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„Na początku było Słowo, a Słowo było 

u Boga i Bogiem było Słowo”

Jezus ten, który jest początkiem 

wszystkich początków, narodził się 

w Betlejem, przynosząc błogosławieństwo i pokój Radości świętowania 

narodzin Zbawiciela, obfi tości jego darów na co dzień oraz odwagi 

na każdy dobry „początek” w nowym 2019 roku życzy

Rada Osiedla Rataje

Dobiega końca kadencja 2015-2019 Rady Osiedla Rataje.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz instytucjom za owocną współpracę.
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Znaczna poprawa bezpieczeństwa na Ratajach
Na terenie naszego osiedla działa Ko-

misja Bezpieczeństwa Rady Osiedla Rata-
je, która podejmuje wiele działań, aby po-
prawić bezpieczeństwo na terenie osiedla 
i w ramach działalności komisja współ-
pracuje z Policją i Strażą Miejską. Komisja 
w ramach realizacji programu „Bezpieczne 
Rataje starała się od 2015 roku rozbudować 
miejski monitoring na naszych osiedlach, 
co dzięki dobrej współpracy z Wydziałem 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Urzędu Miasta Poznania się udało 
i dzisiaj mamy w 19 lokalizacjach 22 kame-
ry dobrej jakości, co należy uznać za duży 
sukces naszej pracy w tej kadencji.

Osiedle Rataje staje się miejscem gdzie 
mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie. Jest 
coraz mniej kradzieży samochodów i roz-
bojów na osiedlach.

Na początku obecnej kadencji przyjęto 
śmiały plan budowy monitoringu miej-
skiego w 19 lokalizacjach na terenie osiedli 
ratajskich. Pracę podzielono latami na trzy 
etapy. Należy zaznaczyć, że pierwsze 
8 kamer zostało zamontowanych w 2016 
roku i to był ważny okres, ponieważ musie-
liśmy przekonać Władze Miasta jak ważny 
jest rozwój monitoringu miejskiego dla na-
szego Osiedla Rataje.

W 2017 r. w ramach 2 etapu realizacji 
naszego projektu zamontowano w 6 lokali-
zacjach 8 kamer, a od listopada 2018 roku 
(3 etap), mamy zamontowanych w dal-
szych 5 lokalizacjach 6 kamer.

Montowano kamery firmy Bosch, naj-
lepsze w swojej klasie. I takie też zostały 
zarekomendowane Spółdzielni Mieszka-
niowej Osiedle Młodych w Poznaniu, gdy 
ta już zacznie budować swój monitoring.

Należy podkreślić, iż kamery opisane 
wyżej są kamerami Monitoringu Miejskie-
go, który należy do Miasta Poznania i jest 
obsługiwany przez Służby Miejskie i Policję.

Na rok 2019 zaplanowane jest w budże-
cie Rady Rataje kwota 75 tys. zł na dopo-
sażenie wybranych istniejących punktów 
w dodatkowe kamery typu „rybie oko”.

W tym miejscu  pragniemy gorąco po-
dziękować za owocną współprace Wła-
dzom Miasta Poznania, Straży Miejskiej 
referat Poznań Nowe Miasto oraz Policji 
Nowe Miasto. Szczególne podziękowania 
ślemy Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego.

Nas z e  d o ś w i a d c z en i e  p ok a z uj e , 
że warto rozwijać monitoring na osiedlach, 
co powoduje, że mieszkańcy mogą czuć się 
bezpiecznie.

W przyszłości  będziemy uzupeł-
niać naszą mapę zagrożeń tak, aby miej-
sca, które będą stanowiły zagrożenia dla 
mieszkańców były monitorowane.

Miron Perliński
Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa
Rady Osiedla Rataje 

Jakub Pająkowski
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa

Rady Osiedla Rataje 
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Chodnik przy ul. Kukułczej 
(os. Armii Krajowej)

Wielu mieszkańców może nie wiedzieć, 
że ulice i chodniki znajdujące się na tere-
nie Osiedla Rataje mają różnych właścicieli 
i zarządców. Czasem jedna ulica składa się 
z kilku takich odcinków, których grani-
ce przebiegają w sposób wydawałoby się 
nieracjonalny. Dlatego łatwo pogubić się 
w tym, do kogo zwrócić się z rozwiązaniem 
problemu dziurawego asfaltu lub uszkodzo-
nego chodnika. Ale nawet załatanie dziury 
w asfalcie czy wymiana płytki chodniko-
wej jest tylko tymczasowym rozwiązaniem 
problemu.

Mając na uwadze kompleksowe roz-
wiązanie, początkowo planowaliśmy prze-
budowę ulicy Kukułczej z możliwością 
zwiększenia miejsc parkingowych oraz 
wyniesieniem przejść dla pieszych tak, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w drodze 
z i do szkoły oraz likwidację barier archi-
tektonicznych.

Niestety po przedłużających się kon-
sultacjach, głównie wspomniane problemy 
własnościowe, uniemożliwiły realizację 
tego ambitnego planu. Dlatego zmusze-

ni byliśmy ograniczyć nasz zakres działań 
do terenów zarządzanych przez jednostki 
miejskie. Kiedy piszę te słowa, na ukończe-
niu są prace, ale gdy będziecie Państwo czy-
tać GŁOS RATAJ, widać będzie efekt tych 
działań.

Miło mi zatem poinformować miesz-
kańców Os. Armii Krajowej i Rataj, że dłu-
go oczekiwany remont chodnika przed 
przedszkolem Liczmanek dobiegł końca. 
Wierzę, że nowy chodnik, który został zre-
alizowany z budżetu Rady Osiedla Rataje, 
posłuży mieszkańcom dłuższy czas.

Oczywiście to nie koniec naszych dzia-
łań na os. Armii Krajowej i innych osied-
lach. Ufam, że w następnej kadencji Rada 
Osiedla Rataje będzie kontynuować tak 
bardzo potrzebne mieszkańcom Rataj  re-
monty.

Maciej Jensz
Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Rady
Osiedla Rataje 

Utrudnienia
na Rondzie Żegrze

Przebudowa odcinka trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze przebiega zgod-
nie z przyjętym harmonogramem. W piątek, 30 listopada, rozpoczął się kolejny etap 
prac budowlanych na rondzie.

Do połowy stycznia przyszłego roku 
będzie zamknięty krótki odcinek ul. Unii 
Lubelskiej w obrębie ronda Żegrze. Jed-
nocześnie nadal funkcjonować będzie 
przejazd przez rondo Żegrze (kierunek 
ul. Żegrze – ul. Hetmańska i odwrotnie). 
Ponadto zostanie wprowadzony objazd 
do ul. Unii Lubelskiej ulicami Kurlandzką 
i Obodrzycką. Wprowadzana tymczasowa 
organizacja ruchu nie spowoduje zmian 
w dotychczasowym funkcjonowaniu ko-
munikacji zastępczej.

Obecnie w rejonie ronda Żegrze koń-
czy się montaż nowego torowiska (ostatni 
fragment zostanie wykonany po zamknię-
ciu wlotu w ul. Unii Lubelskiej), konty-
nuowane są prace związane z budową in-
frastruktury podziemnej, a na zamkniętej 
części ronda trwa układanie nawierzch-
ni bitumicznej. Cały pierwszy etap prac, 
związany z rozbudową ronda Żegrze, po-
trwa do połowy 2019 roku.

Już 2 stycznia przyszłego roku plano-
wane jest wstrzymanie ruchu tramwajów 
na Górnym Tarasie Rataj, na odcinku 

od os. Lecha (tunel Franowo) do przystan-
ku Żegrze I. Od początku przyszłego roku 
rozpoczną się prace na tym odcinku trasy 
tramwajowej. W związku z prowadzonymi 
robotami przestanie funkcjonować komu-
nikacja tramwajowa, a w zamian zostanie 
wzmocniona autobusowa komunikacja 
zastępcza. W trakcie realizacji tego etapu 
inwestycji będzie funkcjonować, zgodny 
z etapowo wprowadzaną czasową organi-
zacją ruchu, przejazd wzdłuż ulic Żegrze 
i Chartowo.

Przebudowa odcinka od os. Lecha 
do ronda Żegrze prowadzona jest w ra-
mach zadania «Przebudowa trasy tram-
wajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo 
Żegrze wraz z budową odcinka od ronda 
Żegrze do ul. Unii Lubelskiej», dofinanso-
wanego ze środków UE w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020. Zakończenie tego etapu 
przewidziano na koniec 2019 roku – infor-
muje spółka Poznańskie Inwestycje Miej-
skie.

Źródło: www.poznan.pl

Fot. PIM
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Bezpłatne badania
Poznaniacy, którzy cierpią na cukrzycę, mogą skorzystać z bezpłatnych badań wzroku. Po-
mogą one w diagnostyce retinopatii cukrzycowej – najczęstszego powikłania tej choroby.

Z bezpłatnych badań może skorzystać 
1,2 tysiąca osób

Retinopatia cukrzycowa może dopro-
wadzić do całkowitej utraty wzroku. Dlate-
go Miasto Poznań wspiera finansowo pilo-
tażowy i innowacyjny w skali całego kraju 
projekt bezpłatnych, przesiewowych badań 
okulistycznych dla poznaniaków: „Skrining 
Retinopatii Cukrzycowej”. Z bezpłatnych 
badań mogą skorzystać osoby, które skoń-
czyły 18 lat i mają zdiagnozowaną cukrzycę.

– Zachęcam wszystkich poznaniaków 
chorujących na cukrzycę do skorzystania 
z tej okazji – mówi Jędrzej Solarski, zastęp-
ca prezydenta Poznania. – Dzięki zaawan-
sowanej technologii badanie trwa tylko kilka 
minut i każdy pacjent od razu otrzymuje 
wynik z zaleceniami lekarskimi. Jakość wzro-
ku ma duży wpływ na jakość życia – warto 
więc się przebadać, by szybko uzyskać po-
moc.

Z bezpłatnych badań może skorzystać 
1,2 tysiąca osób. Specjaliści przyjmują pa-
cjentów w 2 punktach na terenie Poznania:
• NZOZ EuroMed na os. Piastowskim 58 

– w czwartki i piątki w godz. 9:00-13:00.
• w Poradni Diabetologicznej DIAB-

-MED przy ul. Słowackiego 8 (II pię-
tro) – od poniedziałku do środy w godz. 
12:00-17:00 Każdy, kto chce się prze-
badać, powinien się wcześniej zapisać 
na konkretną godzinę. Rejestracja czyn-
na jest pod numerem telefonu: 533 335 
845.

Przeciwwskazaniem do badania jest 
stwierdzona zaćma lub inne schorzenia 
siatkówki oka. Z programu nie mogą też 
skorzystać osoby, które w ciągu ostatniego 
roku miały wykonane badanie dna oka fi-
nansowane w ramach świadczeń gwaranto-
wanych, opłacanych przez NFZ. Projekt re-

alizuje Fundacja Okulistyka 21 z Poznania, 
która otrzymała na niego dotację z budżetu 
miasta.

Po 20 latach chorowania na cukrzycę re-
tinopatia występuje u wszystkich pacjentów 
z cukrzycą typu 1 i u 60 proc. cierpiących 
na cukrzycę typu 2. Wzrok traci 86 proc. 
osób z cukrzycą typu 1 oraz co trzeci chory 
z typem 2.

Bardzo często chorzy na cukrzycę nie 
odczuwają żadnych problemów z widze-
niem i nie zdają sobie sprawy z postępu-
jącej retinopatii cukrzycowej. Specjaliści 
twierdzą, że bez względu na rodzaj cukrzy-
cy, każdy pacjent cierpiący na tę chorobę 
powinien badać się raz w roku.

– U każdego chorującego na cukrzycę 
mogą pojawić się zmiany na dnie oka, które 
mogą doprowadzić do pogorszenia, a nawet 
utraty widzenia – mówi prof. dr hab. med. 
Andrzej Grzybowski, ekspert w dziedzinie 
okulistyki. – Wczesne wykrycie tych zmian 
umożliwia ich leczenie i w ponad 90 proc. 
zachowanie widzenia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
szacuje, że na cukrzycę cierpi 4 procent 
populacji, czyli około 135 mln ludzi. Pod 
koniec 2025 r. chorych będzie już 300 mln, 
z czego retinopatię cukrzycową będzie mia-
ło 100 mln osób. Dla porównania – proble-
my z nerkami wystąpią u 44 mln.

Cukrzyca wciąż jest główną przyczy-
ną utraty wzroku. Z najnowszego raportu 
WHO wynika, ze w Polsce rozpowszech-
nienie cukrzycy sięga 9,5%, natomiast nad-
wagi (która jest czynnikiem ryzyka tej cho-
roby) 64%. A to oznacza, że ponad 60 tys. 
poznaniaków może chorować na cukrzycę.

Źródło: www.poznan.pl

Fot. www.poznan.pl

Budowa Parku Rataje 
na finiszu

Dobiega końca budowa Parku Rataje, obecnie trwają ostatnie prace i odbiory technicz-
ne. W tym artykule skupię się na ostatniej fazie prac, które były prowadzone jesienią 
tego roku.

Jak Państwo wiecie przez ostatnie dwa 
lata część zasadnicza budowanego parku 
jest koordynowana przez spółkę Poznań-
skie Inwestycje Miejskie. W trakcie tych 
prac miało miejsce wiele „wątpliwych” dzia-
łań chociażby jeśli chodzi o rodzaj i jakość 
sadzonej zieleni czy wylewająca się woda 
z fontanny na ulicę Wyzwolenia. Jesienią 
tego roku ruszyły prace w kolejnych miej-
scach parku, które pierwotnie nie były pla-
nowane. Tereny oznaczone na grafice licz-
bami 1-4 zostały pozyskane przez miasto 
już po rozpoczęciu prac inwestycyjnych, 
ale dzięki sprawności Zarządu Zieleni 
Miejskiej w sierpniu zostały ogłoszone pra-
ce na tzw. trzech trójkątach oznaczonych 
na mapie liczbami 1-3. We wrześniu br.  
została podpisana umowa z wykonawcą, 
a w grudniu dokonano ostatecznego odbio-
ru prac. Muszę powiedzieć, że życzyłbym 
nam wszystkim takiej sprawności przy re-
alizacji zasadniczej inwestycji koordynowa-
nej przez PIM.

Długi teren o szerokości 12 metrów 
oznaczony na mapie liczbą 4 został pozy-
skany przez miasto w czerwcu tego roku. 
Było to trudne miejsce, gdyż historycznie 
znajdowała się tutaj fabryka domów i mu-
sieliśmy wykuwać z głębi ziemi beton się-
gający 2 metrów głębokości. Te prace także 
zostały wykonane w trybie błyskawicznym, 
gdyż ich odbiór także już nastąpił.

Jesienią tego roku zostało także zlecone 
postępowanie na dodatkowe nasadzenia 

roślin w parku, ponieważ te które zosta-
ły nasadzone wcześniej dalece odbiegały 
od oczekiwań mieszkańców. Te prace także 
się powiodły. Należy sobie tylko zadać pyta-
nie dlaczego nie zostały wykonane pierwot-
nie przez PIM? Trzeba dodać, że kosztowa-
ły one dodatkowo około 1 mln złotych.

Należy wyrazić nadzieję, że wiosną 
kiedy rośliny zaczną się zazieleniać do-
strzeżemy piękno otaczającej nas prze-
strzeni parkowej. W kolejnych miesią-
cach i latach będziemy także starać się 
ubogacać to miejsce w dodatkową zieleń 
i infrastrukturę. W pierwszej kolejności 
musimy doprowadzić wodę i kanalizację 
do skansenu po to by mogła tam ruszyć 
działalność gastronomiczna. Równole-
gle powinny rozpocząć się prace budowy 
oświetlenia wzdłuż ul. Kruczej. Moim 
marzeniem jest także budowa zacienienia 
na placu centralnym w formie pergoli oto-
czonych cieszącej oko roślinnością. Będę 
także namawiał Prezydenta, aby kontynu-
ować pozyskiwanie kolejnych nierucho-
mości pod zagospodarowanie parkowe 
– przypomnę że obecnie inwestycje doty-
czyło około 15 hektarów nieruchomości 
a w układzie docelowym powinno ich być 
ponad 40 hektarów.

Adam Pawlik,
Przewodniczący

Rady Osiedla Rataje 
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Bieg czekoladowy
17 lutego 2019 r., zobaczymy się z Wami 

po raz siódmy na Biegu Czekoladowym! 
Zimowa edycja to nawiązanie do Walen-
tynek, bo to słodka okazja do wspólnego 
pobiegania. Stąd nazwa: Bieg Czekolado-
wy – Słodkie Walentynki. Trasa przebiega 
bulwarami spacerowymi Parku nad Wartą. 

Start i meta przy Przystań Posnania Pa-
tronat nad Biegiem Czekoladowym objęła 
Rada Osiedla Rataje. To impreza sportowa 
integrująca trzy pokolenia. Biegają dorośli 
i dzieci, a miłośnicy nordic walking mają 
okazję do wspólnego marszu.Przyświeca 
nam duch idei olimpijskich i propagowanie 

sportu wśród najmłodszych. Ci, którzy nie 
brali udziału w poprzednich edycjach spyta-
ją zapewne dlaczego czekolada? „Jeśli w grę 
wchodzi czekolada, opór jest daremny”.

Źródło: Facebbook.com/Rada Osiedla Rataje

Linki do zapisów:
http://biegczekoladowy.pl/zapisy/

Zmiana numerów linii autobusowych
Od 1 stycznia 2019 roku miejskie, dzienne linie autobusowe otrzymają nową numerację – przed obecnym numerem pojawi się jedyn-
ka. Tym samym, na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM, autobusy będą miały trzycyfrowe numery linii. System będzie 
bardziej przejrzysty, czytelny i zrozumiały – nie tylko dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej, ale i dla przyjezdnych.

Od kilkunastu lat przewoźnicy gmin-
ni sukcesywnie wprowadzają nowy system 
numeracji linii podmiejskich: Począwszy 
od kierunku północnego, po wschodniej 
stronie Warty, numeracja rośnie w miarę 
poruszania się w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara.

Zgodnie z tym, po terenie gmin Czer-
wonak i Murowana Goślina kursują linie 
o numerach powyżej 300; dla gmin Swa-
rzędz, Kleszczewo, Pobiedziska i Kostrzyn 
zarezerwowane są numery 400-499, dla 

Kórnika i prawobrzeżnej części Mosiny 
– numery 500-599. „Sześćsetki” kursu-
ją na terenie gmin Luboń, Puszczykowo, 
Mosina (część lewobrzeżna), „siedemset-
ki” – w gminach Komorniki, czy Dopiewo, 
natomiast „osiemsetki” – w gminach Tar-
nowo Podgórne i Rokietnica. Dla gminy 
Suchy Las zarezerwowano numery 900-
999.

– Do zakończenia procesu wprowadza-
nia nowego systemu numeracji linii pozo-
stało przenumerowanie miejskich linii auto-
busowych na trzycyfrowe. Rewolucji jednak 
nie będzie. Zależy nam bowiem na tym, aby 
nowy system był czytelny dla wszystkich, 
a jednocześnie, aby nie dezorientował pasa-
żerów, którzy przyzwyczaili się do obecnej 
numeracji – mówi Wojciech Miechowicz, 
zastępca dyrektora Zarządu Transportu 

Miejskiego ds. Publicznego Transportu 
Zbiorowego.

Jedynka z przodu

Przed dotychczasowymi numerami linii 
autobusowych miejskich pojawi się jedyn-
ka. Na przykład – obecna linia nr 64 stanie 
się linią nr 164, linia nr 85 – linią 185 itd. 
Nastąpi to z początkiem 2019 roku. Jednak 
w przypadku uruchamiania nowych linii 
w 2018 roku, otrzymają one już nowe nu-
mery.

Zmiana numeracji to rozwiązanie per-
spektywiczne, ze względu na wzrost liczby 
linii autobusowych, których numery coraz 
bardziej zbliżają się do obecnie wykorzy-
stywanego zakresu numeracji linii tram-
wajowych. Jednocześnie, przy zwolnieniu 
zakresu numeracyjnego obecnych linii au-
tobusowych, można będzie uporządkować 
numerację linii tramwajowych specjalnych, 
czy tymczasowych.

Nie jest zakładana zmiana numeracji 
stałych linii tramwajowych – zmiany wpro-
wadzane w 2019 r. dotyczyć będą jedynie 
linii autobusowych.

Zmiany etapami

– Głównym celem wprowadzanego 
od kilkunastu lat systemu numeracji linii jest 

zintegrowanie oraz zwiększenie przejrzysto-
ści systemu transportu zbiorowego w aglo-
meracji poznańskiej – wyjaśnia Wojciech 
Miechowicz.

Zmiana numeracji nie odbędzie się 
w ciągu jednego dnia. Zakładany jest etap 
przejściowy, który może potrwać trzy-
-cztery miesiące. W tym czasie oba systemy 
będą równolegle funkcjonować.

Stopniowo również będą wymieniane 
tabliczki z rozkładami jazdy na przystan-
kach. Co istotne, jednocześnie wprowadzo-
ne w życie zostanie inne przedsięwzięcie, 
mające na celu poprawę czytelności infor-
macji pasażerskiej: Nowe rozkłady jazdy nie 
tylko będą zawierały nową numerację, ale 
także wykorzystana zostanie na nich więk-
sza czcionka, czytelniejsza dla osób star-
szych i mających słabszy wzrok. Stopniowo 
również będzie przebiegać wymiana nume-
rów linii na przystankach – na wzór zgodny 
z nowym Systemem Informacji Miejskiej.

Po zmianie, będzie obowiązywała nastę-
pująca numeracja linii miejskich:

numery 0-99 – linie tramwajowe,
• 0 – linia tramwajowa turystyczna,
• 1-39 – linie tramwajowe stałe,
• 40-99 – linie tramwajowe okresowe, spe-

cjalne, itp.

numery 100-199 – linie autobusowe 
dzienne,

• 100-109 – linie autobusowe turystyczne, 
okresowe, specjalne, itp.

• 110-129 – linie autobusowe i minibuso-
we, obsługujące m.in. węzły przesiadko-
we,

• 130-199 – linie autobusowe stałe,
• –  numery 200-209  – linie tramwajowe 

nocne,
• –  numery 210-299  – linie autobusowe 

nocne (w tym także podmiejskie),
• –  numery TXX  – linie autobusowe 

„za tramwaj”.

Źródło: www.poznan.pl
Fot. www.poznan.pl

Inicjatywa 
młodych 

SPOŁECZNIKÓW 
w Szkole 

Podstawowej nr 19
Choć z uwagi na swój wiek jesz-

cze nie mogą startować w wyborach 
samorządowych, to warto docenić 
Ich inicjatywę, pracowitość i pomysł. 
Członkowie Samorządu Uczniowskiego 
wraz z opiekunami podjęli się dużego 
wyzwania jakim jest zakupienie i zało-
żenie szkolnego radiowęzła. Dzięki tej 
innowacji nie tylko będzie można prze-
kazywać istotne ogłoszenia, radiowęzeł 
to też Ich pasja, która wymaga pracy 
w grupie, kreatywności i odpowiedzial-
ności. Realizacja tego planu pozwoli 
w dostępny dla młodego pokolenia 
sposób przekazać istotne i ciekawe in-
formacje o tradycji, kulturze, obycza-
jach. Marzeniem dzieci jest emitowanie 
audycji połączonych z wywiadami i re-
lacjami z ważnych wydarzeń organizo-
wanych na terenie Rady Osiedla Rataje 
oraz całego miasta.

Aby zrealizować swoje plany zwią-
zane z radiowęzłem, który będzie służył 
przez wiele lat uczniom tej szkoły, 
młodzi społecznicy już od paździer-
nika codziennie rano sprzedają ciepłe 
napoje uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom. Samorząd Uczniowski jest 
również współorganizatorem szkol-
nych kiermaszów na terenie szkoły, 
14 grudnia bożonarodzeniowego oraz 
w styczniu KIERMASZU KSIĄŻEK, 
GIER i ZABAWEK. Dochód z tych 
imprez wesprze realizację Ich projektu. 
Warto podkreślić, że młodzież swoim 
zaangażowaniem poruszyła serca do-
rosłych, co zaowocowało wsparciem 
Rady Rodziców i dedykowanymi wpła-
tami sponsora.
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Oświetlili 
ścieżkę

Jesienią uruchomiono oświetlenie 
wzdłuż alejki prowadzącej do Parku Rataje 
od ul. Zamenhofa, a dokładniej od przy-
stanku tramwajowego os. Piastowskie.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

Fot. Artur Gumny

Nowy chodnik 
w ogrodzie 

przedszkolnym
Dzięki dobrej współpracy ze Spółdziel-

nią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” uda-
ło się jeszcze w tym roku wyremontować 
chodnik w ogrodzie Przedszkola nr 126 im. 
„Rusa” na os. Piastowskim. Chodnik wy-
magał pilnego remontu, ponieważ zagrażał 
bezpieczeństwu dzieciom, gdyż jest on je-
dyną drogą prowadzącą do ogrodu przed-
szkolnego. Rada Osiedla Rataje w całości 
sfinansowała inwestycję, która kosztowała 
28 tys. zł. Odbiór inwestycji został dokona-
ny 04.12.2018 r. W tym roku również dzięki 
środkom Rady Osiedla Rataje, przedszkole 
wyposażyło ogród w osłonę cieniującą nad 
piaskownicą.

Artur Gumny
z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla Rataje

po remoncieprzed remontem
fot. Artur Gumny

Koncertowa jesień u św. Rocha
Rada Osiedla Rataje w mijającym roku kontynuowała współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej 
przy parafii św. Rocha. Jesienią wspólnie zorganizowaliśmy cykl koncertów obejmujących: Spotkanie Patriotyczne połączone z kon-
certem „My pierwsza brygada”, koncerty „Czar miłości” oraz „Improsonus pro Mater”, a także muzyczne spotkanie ze św. Mikołajem 
połączone z warsztatami plastycznymi. A wszystko to w gościnnych progach kościoła p.w. św. Rocha i Centrum Duszpasterskiego tej 
parafii i dzięki niezwykłej życzliwości i otwartości serca tutejszego proboszcza ks. Piotra Garsteckiego.

W mijającym roku cały projekt obej-
mujący wydarzenia kulturalno – oświatowe 
podzielono na cztery odrębne wydarzenia, 
które łączył wspólny mianownik w postaci 
koncertów. Miały one na celu propagowa-
nie kultury, krzewienie patriotyzmu, uwraż-
liwienie na teatr i muzykę oraz integrację 
lokalnej społeczności. Rada Osiedla Rataje 
przystąpiła do projektu jako współorgani-
zator i wsparła w skali roku przedsięwzięcie 
kwotą 10 tys. złotych. W tym roku środki za-
rekomendowane przez Radę Osiedla Rataje 
zostały przekazane w formie małego grantu 
przyznawanego przez Miasto Poznań.

Koncertową jesień rozpoczęliśmy 18 li-
stopada niezwykle ważnym i edukacyjnym 
wydarzeniem jakim było Spotkanie Patrio-
tyczne zorganizowane z okazji 100 Roczni-
cy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
połączone z koncertem „My pierwsza bry-
gada” w wykonaniu poznańskiego teatru 
Kulturka. Ponieważ świętowanie odzyska-
nia niepodległości ma radosny charakter, 
uczestnicy spotkania wysłuchali pięknych 
patriotycznych utworów, pieśni i melo-
dii żołnierskich oraz aktywnie włączali się 
w ich śpiew. Już tradycyjnie odbyło się też 
wystąpienie oraz pokaz uzbrojenia ułanów 
z Ochotniczo Reprezentacyjnego Oddzia-
łu Ułanów Miasta Poznania w Barwach 
15. Pułku Ułanów Poznańskich, którzy 
opowiedzieli o historii odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Na koniec spotkania 
można było zapoznać się wystawionym wy-
posażeniem i uzbrojeniem kawalerii.

Ogromnym zainteresowaniem cie-
szył się również koncert operetkowy za-

tytułowany „Czar miłości” w wykonaniu 
wybitnych artystów poznańskich scen 
mezzosopranistki Aleksandry Kamińskiej-
-Rykowskiej i tenora Mirosława Kina. Kon-
cert odbył się 25 listopada z okazji przy-
padających w parafii św. Rocha Jubileuszy 
Małżeńskich. Muzycy wykonali między in-
nymi znane i lubiane szlagiery operetkowe 
i musicalowe o miłości, jak np. „Księżnicz-
ka czardasza”, „Powróćmy jak za dawnych 
lat” czy „Uliczka w Barcelonie”, jak i mniej 
znane i zapomniane. Występ muzyków był 
niezwykle żywiołowy, okraszony humo-
rystycznymi anegdotami. Publiczność na-
gradzała artystów gromkimi brawami. Sala 
Centrum Duszpasterskiego była wypełnio-
na po brzegi, a artyści dostarczyli widzom 
wspaniałych i niezapomnianych doznań, 
budzących zachwyt słuchaczy.

Kolejny niezwykły, instrumentalny 
koncert zatytułowany „Improsonus pro 
Mater” odbył się 1 grudnia na rozpoczęcie 
Adwentu. Można było usłyszeć wyjątkowe, 
ciekawe i przepełnione nostalgią improwi-
zacje na temat polskich pieśni Maryjnych 
w wykonaniu poznańskiego kwartetu Im-

prosonus Quartet. Ideą tego unikatowego 
przedsięwzięcia było wyrażenie hołdu i czci 
Matce Bożej w toku muzycznej interakcji. 
Natchnieniem i kanwą, na której muzycy 
snują swe dźwiękowe opowieści są polskie 
pieśni Maryjne – zarówno te archaiczne, 
tworzone przed wiekami jak np. „Boguro-
dzica”, „O Matko Miłościwa”, jak i te sięga-
jące ostatnich dziesięcioleci np. „O Pani, 
ufność nasza” czy „Miłosierna Matko Boga”. 
Przed licznie zebranymi w kościele św. Ro-
cha słuchaczami wystąpili Katarzyna Stroiń-
ska-Sierant – fortepian, Jarosław Sierant – 
skrzypce, Dawid Tokłowicz – saksofon oraz 
Sławomir Tokłowicz – instrumenty per-
kusyjne. Na twarzach widzów można było 
dostrzec zachwyt z łezką wzruszenia w oku, 
za co muzycy zebrali gromkie brawa.

W niedzielę następującą po przypa-
dającym w dniu 6 grudnia wspomnieniu 
św. Mikołaja zaprosiliśmy natomiast dzieci 
wraz z rodzicami na muzyczne spotkanie 
ze św. Mikołajem połączone z warsztatami 
plastycznymi poprowadzonymi przez zna-
nego i lubianego przez dzieci Pana Piankę. 
Dzieci własnoręcznie wykonały okolicznoś-
ciowe, piankowe ozdoby. Podczas spotkania 
był również czas na wspólny śpiew i wesołą 
zabawę. Na koniec każde z przybyłych dzie-
ci mogło uściskać dłoń świętego Mikołaja, 
pochwalić się swoją pracą, a rodzice robili 
pamiątkowe zdjęcia, natomiast co dla milu-
sińskich najważniejsze św. Mikołaj obdaro-
wał ich słodkimi upominkami.

Każde z wydarzeń miało niepowtarzal-
ny charakter, ciekawą formułę i cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. Spośród wa-
chlarza koncertów każdy, czy to mały czy 
dorosły widz mógł wybrać coś dla siebie. 
Proponowane przez SRK AP i ROR wyda-
rzenia kulturalno – oświatowe wpisały się 
już w kulturalny kalendarz nie tylko Rataj, 
ale i całego Poznania. Współpraca ze Sto-
warzyszeniem Rodzin Katolickich przy pa-
rafii św. Rocha nabiera coraz to nowszego 
i szerszego wymiaru. Podobnie jak w latach 
ubiegłych i w minionym roku przebiegała 
pomyślnie i bez zastrzeżeń, dlatego Rada 
Osiedla Rataje żywi nadzieję na współpra-
cę z SRK AP i parafią św. Rocha również 
w przyszłym roku.

Krzysztof Marciniak
z-ca Przewodniczącego 
Zarządu Osiedla Rataje 

Fot. Jarosław Kozianowski SRK AP
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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 6184 123-20

st.sierż. Jakub NYCZKE os. Rusa 1-60 + os. Rusa 11,12,13 786-936-021 6184143-52

zast. NYCZKE os. Rusa 62 – 138, os.Zodiak, 519-064-608 6184143-52

sierż.sztab. Maciej KISIELEWSKI os. St.Żegrze 1-120,176-184, 519-064-634 6184154-01

sierż.sztab. Łukasz KUŚMIREK os. St Żegrze 121-174, i os. Polan 786-936-024 6184154-01

H. NOWAK, zast. KROCZKA os. Orła Białego 1 - 60   516-902-958 6184154-01

st.sierż. Damian KROCZKA os. Orła Białego 61-120  519-064-623 6184154-01

st.sierż. Maciej TYSZKIEWICZ os. Piastowskie 1-39 519-064-611 6184 154-13

vacat, pow. TYSZKIEWICZ os. Piastowskie 40-73  516-902-957 6184154-13

st.sierż. Arkadiusz KORCZ os. Piastowskie 74 do ul. Hetmańskiej 519-064-599 6184154-13

st.sierż. Piotr ADAMCZYK os. Armii Krajowej    786-936-026 6184154-09

mł.asp. Łukasz SZTUL os. Boh. II WŚ                    519-064-604 6184154-09

sierż. Arkadiusz PODZIEMEK os. Rzeczypospolitej   519-064-596 6184154-09

st.sierż. Jędrzej SZCZEPANIK os. Jagiellońskie   786-936-027 6184154-13

st.sierż. Marcin KRUSZNIEWICZ os. Powstań Narodowych   516-903-082 6184154-13

st.asp. Bartosz KORDUS os. Oświecenia 519-064-610 6184154-13

st.sierż. Mateusz SKWAREK os. Lecha 1 – 66 519-064-597 6184154-09

vacat, pow. SKWAREK os. Lecha 67 – 129   516-903-096 6184154-13

st.sierż. Łukasz PILARCZYK os. Czecha   519-064-628 154-13

st.sierż. Tomasz MATUSZAK os. Tysiąclecia + os. Malta 519-064-615 154-13

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

Punkty kolportażu
 1. Selgros – Pasaż Rondo
 2.  Os. Armii Krajowej 100

(Szkoła Podstawowa nr 18)
 3. ul. Pawia (Sklep Spożywczy)
 4. ul. Pawia (Sklep Mięsny Mielcarek)
 5.  Os. Boh. II Woj. Światowej

(Piekarnia Cukiernia)
 6.  Os. Boh. II Woj. Światowej 1

(Przedszkole nr 114)
 7.  Os. Boh. II Woj. Światowej 30

(Przedszkole nr 124)
 8.  Os. Rzeczypospolitej (Stokrotka)
 9.  Os. Rzeczypospolitej 7 (Przedszkole nr 113)
10.  Os. Rzeczypospolitej 44

(Szkoła Podstawowa nr 20)
11.  Os. Rzeczypospolitej 111 (X LO)
12.  Os. Rzeczypospolitej 43

(Przedszkole nr 130)
13. Rynek  Os. Jagiellońskie (Społem)
14. Rynek  Os. Jagiellońskie (Cukiernia)
15. Rynek  Os. Jagiellońskie (Bosman Dymek)
16.  Os. Jagiellońskie 9 (Przedszkole nr 9)
17.  Os. Jagiellońskie 128 (Szkoła Podstawowa nr 2)
18.  Os. Powstań Narodowych (Chata Polska)
19.  Os. Oświecenia 1

(Szkoła Podstawowa nr 19)
20.  Os. Oświecenia 26 (Przedszkole nr 10)
21.  Os. Oświecenia (Społem)
22.  Os. Piastowskie 26 (Przedszkole nr 126)

23.  Os. Piastowskie 27
(Szkoła Podstawowa nr 3)

24.  Os. Piastowskie 55 (Przedszkole nr 119)
25.  Os. Piastowskie 65

(Szkoła Podstawowa nr 14)
26.  Os. Piastowskie 105 (Przedszkole nr 117)
27.  Os. Piastowskie 17 (Beta)
28.  Os. Piastowskie (Rabat)
29. ul. Polanka (Biedronka)
30. ul. Polanka (Komisariat Policji)
31.  ul. Bobrzańska

(Straż Pożarna JRG7 i KM PSP)
32. ul. Kórnicka (Społem)
33.  Rada Osiedla Rataje

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

Os. Piastowskie 63
38.  Administracja Osiedla Jagiellońskiego

ul. Chyżańska 3
39.  Administracja Osiedla Armii Krajowej

Os. Armii Krajowej 101
40.  Os. Boh. II Wojny Świat 100 Publiczna 

Szkoła Salezjańska
41.  Os. Piastowskie 106 XIV Liceum 

Ogólnokształcące
42. Os. Polan 100 Dom Kultury „Polan”

7
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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 19.12.2018 r.

Numer 20

Redakcja: Artur Gumny, Krzysztof Marciniak

Redaktor naczelny: Wojciech Strzelecki

Nakład: 22 500 egz.

Inwestycje Osiedla Rataje w placówkach oświatowych
Zgodnie z przeprowadzoną reformą 

jednostek pomocniczych miasta Poznania 
z przed ośmiu lat Osiedlom przekazano do-
datkowe zadanie w postaci wsparcia dzia-
łań inwestycyjnych przedszkoli oraz szkół 
podstawowych znajdujących się na ich te-
renie. Rada Osiedla Rataje bardzo poważ-
nie podeszła do tego zadania co skutkuje 
utrzymywaniem stałych kontaktów z dy-
rektorami szkół i przedszkoli. Na początku 
kadencji dokonaliśmy oględzin wszystkich 
zajmowanych przez placówki obiektów, 
co pomogło w sposób świadomy podej-
mować decyzję o wsparciu naszej oświaty. 
Na naszym terenie znajduje się aż 9 przed-

szkoli i 6 szkół podstawowych. Biorąc pod 
uwagę wielkość rocznego budżetu Osiedla 
Rataje mamy pełną świadomość, że nasze 
wsparcie należy traktować jako działanie 
wspierające Prezydenta Miasta Pozna-
nia w jego obowiązkach utrzymaniowych 
jako organu założycielskiego, a nie jako 
podstawowe źródło sprostania potrze-
bom inwestycyjnym wszystkich obiektów 
oświatowych. W latach 2013-2018 Rada 
Osiedla Rataje na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych w 15 placówkach oświato-
wych znajdujących się na jej terenie wydała 
kwotę 2,8 mln zł. Spośród przedszkoli naj-
większe wsparcie otrzymało Przedszkole 

nr 124 w wysokości 168 tys. zł, a najmniej-
sze Przedszkole nr 9 w wysokości 120 tys. 
zł. Spośród szkół największą kwotę dofi-
nansowania otrzymała Szkoła Podstawowa 
nr 19 o wartości 361 tys. zł, której wsparcie 
jest aż o 100 tys. zł, wyższe od kolejnej pla-
cówki w tabeli. Najniższą kwotę dofinan-
sowania w wysokości 211 tys. zł otrzyma-
ła Szkoła Podstawowa nr 3. Szczegółowo 
z wydatkami Osiedla w tym zakresie może-
cie Państwo zapoznać się w tabeli poniżej.

Radni Osiedla mają pełną świadomość, 
że potrzeby inwestycyjne w oświacie są zna-
cząco wyższe i w związku z tym występu-

jemy do Prezydenta Poznania o kolejne 
środki. Jako przykład można podać Szkołę 
Podstawową nr 2 na os. Jagiellońskim i nr 
20 na os. Rzeczypospolitej, gdzie udało się 
pozyskać dodatkowo środki na przepro-
wadzenie termomodernizacji. Oprócz tych 
działań wspieramy także organizację wielu 
konkursów oraz zakup rekwizytów lub za-
bawek do przedszkoli.

Adam Pawlik,
Przewodniczący

Rady Osiedla Rataje 

Środki przeznaczone przez Radę Osiedla Rataje na wsparcie działań inwestycyjnych w placówkach oświatowych w latach 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018 RAZEM

P9 10 000,00 zł 23 750,00 zł 18 490,00 zł 31 300,00 zł 10 000,00 zł 27 000,00 zł 120 540,00 zł

P10 40 000,00 zł 44 850,00 zł 13 110,00 zł 15 000,00 zł 22 000,00 zł 30 000,00 zł 164 960,00 zł

P113 30 000,00 zł 20 000,00 zł 15 984,00 zł 20 000,00 zł 21 500,00 zł 28 000,00 zł 135 484,00 zł

P114 33 000,00 zł 20 000,00 zł 13 110,00 zł 15 000,00 zł 22 000,00 zł 17 750,00 zł 120 860,00 zł

P117 32 000,00 zł 14 600,00 zł 16 110,00 zł 25 000,00 zł 39 000,00 zł 20 000,00 zł 146 710,00 zł

P119 15 000,00 zł 20 000,00 zł 14 230,00 zł 20 000,00 zł 18 000,00 zł 36 268,00 zł 123 498,00 zł

P124 27 000,00 zł 45 111,00 zł 13 110,00 zł 20 000,00 zł 28 000,00 zł 35 000,00 zł 168 221,00 zł

P126 50 000,00 zł 10 250,00 zł 10 490,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 30 000,00 zł 130 740,00 zł

P130 27 000,00 zł 15 000,00 zł 12 380,00 zł 20 990,00 zł 33 000,00 zł 25 000,00 zł 133 370,00 zł

SP3 47 000,00 zł 36 700,00 zł 38 690,00 zł 32 000,00 zł 22 600,00 zł 34 000,00 zł 210 990,00 zł

SP14/G31 37 000,00 zł 38 500,00 zł 44 050,00 zł 32 000,00 zł 23 000,00 zł 50 000,00 zł 224 550,00 zł

SP18 44 000,00 zł 40 000,00 zł 59 980,00 zł 32 000,00 zł 27 000,00 zł 33 000,00 zł 235 980,00 zł

SP19 47 000,00 zł 107 627,00 zł 49 740,00 zł 88 688,00 zł 28 000,00 zł 40 000,00 zł 361 055,00 zł

SP20 53 000,00 zł 45 230,00 zł 67 334,00 zł 35 000,00 zł 20 400,00 zł 35 000,00 zł 255 964,00 zł

G23/SP2 30 000,00 zł 38 200,00 zł 48 270,00 zł 37 000,00 zł 10 116,00 zł 100 000,00 zł 263 586,00 zł

SUMA 522 000,00 zł 519 818,00 zł 435 078,00 zł 438 978,00 zł 339 616,00 zł 541 018,00 zł 2 796 508,00 zł

Mierniki powietrza
Zamontowano już mierniki do badania jakości powietrza w 24 poznańskich szkołach. 
Docelowo aż 87 szkół w Poznaniu i prawie drugie tyle na terenie metropolii będzie mia-
ło możliwość śledzenia na bieżąco poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Pod koniec października podpisano 
umowę z firmą INEA, która wygrała prze-
targ na instalacje 160 mierników czystości 
powietrza na terenie Metropolii Poznań. 
Niecały miesiąc później rozpoczęto mon-
taż pierwszych urządzeń i obecnie ucz-
niowie 22 szkół na terenie Poznania mogą 
na bieżąco śledzić stężenie pyłów PM2,5 
i PM10. Montaż wszystkich zestawów po-
winien się zakończyć w ciągu trzech mie-
sięcy.

Zainstalowane systemy składają się 
z miernika zanieczyszczenia zainstalowa-
nego na zewnątrz szkoły, monitora infor-
macyjnego wewnątrz budynku oraz kom-
putera. Wyniki te dostępne są również 
na stronie https://esa.nask.pl/

Wielkości mierzone przez system zo-
staną uśrednione w określonych okresach 
pomiarowych i raz na 5 minut przesłane 
do centralnego serwera. Dzięki wykorzy-

staniu sieci Wi-Fi oraz Ethernet dane trans-
mitowane będą w sieciach poszczególnych 
szkół. Serwer zbierze dane i opracuje sta-
tystyki. Podstawową, prezentowaną także 
w Internecie, informacją będzie średnia 
krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, 
odświeżana co 5 minut.

Źródło: www.poznan.pl


