 
tymczasowo kołkami wwierconymi w ścia-
nę. Administratorowi budynku nakazano 
niezwłocznie wezwać ekipę budowlaną, 
która naprawi elewację. Teren wokół miej-
sca zdarzenia odgrodzono metalowym 
płotem panelowym do czasu rozebrania 
niebezpiecznych fragmentów – informuje 
M. Krajnik z JRG7 w Poznaniu.

Źródło: JRG7 Poznań Rataje

Zbiórka
dla 

Pomorza
Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle 

Młodych wraz z Hufcem ZHP Poznań 

Nowe Miasto zaprosili pod koniec 

sierpnia wszystkich mieszkańców 

do włączenia się w Akcję Dary dla 

Pomorza. Zbierano żywność trwałą, 

koce, ręczniki oraz wyprawki szkol-

ne dla poszkodowanych w nawał-

nicach, które dotknęły pomorskie 

miejscowości. Dary przyjmowano 

w Ratajskim Domu Harcerza „Skaut” 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osied-

le Młodych” w Poznaniu na os. Pia-

stowskim w Poznaniu.

Fot. JRG7 Poznań

Fot. UMP Poznań

Estakada prawie gotowa
W nocy z 20 na 21 września, ze środy 

na czwartek, w związku z kolejnym etapem 
prac na Estakadzie Katowickiej, nastąpiły  
zmiany w organizacji ruchu w jej obrębie. 
Całość robót budowlanych ma zakończyć się 
w listopadzie, natomiast w pełni przejezdny 
wiadukt będzie w lutym 2019 roku.

Wyłączona z ruchu została północna 
nitka ul. Inflanckiej od strony ul. Piaś-
nickiej, w kierunku ronda Żegrze. Ruch 
w obu kierunkach odbywa nitką południo-
wą na ogólnych zasadach. Całkowicie wyłą-
czona z ruchu została południowa, wyloto-
wa z Poznania, nitka Estakady. Tym samym 

dojazd do stacji paliw i wyjazd z niej jest 
możliwy tylko od strony ul. Bobrzańskiej. 
Ruch w obu kierunkach, do centrum i wy-
jazd z miasta, będzie przebiegał nitką pół-
nocną, zgodnie z dotychczasową organiza-
cją ruchu.

Wyłączona z ruchu została także północ-
na nitka jezdni Chartowo – Żegrze – od stro-
ny ul. Piaśnickiej, w kierunku ronda Żegrze. 

Ruch w obu kierunkach będzie wytyczony 
nitką południową na ogólnych zasadach.

Roboty budowlane na Estakadzie Ka-
towickiej mają zakończyć się w listopadzie, 
a w pełni przejezdna będzie w lutym przy-
szłego roku.

Źródło: www.poznan.pl
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SPIS DZIELNICOWYCH POZNAŃ-RATAJE
st. sierż. Tobiasz MAZAJCZYK Polanka 519-064-609 61 84 154-14

sierż. Małgorzata DETKO Piotrowo 786-936-029 61 84 123-20

st. asp. Arkadiusz SMELKOWSKI Kierownik 519-064-614 61 84 154-07

st. sierż. Maciej TYSZKIEWICZ os. Piastowskie 1-39 519-064-611 61 84 154-13

vacat (TYSZKIEWICZ) os. Piastowskie 40-73 516-902-957 61 84 154-13

st. sierż. Arkadiusz KORCZ os. Piastowskie 74 do ul. Hetmańskiej 519-064-599 61 84 154-13

st. sierż. Piotr ADAMCZYK os. Armii Krajowej 786-936-026 61 84 154-09

mł. asp. Łukasz SZTUL os. Boh. II WŚ 519-064-604 61 84 154-09

sierż. Arkadiusz PODZIEMEK os. Rzeczypospolitej 519-064-596 61 84 154-09

st. sierż. Jędrzej SZCZEPANIK os. Jagiellońskie 786-936-027 61 84 154-13

st. sierż. Marcin KRUSZNIEWICZ os. Powstań Narodowych 516-903-082 61 84 154-13

sierż. Agnieszka SUSZEK os. Oświecenia 519-064-610 61 84 154-13

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

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

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

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

Skład Rady Osiedla Rataje
1 Adam Pawlik os. Powstań Narodowych
2 Maciej Jensz os. Armii Krajowej
3 Miron Perliński os. Piastowskie
4 Wojciech Strzelecki os. Jagiellońskie
5 Krzysztof Marciniak os. Oświecenia
6 Artur Gumny os. Rzeczypospolitej
7 Jan Nowaczyński os. Piastowskie
8 Maria Michałowska os. Piastowskie
9 Beata Lewicka-Płaczek os. Rzeczypospolitej

10 Grzegorz Marciniak Polanka / Łacina
11 Jerzy Żarnowski os. Bohaterów II Wojny Światowej
12 Danuta Borowska os. Bohaterów II Wojny Światowej
13 Zbigniew Jenek os. Powstań Narodowych
14 Jacek Kołyszko os. Piastowskie
15 Mateusz Kopeć Polanka / Łacina
16 Agnieszka Olszewska os. Oświecenia
17 Jakub Pająkowski os. Armii Krajowej
18 Robert Pawłowski os. Piastowskie
19 Agnieszka Pospieszyńska os. Jagiellońskie
20 Marta Telesińska os. Oświecenia
21 Mirosława Wawrzynowska os. Armii Krajowej

Skład Rady Osiedla Rataje
1 Adam Pawlik Przewodniczący Rady Osiedla Rataje
2 Maciej Jensz Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Rataje
3 Miron Perliński Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Rataje
4 Wojciech Strzelecki Przewodniczący Zarządu Osiedla Rataje
5 Krzysztof Marciniak Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje
6 Artur Gumny Z-ca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Rataje
7 Jan Nowaczyński Członek Zarządu Osiedla Rataje
8 Maria Michałowska Radna Rady Osiedla Rataje
9 Beata Lewicka-Płaczek Radna Rady Osiedla Rataje
10 Grzegorz Marciniak Radny Rady Osiedla Rataje
11 Jerzy Żarnowski Radny Rady Osiedla Rataje
12 Danuta Borowska Radna Rady Osiedla Rataje
13 Zbigniew Jenek Radny Rady Osiedla Rataje
14 Jacek Kołyszko Radny Rady Osiedla Rataje
15 Mateusz Kopeć Radny Rady Osiedla Rataje
16 Agnieszka Olszewska Radna Rady Osiedla Rataje
17 Jakub Pająkowski Radny Rady Osiedla Rataje
18 Robert Pawłowski Radny Rady Osiedla Rataje
19 Agnieszka Pospieszyńska Radna Rady Osiedla Rataje
20 Marta Telesińska Radna Rady Osiedla Rataje
21 Mirosława Wawrzynowska Radna Rady Osiedla Rataje

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.  Rada Osiedla Rataje

(w siedzibie podczas dyżuru)
35.  Os. Polan (Poczta)
36.  Os. Stare Żegrze (Piotr i Paweł)
37. Galeria Malta
38.  Administracja Osiedla Piastowskiego

Os. Piastowskie 63
 39.  Administracja Osiedla Jagiellońskiego

ul. Chyżańska 3
40.  Administracja Osiedla Armii Krajowej

Os. Armii Krajowej 100
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Zatrzymali włamywacza
Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto zatrzymali sprawcę kradzie-

ży z włamaniem do pawilonów handlowych na Os. Piastowskim. Zatrzymany 50-latek
po 4 rano, młotkiem wybił szyby w kilku sklepach, a następnie zabierał przedmioty 
z wystawy.

23 sierpnia br. nad ranem policjanci 
z Komisariatu Policji na Nowym Mieście 
otrzymali zgłoszenie o możliwym włama-
niu na terenie pawilonów handlowych na 
Os. Piastowskim. Mieszkaniec Poznania, 
który zadzwonił do dyżurnego, powiedział 
policjantom, którzy przyjechali na miej-
sce, że niedaleko stąd widział mężczyznę 
próbującego dostać się do jednego ze skle-
pów. Dzielnicowi natychmiast poszli we 
wskazanym kierunku. Oczom policjantów 
ukazał się mężczyzna, który za pomocą 
młotka, próbował wybić szybę wystawową 
sklepu odzieżowego. Na widok funkcjona-
riuszy schował młotek za pasek od spodni.

Policjanci zatrzymali i  dokładnie 
sprawdzili podejrzaną osobę. Okazało 
się, że jest to 50-letni mieszkaniec Nowej 
Rudy. Posiadał przy sobie 2 torby mate-
riałowe. W środku znajdowały się różne-

go rodzaju narzędzia, butelki z napojami, 
cukierki. Policjanci ustalili, że 50-latek 
najpierw zabrał narzędzia z jednego ze 
sklepów, którymi następnie uszkodził kil-
ka innych szyb wystawowych między in-
nymi w sklepie odzieżowym, spożywczym, 
zielarskim, punkcie z galanterią, z którego 
ukradł również torby do przechowywania 
swoich łupów.

Na miejsce wezwano technika krymi-
nalistyki i policjanta z wydziału docho-
dzeniowo-śledczego, którzy zabezpieczali 
materiał dowodowy. Zatrzymany trafił do 
policyjnego aresztu. Kradzież z włama-
niem jest zagrożono karą do 10 lat wię-
zienia. Skradzione przedmioty wróciły do 
prawowitych właścicieli – informuje Ma-
ciej Święcichowski z poznańskiej policji.

Źródło: KMP Poznań

Aplikacja MPK
Aplikacja mobilna „myMPK” jest już 

dostępna dla użytkowników smartfonów. 
Dzięki niej pasażerowie mogą na bieżąco 
śledzić nagłe zdarzenia, które wpływają 
na opóźnienia, czy zmiany trasy pojazdów 
komunikacji miejskiej. Korzystanie z niej 
jest bezpłatne.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne w Poznaniu postanowiło pójść 
z duchem czasu i stworzyć nową aplikację 
mobilną. Odpowiada ona na potrzeby pasa-
żerów, którzy chcą wiedzieć czy ich autobus 
lub tramwaj na pewno przyjedzie na czas, 
a jeśli nie, to dlaczego. Podstawową funk-
cją aplikacji będzie bieżące informowanie 
o wszystkich zdarzeniach, które wpływają 
na utratę płynności ruchu pojazdów MPK.

Wykolejenie tramwaju, gigantyczne 
korki czy wypadek drogowy to sytuacje, 
których nie można przewidzieć. W trosce 
o swoich pasażerów poznańskie MPK po-
stanowiło stworzyć narzędzie, dzięki które-
mu czekający na przystankach mieszkańcy 
zostaną poinformowani o tym, że ich śro-
dek transportu będzie miał opóźnienie lub 
pojedzie zmienioną trasą. Takie rozwiąza-
nie pozwoli uniknąć nerwowych sytuacji. 
Do tej pory takie komunikaty były wysy-
łane do zainteresowanych za pomocą SMS.

– Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie 
tej aplikacji, bo stawiamy na nowe rozwią-
zania. Coraz więcej osób korzysta ze smart-

fonów, a wiemy jak wielką rolę dla spraw-
nej komunikacji spełnia szybka i skuteczna 
informacja. Dla pasażerów najważniejsze 
jest, by komunikacja była niezawodna. Nie-
stety nie możemy przewidzieć zdarzeń na-
głych i nieoczekiwanych, takich jak awarie 
czy wypadki. Aplikacja pozwoli nam dotrzeć 
z informacją o takich wydarzeniach do szer-
szego grona mieszkańców – mówi Wojciech 
Tulibacki, prezes Zarządu MPK Poznań Sp. 
z o.o.

„myMPK” na razie dostępna jest dla 
użytkowników telefonów z systemem ope-
racyjnym android. Dostosowanie jej do in-
nych systemów rozważane będzie po te-
stach. Aplikacja ma sześć zakładek: o MPK, 
wydarzenia, zdarzenia komunikacyjne, re-
monty i utrudnienia, sonda oraz kontakt. 
Korzystanie z niej jest bezpłatne. Akcja pro-
mocyjna zachęcająca do korzystania z apli-
kacji odbędzie się w niedzielę, 17 września, 
w ramach festynu w zajezdni Franowo.

Monika Marciniak/biuro prasowe UMP
Źródło: www.poznan.pl
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Darmowe szczepienia 
na GRYPĘ

Rozpoczęła się kolejna edycja programu profilaktyki zachorowań na grypę. Z dar-
mowych szczepień skorzystać mogą osoby po 60 roku życia, które są na stałe lub czaso-
wo zameldowane w Poznaniu.

W ramach realizacji wieloletnich pro-
gramów polityki zdrowotnej miasto Poznań 
po raz kolejny finansuje jesienne szczepie-
nia przeciwko grypie sezonowej. Grupą 
szczególnego ryzyka, która najbardziej na-
rażona jest na zachorowania są osoby star-
sze, w przypadku których choroba ta może 
wywołać groźne powikłania, prowadzące 
nawet do śmierci. Z tego powodu program 
skierowany jest do osób starszych, które 
rocznikowo ukończyły 60 lat.

Z bezpłatnych szczepień mogą sko-
rzystać seniorzy, którzy są zameldowani 
w Poznaniu oraz rozliczają się z podatku 
dochodowego od osób fizycznych w jed-
nym z Urzędów Skarbowych na terenie 
Poznania. Szczepieniami zostaną objęci 
także podopieczni i personel wybranych 
miejskich jednostek i tych prowadzonych 
na zlecenie władz miasta.

O dostępności szczepień decydować bę-
dzie kolejność zgłoszeń. Szczepienia będą 
odbywały się w wyznaczonych przychod-
niach na terenie każdej dzielnicy Poznania, 
do wyczerpania limitu 6 tysięcy dawek.

W ramach programu będą prowadzone 
także działania informacyjno-edukacyjne 
m.in. na temat zagrożeń i skutków zakaże-
nia wirusem grypy sezonowej, niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych, sposo-
bów ochrony organizmu przed zarażeniem 
oraz zalet poddawania się szczepieniom 
ochronnym.

Realizatorem projektu w bieżącym roku 
została, wybrana na zasadzie konkursu, 
przychodnia Edictum Sp. z o.o., z siedzibą 
przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

14 września miasto Poznań otrzyma-
ło statuetkę i tytuł „Lidera w Innowacjach 

w zakresie profilaktyki grypy”. Nagroda 
przyznana została w Sejmie Rzeczypospoli-
tej przez Ekspertów Rady Naukowej Ogól-
nopolskiego Programu Zwalczania Grypy. 
Docenione zostało zastosowanie w sezonie 
2017/2018 najnowszej, czterowalentnej 
szczepionki Tetra Vaxigrip.

DZIELNICA POZNAŃ
NOWE MIASTO

NZOZ SALVITA Sp. z o.o. os. Lecha 
120, 61-298 Poznań, tel. 61 877-84-01
• poniedziałek 8:00 – 18:00
• wtorek: 8:00 – 18:00
• środa: 8:00 – 18:00
• czwartek: 8:00 – 18:00
• piątek 8:00 – 18:00

Filia: NZOZ SALVITA Sp. z o.o., 
ul. Katowicka 11/U16, 61-131 Poznań, 
tel. 61 887-42-95
• wtorek 10:00 – 13:00
• środa: 13:00 – 17:00
• czwartek: 10:00 – 13:00

Poradnia Lekarska Biegańska, Mań-
czak-Dalz i Nowak Spółka Partnerska
ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań,
tel. 61 878 71 32
• poniedziałek 8:00 – 18:00
• wtorek: 8:00 – 18:00
• środa: 8:00 – 18:00
• czwartek: 8:00 – 18:00
• piątek 8:00 – 18:00

Placówka Lekarzy POZ ul. Głuszyna 
243, 61-329 Poznań, tel. 61 878 83 91
• poniedziałek 9:00 – 17:00
• wtorek: 9:00 – 17:00
• środa: 9:00 – 17:00
• czwartek: 9:00 – 17:00
• piątek: 9:00 – 17:00
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Głos Rataj
Pismo Rady Osiedla Rataje
Egzemplarz bezpłatny
Wydawca:  Miasto Poznań – Osiedle Rataje z siedzibą 

pod adresem Urząd Miasta Poznania, 
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych 
Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Współpraca: 

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

Drukarnia Prasowa Polska Press Sp. z.o.o.
Poznań ul. Malwowa 150

Poznań 21.09.2017
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Oświetlenie górnego bulwaru spacerowego
nad Wartą

Rada Osiedla Rataje zleciła Zarządo-
wi Zieleni Miejskiej budowę oświetlenia 
górnego bulwaru spacerowego nad Wartą 
po stronie os Piastowskiego. Jak informo-
waliśmy Państwa w poprzednich nume-
rach – w roku ubiegłym powstał projekt 
budowlany wraz z pozwoleniem na budo-
wę a obecnie inwestycja jest wykonywana. 
W ramach zadania zostaną postawione 
latarnie, które staną już u szczytu trzeciej 
deski nr 97-103 na os. Piastowskim da-
lej za Kościołem, skarpą w dół i w lewo 
do Ośrodka Przywodnego Rataje a w prawo 
w kierunku mostu Królowej Jadwigi. W ra-
mach zadania powstanie także przyłącze 
elektryczne przy scenie muszli koncertowej 
oraz opuszczany słupek elektryczny na zej-
ściu do Warty na wysokości Bety. Cała in-
westycja w tym roku będzie kosztowała 230 
tys. zł. Jeśli zabraknie środków na dokoń-
czenie tej inwestycji w tym roku to w kolej-
nym zostanie ukończona.

Słupek elektryczny kontrowersja 
czy potrzeba mieszkańców?

Jak pisałem powyżej Rada Osiedla Ra-
taje zadecydowała że w ramach inwestycji 
powstanie także elektrycznie opuszczany 
słupek. Co najmniej od kilkunastu miesię-
cy napływają do nas skargi mieszkańców 
na duży ruch samochodowy, który odby-

wa się w parku nad Wartą – argumentują 
że w parku jest niebezpiecznie i boją się 
o bezpieczeństwo swoich dzieci bo w par-
ku powstała autostrada! Mówią, że park 
to strefa spokoju a nie ruchliwa ulica 
i wnioskują o całkowite zamknięcie par-
ku dla aut. Sprawdziliśmy – rzeczywiście 
w godzinie na odcinku ośrodków spor-
towych a Betą przejeżdża od kilkunastu 
do trzydziestu samochodów. Jest to nie-
pokojące z dwóch względów: po pierw-
sze regulamin parku nad Wartą, Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego dla miasta Poznania 
oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dopuszczają w tym miej-
scu jedynie chodnik i ścieżkę rowerową 
a po drugie w ubiegłej kadencji na wniosek 
ośrodków sportowych Rada Osiedla Rataje 
oraz Rada Osiedla Piastowskiego wyraziły 
jedynie zgodę na dojazd techniczny (do-
wóz sprzętu sportowego, wywóz śmieci itp.) 
do ośrodków. W ślad za tą zgodą Zarząd 
Zieleni Miejskiej w Poznaniu wydał właś-
cicielom niezbędne zezwolenia a na wej-
ściu do parku postawił znak zakaz ruchu 
a pod nim tabliczkę – nie dotyczy pojazdów 
uprawnionych. Praktyka niestety jest taka 
że znak notorycznie ulega aktom wandali-
zmu i po prostu znika. A problem pozosta-
je! Osiedle Rataje nie mogło dłużej przyglą-
dać się tej sytuacji bezczynnie. Na zjeździe 

powstanie elektrycznie opuszczany słupek. 
Ośrodki sportowe otrzymają elektroniczne 
karty wjazdowe zgodnie z uchwałą Rady 
Osiedla z przed kilku lat w ilości pozwalają-
cej na płynną obsługę techniczną ośrodków. 
Aby uchronić się przed aktami wandalizmu 
w okolicach słupka postawiona zostanie 
mobilna kamera systemu monitoringu 
miejskiego.

Jednocześnie chcę zapewnić że od kilku 
lat zabiegamy w Mieście aby teren po daw-
nej makiecie Rataj stał się parkingiem dla 

samochodów pobliskich mieszkańców. 
Udało się zmienić Studium… w tym zakre-
sie, właśnie procesowana jest zmiana planu 
miejscowego zezwalająca na tą inwestycję. 
Mam nadzieję że w przyszłym roku prawo 
pozwoli na budowę od lat wyczekiwanego 
parkingu.

Adam Pawlik,
Przewodniczący

Rady Osiedla Rataje 

Innowacyjne technologie
w SP nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi na os. Jagiellońskim

Od lat uczniowie Gimnazjum nr 23 
uczą się w doskonale wyposażonych pra-
cowniach. W każdej sali lekcyjnej znajdują 
się tablice multimedialne wykorzystywane 
w procesie dydaktycznym.

Kolejne innowacyjne technologie poja-
wiły się wraz z powrotem Szkoły Podsta-
wowej nr 2 (obecnie z Oddziałami Dwuję-
zycznymi).

Dzięki doskonałej współpracy z Radą 
Osiedla Rataje i finansowemu wsparciu 
z jej strony, od września 2017 roku ucznio-
wie, jako jedyni w Polsce będą pracować 
z najnowocześniejszą drukarką ACCURA 
GENIUS 3D, działającą w technologii FFF 
o obszarze roboczym 240x150x150 mm. 
Wyróżnia się ona filtrem SYNE.

Uczniowie nie kryją zadowolenia i za-
chwytów z możliwości pracy z tym no-
woczesnym sprzętem. – „W życiu nie my-

ślałem, że to, co do tej pory podziwiałem 
na ekranie komputera, znajdzie się w mo-
jej szkole i będę mógł korzystać z drukarki 

3D” – podkreśla z wypiekami na twarzy 
uczeń klasy 3c Jakub Pietrzyński.

To nie jedyna niezwykła nowinka tech-
nologiczna, która pojawiła się w Dwójce. 
Pierwszoklasiści uwielbiają gry i zaba-
wy ruchowe na dywanie interaktywnym. 
Mgr Agnieszka Cnota wychowawca świet-
licy stwierdza, że „magiczny dywan” to nie 

tylko interaktywna podłoga łącząca w so-
bie multimedia, ale także atrakcyjna po-
moc dydaktyczna z trzystoma programa-
mi.

Dwójka, jako nowa szkoła podstawowa 
pragnie kontynuować służącą Środowisku 
Ratajskiemu współpracę. Przedstawicie 
Rady Osiedla Rataje goszczą na szkolnych 
uroczystościach, spotkaniach z mieszkań-
cami, współorganizują ze Szkołą festyny 
i koncerty dla lokalnej społeczności.

Dzięki finansowemu wspieraniu nowo-
czesnej dydaktyki służącej dzieciom i mło-
dzieży SP nr 2 staje się nową, niezwykle 
atrakcyjną placówką oświatową na mapie 
Poznania.


