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CZEKA NAS HORROR NA RATAJACH NOWE CENTRUM ACINA
Zapowiadane od dawna zmiany w zakresie
ruchu i komunikacji na Rondzie Rataje b d
po czone z gigantycznym projektem
inwestycyjnym nowego Centrum Handlowego acina. Ten prawdziwy horror komunikacyjny i budowlany wp ynie niew tpliwie
na jako
ycia Mieszka ców, zarówno
w trakcie powstawania, jak i po.

komunikacyjne przedstawione Mieszka com tu przed rozpocz ciem budowy
z mo liwo ci wniesienia uwag, których i tak
ju nie ma czasu uwzgl dni , nie pozostawia
z udze . Mo na mie wra enie, e dzi wa ny
jest tylko Inwestor i tylko jego potrzeby s
uwzgl dnione w prezentowanym projekcie.

Po remoncie z pewno ci b dzie to okolica
nie do poznania nowoczesna i funkcjonalna. Miejmy nadziej , e w zwi zku ze
cis ym po czeniem tej wielkiej inwestycji
z planowan budow nowego Centrum
Handlowego acina koszty w sprawiedliwej
cz ci zostan pokryte przez jego Inwestora,
bo przecie g ównie z tego powodu jest pilnie
wymagana przebudowa Ronda.

Dla przyk adu - ju od dawna mieszka cy
Osiedla Zielony Taras walcz z decyzj przemianowania lokalnej, dojazdowej drogi
osiedlowej w zbiorcz arteri , doprowadzaj c tysi ce samochodów osobowych
(niestety równie ci arowych) z Górnego
Tarasu Rataj do planowanego Centrum
Handlowego tu pod oknami istniej cych ju
bloków mieszkalnych. Pogorszeniem tej
sytuacji jest fakt, e najprawdopodobniej
z powodu zbyt wysokich kosztów nie zaplanowano lewoskr tu z Centrum Handlowego
na ul. B. Krzywoustego w kierunku Kórnika.
Aby zatem nie utkn na Rondzie Rataje
(w celu zawrócenia) wi kszo kierowców
wybierze wyjazd w a nie ulic Milcza sk

W sprawie nowego gigantycznego centrum
handlowego acina u zbiegu ulic B. Krzywoustego i Al. Jana Paw a II g osy Mieszka ców
s mocno podzielone. Olbrzymi zielony teren
w bardzo atrakcyjnym terenie Poznania ma
ju od dawna swoje handlowe i inwestycyjne
przeznaczenie. Czy jednak jest nam potrzebne kolejne centrum handlowe 3-krotnie
wi ksze od istniej cej nieopodal Galerii
Malta?
G osy mieszka ców w sprawie modernizacji
Ronda Rataje s jednoznaczne aby je
remontowa i unowocze nia nawet, je li
mia oby si to odby kosztem ogromnego
zamieszania i korków w tych okolicach.
Rondo nie jest przepustowe i generuje ju
nawet poza godzinami szczytu spore korki.

Mieszka cy tego dziewiczego jeszcze
w wielu miejscach terenu s pe ni obaw
i zdeterminowani walczy o swoje prawa. Tak
du e centrum handlowe musi by wyposa one w doskona infrastruktur dróg dojazdowych aby setki nowych sklepów mia y
mo liwo bezkolizyjnego przyj cia dnych
zakupów klientów z ca ego Poznania. Tymczasem
rozwi zanie

i dalej In anck . Szacujemy, e
spowodowa to mo e nawet
kilkudziesi ciokrotny wzrost
nat enia ruchu na tej
ulicy w odleg o ci kilku
metrów od bloków
m i e s z k a l nyc h !
Posiadamy
infor-

macje, i ulica Milcza ska zostanie dostosowana do ruchu o max nat eniu 2000
samochodów na godzin !!! Mo na zatem
spodziewa si tam aut przeje d aj cych
cz ciej ni co 2 sekundy, a wi c znanego
z ruchliwych tras sznuru samochodów osobowych, ci arowych, autobusów i itp. Tak
znaczne i niespodziewane pogorszenie
jako ci codziennego ycia, wzrost poziomu
ha asu, zanieczyszcze i ruchu samochodowego uniemo liwiaj cego wjazd i wyjazd
z Osiedla, a wraz z tym niewyobra alnego
niebezpiecze stwa dla Mieszka ców, da o
ju podstawy do s dowego zaskar enia
istniej cego planu zagospodarowania przestrzennego.
Mieszka cy Rataj nie boj si zmian i chc by
ich cz ci , ale nie ma zgody na realizacj
zamierze i oczekiwa Inwestora kosztem
interesu spo ecznego. Wspominaj , e kiedy ,
gdy kupowali mieszkania przy Milcza skiej
istnia przyjazny spo ecznie plan infrastruktury drogowej, który zach ci do osiedlenia
si w tej urokliwej dzielnicy. Dzi by by on
alternatywnym rozwi zaniem tego spektakularnego problemu. Droga mia a przebiega bezkolizyjnie wzd u trasy B. Krzywoustego na terenie nale cym w wi kszo ci do
Miasta. Niestety, widocznie ekonomia
przewa y a - Miasto w a nie postanowi o te
tereny sprzeda . Oby nie okaza o si za jaki
czas, e aby rozwi za istniej cy problem,
Miasto b dzie musia o teren z powrotem
odkupi wraz z ogromnym odszkodowaniem
- kosztem nas podatników. To rozwi zanie
z pewno ci oka e si o wiele dro sze
Trzymaj c zatem r k na pulsie zach cam
wszystkich Mieszka ców Rataj do
zapoznania si z planowan inwestycj
przebudowy Ronda Rataje oraz budowy
n a j w i k s z e g o w Po z n a n i u C e n t r u m
Handlowego acina wraz z infrastruktur
d ro g ow n a w w w. zd m . p oz n a n . p l.
Domagajmy si szacunku oraz rozwi za ,
które nie pogorsz naszego i tak trudnego
codziennego ycia, a pozwoli nam to
przetrwa ten ci ki komunikacyjnie okres.
Wówczas przysz o oka e si atwiejsza
i wspólnie uznamy, e warto by o
Tekst i foto: Grzegorz Marciniak

Projekt CH acina wraz z planowan dojazdow infrastruktur drogow - ród o: www.zdm.poznan.pl

S OWO OD REDAKCJI

Koncepcja rozbudowy ronda Rataje
wy ronda Rataje. Inwestycja ta b dzie ci le
powi zana z planowan budow Galerii
acina. Uczestnicy spotkania byli zainteresowani mo liwo ciami nansowymi miasta
przy realizacji inwestycji, jak równie
partycypacji w kosztach rmy Apsys Polska
Sp. z o. o. - inwestora budowy. Poruszane by y
sprawy rozwi za komunikacyjnych zwi zanych z dojazdem do budowanej galerii od
strony ul. Krzywoustego i Jana Paw a II.
19 listopada w Gimnazjum nr 23 odby o si
spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla
Rataje i zaproszonych go ci z Zast pc Dyrektora d/s Inwestycji Zarz du Dróg Miejskich in . Kazimierzem Ska eckim. Przedstawi on
i omówi szczegó owo 4 warianty przebudo-

Oddajemy do Pa stwa r k drugi w tym roku numer Gazety Rataje. Ukazuje on si w bardzo
krótkim odst pie czasu od poprzedniego. Sta o si tak ze wzgl du na pó ne rozstrzygni cie
przetargu na wydanie gazety. W roku przysz ym planujemy wydanie kolejnych dwóch
numerów gazety i jednocze nie informujemy o zmianie jej tytu u na G os Rataj .
Z okazji ko cz cego si roku za naszym po rednictwem cz onkowie Zarz du i Rady Osiedla
Rataje dzi kuj wszystkim osobom i instytucjom, z którymi wspó pracowali w roku bie cym.
W szczególno ci s owa podzi kowania kierowane s pod adresem przedstawicieli placówek
o wiatowych, Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle M odych , Stra y Miejskiej, wspólnot
mieszkaniowych rejonu acina - Polanka oraz pracowników Wydzia u Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta Poznania Oddzia Nowe Miasto. Zw aszcza gor co dzi kujemy pani
Agnieszce Szmigiel oddelegowanej do wspó pracy z nasz Rad .

Ze s z c z e g ó a m i p r z e b u d o w y m o n a
zapozna si na stronie internetowej
www.zdm.poznan.pl w zak adce "Projekty
drogowe".

Niech rado i pokój towarzyszy Wam oraz Waszym Bliskim przez ca y Nowy Rok. Niech
nadchodz cy 2013 rok b dzie dla wszystkich nas czasem nowych projektów i wyzwa , dla
których nie zabraknie ani energii, ani odwagi. yczymy spe nienia i sukcesów - zawodowo
i prywatnie. B d my razem w 2013 roku!

Tekst: Marek Dojs
Foto: Maciej Jensz

- Zarz d i Rada Osiedla Rataje oraz Redakcja Gazety Rataje
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wi teczne imprezy dla Seniorów
Prawie 75% terenu, na którym dzia a R.O
Rataje to zasoby Spó dzielni Mieszkaniowej
Osiedle M odych . Bloki powstawa y w latach
60-tych, 70-tych i 80-tych, dlatego znaczna
cz
mieszka ców jest m odzie na zas uonej emeryturze. Wobec tego istnieje ogromne zapotrzebowanie na imprezy dla tej
spo eczno ci. Jednocze nie Spó dzielnia Mieszkaniowa dysponuje wspania infrastruktur w postaci ró nych Domów Kultury z do wiadczon kadr i zespo ami artystycznymi.

przetarg, co pozwoli o na przeznaczenie
pozyskanych rodków bezpo rednio na
organizacj imprez, bez agencji po rednicz cych, jak mia o miejsce w roku ubieg ym.

W bie cym roku po raz pierwszy uda o si
w ko cu po czy fundusze, które Rada
Osiedla Rataje zarezerwowa a w bud ecie
na ten cel z istniej cym potencja em
Spó dzielni. Obowi zuj ce przepisy obliguj
do tego, e w ykonawca us ugi musi
rywalizowa w przetargu organizowanym
przez Wydzia Zamówie Publicznych Urz du
m. Poznania. Dzi ki zaanga owaniu pani
Wies awy Piosik - pe nomocnikowi Zarz du
S.M. d/s kultury, Spó dzielnia wygra a ten

Zorganizowano cztery imprezy dla seniorów,
w których uczestniczy o w sumie ponad 500
osób. Mia em okazj uczestniczy w kilku
z nich. Sto y by y bogato zastawione, a cz
artystyczn na wysokim poziomie zapewnia
zespó Wrzosy . Zadowolenie uczestników

Dzi ki inicjatywie Janusza Cybichowskiego,
by ego Przewodnicz cego Rady Osiedla
Rataje nad Wart , która po reorganizacji

ZDDP KLUB PROMIE
Drodzy Seniorzy!
Min o ju 14 lat od chwili powstania na os.
Piastowskim Dziennego Domu Pomocy
Klubu Promie . Pocz tki by y bardzo trudne zniszczony lokal po sklepie spo ywczym
dzi ki wyrozumia o ci Zarz du SM Osiedle
M odych oraz przy wsparciu Rad Osiedli os.
Piastowskiego i Rady Rataje nad Wart zosta
wynaj ty po preferencyjnej stawce Urz dowi
Miasta Poznania, co pozwoli o na przyst pienie do prac adaptacyjnych na potrzeby
Seniorów. Pierwszym kierownikiem i organizatorem przez wiele lat by a zas u ona dla tej
placówki Pani Barbara Wachowiak. Od 4 lat
Klubem Promie kieruje Pani Mariola
Walczak, realizuj c program opieki nad
osobami starszymi, nieraz dotkni tymi

Tekst: Marek Dojs
Foto: Julia Mazanka

Kanonik Tadeusz Magas, Proboszcz Para i
pw. Nawrócenia w. Paw a, opiekun ludzi
starszych, nios c s owa nadziei i pociechy.
19 grudnia w Klubie Promie odby a si
uroczysta Wigilia, zorganizowana ze rodków
przekazanych przez RO Rataje, w której
uczestniczyli zaproszeni go cie, przyjaciele
i seniorzy z ZDDP.

Klub Promie dysponuje 80 miejscami dla
osób wymagaj cych wsparcia, kierowanymi
do tej placówki przez li MOPR na Nowym
Mie cie i jest czynny od godziny 8 do 16.
Odp atno za dzienny pobyt wynosi na
miesi c od 0 do 68 z , w zale no ci od
wysoko ci pobieranej emerytury lub renty.
Podopieczni otrzymuj dwa posi ki dziennie,

wchodzi dzi w sk ad Rady Osiedla RATAJE,
oraz zaanga owaniu Radnego Miasta Poznania Mariusza Wi niewskiego, Klub Promie
otrzyma do zagospodarowania, na cele
prowadzenia zaj rekreacyjnych w okresie
lata, dzia k o powierzchni ok. 400 m 2
w pobli u placówki.
Dzia ania Klubu Promie
znajduj zrozumienie i wsparcie w Radzie Osiedla RATAJE
i w kierownictwie Osiedla
Piastowskiego. Szczególne
podzi kowania nale
si
Panu Bogdanowi Smoczy skiemu, Pe nomocnikowi
Zarz du SM Osiedle M odych
i wielu innym przyjacio om
nios cym pomoc Seniorom
w ró nej formie. Zawsze
w organizowanych spotkaniach z okazji wi t Bo ego
Narodzenia i Wielk anoc y
uczestniczy te Ksi dz

tj. niadanie i obiad. Klub zatrudnia wykwalikowan kadr , organizuj c zaj cia z terapii
ruchowej na w asnej salce gimnastycznej,
mo na korzysta równie z ró nych zabiegów
zykalnych takich jak np.: diadynamic,
jonoforeza, pr dy TENS, sollux, masa
klasyczny r czny i inne.

ró nymi zespo ami niesprawno ci. W roku
2012 placówka przesz a reorganizacj obecnie jest li nr 3 Zespo u Dziennych
Domów Pomocy, jedyn na Nowym Mie cie
w Poznaniu.

by o najlepsz nagroda za wybrany sposób
organizacji imprez. S dz , e taki w a nie
model powinien obowi z y wa tak e
w kolejnych latach kadencji Rady. Równie na
Dzienny Dom Opieki Spo ecznej Rada
Osiedla Rataje przeznaczy a rodki nansowe, które pozwoli y seniorom mi o sp dzi
okres wi teczno-noworoczny.

Podopieczni Klubu Promie , pod fachowym
okiem instruktora, zorganizowali w asny
chór, odnosz c sukcesy w ró nych przegl d a c h p o d o b nyc h ze s p o ów. Wi e l k i m
zainteresowaniem ciesz si prace r czne,
wspólne wizyty w teatrze czy kinie, nauka
obs ugi komputera i wiele innych zaj .
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Liczymy, e dzi ki wysi kom ludzi dobrej woli,
opieka nad Seniorami b dzie jeszcze bardziej
kompleksowa i wiele osób starszych w mi ej
atmosferze odbuduje swoje zdrowie. Rada
Osiedla Samorz dowego RATAJE poleca
zatem Seniorom cz ynny wypocz ynek
i rehabilitacj w Dziennym Domu Pomocy Klubie Promie
na os. Piastowskim. Pod
adresem zddp.f3@zddp.poznan.pl oczekujemy na zg oszenia Seniorów - do dyspozycji
pozostaje jeszcze kilka wolnych miejsc, nikt
potrzebuj cy nie zostanie pozbawiony
opieki!
Tekst: Janusz Marian Cybichowski
Foto: Anna angowska

Rok Korczakowski w Szkole Podstawowej nr 3
W tym roku mija 70 rocznica mierci Janusza
Korczaka, Wielkiego Cz owieka - pisarza,
lekarza, prekursora praw dzieci w Polsce. Aby
przybli y zarówno najm odszym jak i doros ym posta Starego Doktora, a szczególnie
Jego my li tak mocno zwi zane z dzie mi, ich
potrzebami i prawami, opracowali my

si z przedstawicielami samorz dów szkolnych SP 18, SP 19, SP 20 oraz SP 3. Dzieci
prowadzi y badania nad znajomo ci praw
dzieci zarówno w ród swoich kolegów jak
i rodziców.

Do udzia u w projekcie uda o nam si pozyska znanych powszechnie specjalistów.
Osoby te swoj wiedz i do wiadczeniem
potwierdza y, i zaspokajanie potrzeb dzieci,
stwarzanie im warunków do m drego
i wszechstronnego rozwoju oraz respektowanie ich praw, powinny stanowi podstawowe
elementy wszelkich dzia a podejmowanych
przez nas doros ych wobec dzieci.

Doro li z kolei mogli wzi udzia w wyk adach, które przeprowadzili: Krzysztof Pa ys temat Mechanizmy wywierania wp ywu na
dzieci i m odzie w grupach destrukcyjnych
i sektach , Dorota Zawadzka (telewizyjna
Superniania ) - temat Jak m drze wychowa
swoje dziecko. Model wspó pracy nauczyciela i rodzica jako wspólnoty nauczycielsko

Prac nad projektem rozpocz li my ju
w marcu, kiedy to wolontariusze i pracownicy
TKOPD w Poznaniu spotykali si z uczniami
po to, aby przypomnie dzieciom tre ci
zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka
mi dzynarodowym dokumencie, który
Polska raty kowa a w 1989 roku. Dzieci
z oddzia ów przedszkolnych oraz klas I wzi y
udzia w przedstawieniu Pami tajmy o siebie
dbajmy , a pedagog przeprowadza zaj cia
pt. Z y i dobry dotyk , dotycz ce ochrony
dzieci przed z ym traktowaniem i wykorzystywaniem. Przed letnimi wakacjami przeprowadzono konkurs plastyczny, którego tematem by Janusz Korczak i jego dzia alno .

projekt edukacyjny Dziecko jest cudem
idee Janusza Korczaka w wiadomo ci
dzieci i doros ych , i przyst pili my do jego
realizacji. Patronat honorowy nad projektem
obj Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka w Poznaniu, wspó prac zadeklarowali miesi cznik W drodze i Wydawnictwo
Media Rodzina , a Miasto Pozna przyzna o
fundusze na jego realizacj .

W poprzednim numerze Gazety Rataje
informowali my mieszka ców Osiedla
Rataje, e deweloper UWI planuje budow
bloków mieszkalnych na terenie ziele ca
i pasa u handlowego pomi dzy ul. Zamenho a a ko cio em pod wezwaniem Nawrócenia w. Paw a na os. Piastowskim
Obecnie mo emy poinformowa , e zdecydowany sprzeciw Rady Spó dzielczej osiedla
Piastowskiego, Rady Osiedla Rataje oraz
mieszka ców i handlowców z pasa u handlo-

Ósmy cud wiata

Jest z niego mi a, ciekawa wiata osóbka,
lubi ca pi kakao z kubka.
Czasem przegl da si w lusterku
(zwykle jest wtedy w ciemnym sweterku),
u miecha si do siebie
i czuje si jak w niebie.

rodzicielskiej oraz s dzia Anna Maria Wesoowska - temat M odzie czy wybryk a konsekwencje prawne. Jak uchroni swoje
dziecko przed kon iktem z prawem .
Uroczyste zako czenie projektu mia o miejsce 4 grudnia, kiedy to przedstawiono wyniki
ankiet przeprowadzonych przez SU oraz
og oszono ostateczne wyniki konkursu
literackiego Dziecko jest cudem . Nagrody
laureatom wr czyli: pani Katarzyna Kolska
zast pca redaktora naczelnego miesi cznika

Idee samorz dno ci w ród dzieci stanowi y
dla Janusza Korczaka ogromn warto ,
dlatego w czyli my do naszego projektu
rady uczniowskie szkó z Rataj. Spotykali my

Kiedy tak stwierdzi pewnego lata
Ze mnie jest przecie ósmy cud wiata!
Ty te spogl daj na swoj twarz!
Widzisz! I ty ten cud ju znasz!
Masz gdzie kolegów i kole anki:
jest Bartek, Zosia czy kuzyn Hanki.
Cz sto te widzisz sprytn Gabrysi
oraz najlepsz z dziewczynek - Krysi .
Ka dy jest inny to si nie zmieni!
Ka dy jest cudem tutaj na Ziemi!
Autor: Olga Bursztyn SP nr 3
(I miejsce w konkursie literackim
w kategorii poezja)

DLA MIESZKA CÓW OS. PIASTOWSKIEGO
UWI 29 listopada dosz o do spotkania
z cz onkami Rady Osiedla Rataje, na której
radni potwierdzili swojej stanowisko
i stwierdzili, e teren ten jest zagospodarowany zgodnie z oczekiwaniami mieszka ców i ówczesnym planem zabudowy dla
osiedla Piastowskiego.

wego spowodowa , e deweloper UWI
zawiesi swój wniosek o uzyskanie warunków
zabudowy dla tego terenu. Rada Osiedla
Rataje w dniu 21 listopada bie cego roku
podj a uchwa , w której jednoznacznie
zaj a negatywne stanowisko wobec planów
budowy bloków, a tak e w której zwraca si
do w adz miasta Poznania o podj cie dzia a
maj cych na celu wywo anie miejskiego
planu zagospodarowania dla tego terenu.
Nadmieni tak e nale y, e na pro b Prezesa

Ponadto radni wyrazili opini , e obecne
pawilony handlowe wymagaj gruntownego
remontu, co równie poprawi estetyk tej
cz ci osiedla. Nadmieniamy, e miasto
Komisja zajmie si w pierwszej kolejno ci jest
budowa systemu monitoringu wizyjnego
w miejscach szczególnie nara onych na
ró nego rodzaju zagro enia i patologie
(parkingi, g ówne szlaki komunikacji pieszej,
miejsca zbierania si osób pij cych alkohol).
Systemy monitoringu pozwalaj na znaczne
ograniczenie liczby w ama , kradzie y,
rozbojów i aktów zachowania aspo ecznego,
takich jak np. wandalizm, dewastacja czy
gra ti. Oprócz tego chcemy wdro y
program Bezpieczne Rataje , w ramach
którego Komisja opracuje aktualn map
zagro e . Za cel stawiamy sobie równie

Bezpieczne osiedle
Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb cz owieka, jak jest poczucie bezpiecze stwa, wymaga podejmowania szeregu
wielokierunkowych przedsi wzi . Wa ne
jest, by pami ta , e my wszyscy mamy
wp yw na nasze bezpiecze stwo. Dlatego te
Rada Osiedla Rataje poza istniej cymi komisjami: O wiaty i Infrastruktury powo a a 21
listopada bie cego roku 11-osobow Komisj Bezpiecze stwa i Porz dku z przewodni-

Tekst: Katarzyna Ostrowska
(pedagog szkolny, wicedyrektor SP 3)

Mówi o siedmiu cudach wiata,
ósmy to pomys mojego brata.

Po powrocie z wakacji uczniowie mogli wzi
udzia w mi dzyszkolnym konkursie literackim Dziecko jest cudem , który zosta
og oszony dla uczniów klas III-VI szkó
podstawowych miasta Poznania. Konkurs
odby si w dwóch kategoriach poezja oraz
proza i wp yn o na niego bardzo du o prac
(jedna z nich poni ej).

DOBRA WIADOMO

W drodze , pan Bronis aw Kledzik dyrektor Wydawnictwa Media Rodzina oraz pani
Beata Owczarzak dyrektor Szko y Podstawowej nr 3. Na zako czenie spotkania wszyscy zebrani obejrzeli spektakl z udzia em
uczniów Trójki pt. Nawet, je li go nie ma ,
przygotowany pod opiek artystyczn
nauczycieli naszej szko y.

cz cym Mironem Perli skim na czele.
Zadaniem Komisji jest prowadzenie dzia a
maj cych na celu popraw poziomu bezpiecze stwa i porz dku publicznego na terenie
Osiedla Rataje. Do realizacji tych za o e
konieczna jest efektywna wspó praca ró nych podmiotów, dlatego te zamierzamy
ci le wspó pracowa z Policj , Stra Miejsk
i Spó dzielni Mieszkaniow Osiedle M odych . Jedn z wa niejszych spraw, któr

Pozna jest nadal w a cicielem ca ego tego
terenu, a administratorem pawilonów jest
Zak ad Komunalnych Zasobów Lokalowych,
który odpowiada za obecny stan nieruchomo ci. Jako Rada Osiedla Rataje apelujemy zatem do Pana Dyrektora ZKZL
o wykazanie wi kszej troski o powierzony
mu maj tek miasta! Na bie co b dziemy
Pa stwa informowa co si dzieje w tym
temacie.
Tekst: Miron Perli ski
podniesienie aktywno ci lokalnej spo eczno ci w podejmowaniu bezpo rednich
dzia a w zakresie wspólnej ochrony mienia
oraz zapewniania bezpiecze stwa i porz dku
w okolicy w asnego miejsca zamieszkania.
Dlatego na pocz tku nowego roku zostanie
zorganizowane spotkanie mieszka ców
z s u bami porz dkowymi dzia aj cymi
w mie cie, na którym ka dy z Pa stwa b dzie
móg zg osi swoje uwagi i opinie, które
mog si prz ycz yni si do poprawy
bezpiecze stwa i porz dku na naszym
osiedlu.
Tekst: Miron Perli ski

NOWE ZEJ CIE NA PROMENAD

Cz onkowie Rady Osiedla Rataje mieszkaj cy

rodki nansowe przekazali my do Zarz du
Zieleni Miejskiej, który w procedurze
przetargowej wy oni wykonawc - realizacj
tej inwestycji wykonano w pa dzierniku.
W trakcie prac wykonano chodnik o szer. 3 mb
o nawierzchni asfaltowej, pozwalaj cej na
wygodne i bezpieczne dotarcie mieszka ców
do nadwarcia skiej promenady. Bardziej
strome odcinki wyposa ono w barierki

na Os. Piastowskim, byli inicjatorami uj cia
w bud ecie na 2012 rok utwardzenia cie ki
prowadz cej od promenady nad Wart obok
Przystani Energetyka w kierunku blokudeski nr 56-62. Zarezerwowano na ten cel
50 tys. z . Rada pozytywnie zaopiniowa a t
inwest ycj , poniewa jest to bardzo
ucz szczany odcinek i szalenie trudny do
pokonania, zw aszcza po opadach.
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u atwiaj ce poruszanie si osobom starszym.
W okresie wiosennym, w miar posiadanych
rodków nansowych, zostanie wykonany
dodatkowy monta zabezpieczenia. Celem
tego ma by uniemo liwienie na nowej alejce
ruch pojazdów, o którym mimo wst pnych
uzgodnie zapomnia inwestor...
Tekst i foto: Marek Dojs

PLANY BUD ETOWE NA 2013 ROK
W zwi zku z Nowym Rokiem chcia bym
przedstawi informacj Zarz du Osiedla
Rataje o zapisach w bud ecie na 2013 rok.
Zgodnie z uchwa Rady Miasta Poznania,
okre laj c wysoko
rodków przeznaczonych do wydatkowania w 2013 r., Rada
Osiedla Rataje dokona a podzia u rodków
przyjmuj c Plan Bud etu na ten rok.
Po przeprowadzeniu wizji w placówkach
o wiatowych znaczne rodki nansowe
przeznaczono na potrzeby remontowe.
Wydzia O wiaty UM przeznaczy na ten cel
kwot 359 tys. z , a Rada Osiedla Rataje
zabezpieczy a w swoim bud ecie dodatkowe

Osiedle M odych , jak równie wspólnot
mieszkaniowych z rejonu acina-Polanka
oraz osiedla Zielony Taras.

164 tys. z . Poniewa na naszym terenie dzia a
a 16 placówek o wiatowych przeznaczenie
tak wysokich kwot by o konieczno ci . Poza
tym na potrzeby wygranego grantu dla
Gimnazjum nr 23 w osiedlowym bud ecie
zaplanowano 71.872 z . Grant pozyskany od
miasta w wysoko ci 180 tys. z . przeznaczony
b dzie na budow bie ni i renowacj boiska
sportowego. Rada b dzie te do nansowywa zaj cia w szko ach podstawowych
w ramach akcji Zima i Lato .

Z kolei 70 tys. z . b dzie przeznaczone na
kontynuowanie budowy infrastruktury
Rataje-Parku.
Przy planowaniu bud etu nie zapomniano
oczywi cie o nansowaniu imprez kulturalnych dla seniorów. Planujemy równie
zorganizowa dla mieszka ców Rataj
w okresie letnim festyn rekreac yjnosportowy w am teatrze na terenie parku nad
Wart .

W bud ecie zabezpieczono na potrzeby
zada inwestycyjnych 238 tys. z . dla
administracji Spó dzielni Mieszkaniowej

Zach cam wszystkich mieszka ców osiedli
do zg aszania propozycji, potrzeb i problemów, których rozwi zaniem Rada i Zarz d
Osiedla, zgodnie z posiadanymi kompetencjami b d mog y si zaj .
Tekst: Marek Dojs
(Przewodnicz cy Zarz du Osiedla)

Spotkania wi teczne z m odzie

BEZPIECZNA DROGA DO SZKO Y
W 2012 r. Rada Osiedla Rataje przeznaczy a
rodki nansowe na zakup akcesoriów
pozwalaj cych dzieciom bezpiecznie porusza si po drogach, takich jak opaski,
kamizelki, wiate ka odblaskowe itp. Za
po rednictwem Stra ników Miejskich elementy te tra y do najm odszych dzieci
z zerówek i klas pierwszych ze szkó podstawowych znajduj cych si na terenie dzia alno ci Rady Osiedla Rataje. Stra nicy na
pocz tku roku szkolnego i przed feriami
w ka dej z 5 szkó podstawowych przeprowadzili ciekaw prelekcj na temat bezpie-

W 2013 r. wraz z Zarz dem Zieleni Miejskiej
planujemy wybudowanie cie ki cz cej os.
Piastowskie z placem zabaw i promenad nad
Wart , a z Zarz dem Dróg Miejskich napraw
chodników i jezdni.

cze stwa w drodze do szko y i do domu.
Problem ten zaciekawi najm odszych uczniów, którzy bardzo ywio owo opowiadali
o swoich przygodach na drodze i z entuzjazmem odbierali kolorowe gad ety.
Zdaniem prowadz cych pogadanki stra ników, elementy rozdawane dzieciom, podczas spotka , s w a ciw i atrakcyjn form
poprawy bezpiecze stwa w drodze do szko y
i do domu. W latach nast pnych Rada Osiedla
Rataje zamierza kontynuowa t akcj .

Na terenie dzia ania Rady Osiedla Rataje
znajduje si 5 szkó podstawowych i trzy
gimnazja. W dniach 17-19 grudnia w Gimnazjum nr 23 mieszcz cym si na Os. Jagiello skim dla uczniów tych placówek odby y
si imprezy sponsorowane przez Rad , które
zgromadzi y cznie ok. 200 dzieci.

Tekst: Beata Lewicka-P aczek

W pierwszej cz ci imprezy wyst pili uczniowie Gimnazjum 23 z przedstawieniem
Jase ek bo onarodzeniowych", przygotowanych przez m odzie dzia aj c w ko ach
teatralnych pod kierunkiem pani Agnieszki
Walczak. Zobaczyli my bardzo interesuj ce
przedstawienie nagradzane cz sto oklaskami

i potwierdzaj ce, e m odzi aktorzy znakomicie rozwijaj swoje talenty.
W drugiej cz ci, przygotowanej dla dzieci ze
szkó podstawowych, zabaw prowadzi
zespó "Anio ki z Trójki". Trzeba przyzna , e
dziewcz ta potra y znakomicie zorganizowa zabaw - by y konkursy, piewanie kol d
i ta ce, wi c dzieci bawi y si wybornie.
Przygotowano te pocz stunek sk adaj cych
si z owoców i s odyczy. Dzieci ko czy y
imprez zm czone, ale bardzo zadowolone.
By o to znakomite wprowadzenie w okres
wi t Bo ego Narodzenia.
Tekst: Marek Dojs

KREATYWNY ZAK TEK
W roku 2012 dzi ki funduszom pochodz cym z Rady Osiedla Rataje prowadzi y my
warsztaty plastyczne w ramach Uniwersytetu Dla Doros ych . Nazwane one zosta y
Kreatywny Zak tek , który jednoczy ludzi
pragn cych ciekawie i twórczo sp dzi czas.
W grudniu tematyka warsztatów skupi a si
wokó przygotowa do wi t Bo ego
Narodzenia. Uczestniczki samodzielnie
wykona y choink i anio ka z makaronu,
ekologiczne serwetniki i blankieciki na
prezenty, bo onarodzeniowe drzewka
z sosnowych szyszek, dekorowa y wigilijn

wiec oraz prz ygotowywa y kar tki
wi teczne.
Cieszy nas nieukrywany zachwyt uczestników nad w asnor cznie wykonanymi
pracami. Warsztaty sta y si dla nich inspiracj
do dalszych dzia a . Szczególnie wa ne s dla
nas podzi kowania, jakie pada y z ich ust stawa y si one motorem do naszej dalszej
pracy i dzi ki nim wiemy, e projekt ten
spe ni swoj rol w zakresie integracji
rodowiska lokalnego.

Cz onkowie Rady Osiedla Rataje. Stoj od lewej: Adam Pawlik (os. Powsta Narodowych),
Marek Dojs (os. O wiecenia), Janusz Cybichowski (os. Piastowskie), Janusz Grzelczyk (os.
Armii Krajowej), Mariusz Tomiak (os. Jagiello skie), Beata Lewicka-P aczek (os.
Rzeczypospolitej), Kazimierz Iwa ski (os. O wiecenia), Jerzy arnowski (os. Bohaterów II
Wojny wiatowej), Grzegorz Marciniak (os. Polanka- acina). Siedz od lewej: Jan
Nowaczy ski (os. Piastowskie), Ryszard Marek (os. Powsta Narodowych), Maria Talaga (os.
Bohaterów II Wojny wiatowej), Maria Micha owska (os. Piastowskie), Maciej Jensz (os. Armii
Krajowej), Miron Perli ski (os. Piastowskie).

Tekst i foto: Magdalena Krzy a ska

MASZ pomys lub problem, chcesz si nim podzieli ? PISZ: kontakt@osiedlerataje.pl
POSTARAMY SI ZAREAGOWA !
Dy ury Rady Osiedla Rataje: w ka dy drugi czwartek miesi ca w godz. 18.00-19.00 w siedzibie Rady.
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