
 

Na facebooku’u ogłaszamy plebiscyt na tytuł filmu, jaki będzie 

wyświetlany na dużym ekranie w Morasku, na terenach rekreacyjnych 

Rady Osiedla. Zapraszamy do współpracy sponsorów indywidualnych i 

komercyjnych, którzy będą mieli możliwość autoreklamy. Serdecznie 

zapraszamy na ten wrześniowy festyn.  

Dzieje się, choć środki finansowe znowu magistrat nam obciął 

O ile sytuacja pozwoli zimą zapraszamy dzieciaki na Mikołajki, seniorów 

na dzień seniora 14 listopada … a jak urodzi się inny pomysł będziemy go 

wspólnie konkretyzować. Podobnie jak będziemy rozwijać powstały Klub 

Seniora. Zapraszamy też na cykliczne zajęcia „Aktywny senior – program 

aktywności fizycznej i kulturalnej” w świetlicy RO w Morasku 57, 

a rodziny z dziećmi na spacery przyrodnicze po Górze Moraskiej, nad 

Zimny Staw, do starego, uroczego parku w Radojewie itp. Dokładne daty 

i szczegóły tych wydarzeń będą podane na ww. stronach internetowych. 

Chcemy pochwalić się udanym festynem w Radojewie rok temu oraz 

ostatnim spływem kajakowym Wartą (sierpień br., foto na facebook’u). 

Fajnie czas spędzają u nas harcerze Czarnej 13 i bombowe zuchy Czarne 

Perły z druhną Klarą, którzy zapraszają dzieci naszego osiedla do 

harcówki, wspólnych gier i prób harcerskich. Niestety Covid-19 

ograniczył nasze możliwości sprawcze w pierwszej połowie tego roku. 

Chcielibyśmy też poszerzyć komunikację pomiędzy RO a Państwem także 

poza gabloty, słowo drukowane i strony www. Zapraszamy więc do 

przesyłania nam swoich adresów e-mail. Przewodniczący Zarządu 

Osiedla będzie administratorem Państwa danych mailowych i adresy te 

służyć będą tylko do celów komunikacji w sprawach Osiedla i nie będą 

nikomu udostępniane. Od czasy do czasu będzie tylko mailing.  

W każdym momencie możecie też Państwo pisać do nas na adres e-mail 

osiedle_morasko@um.poznan.pl.   

Widzimy się na festynie w Morasku! 

 Dzieci i rodzice godz. 15, dorośli 16.00 

Morasko-Radojewo, we wrześniu 2020 r. 

  

Biuletyn Rady Osiedla 

Morasko-Radojewo 

 wrzesień 2020 r 

 

  Witamy Państwa, 
 

Wyłoniona w wyborach 2019 r. Rada Osiedla (RO) już od ponad roku 

mierzy się z problemami Moraska i Radojewa. Przewodniczącym RO jest 

Jakub Wesołowski z Radojewa, przewodniczącym Zarządu Osiedla - 

Wiesław Rygielski z Moraska. Pełny skład RO znajdziecie Państwo na 

http://www.poznan.pl/mim/osiedla/osiedle-morasko-radojewo,1271/ oraz 

na BIP Miasta Poznania http://bip.poznan.pl – Samorząd pomocniczy 

Stare Miasto. Tu również publikowane są protokoły posiedzeń RO i 

podejmowane uchwały. My zapraszamy Państwa na:  

 stronę internetową facebook RO z bieżącymi informacjami  

https://www.facebook.com/RadaMoraskoRadojewo 

 oraz na stronę www naszego fyrtla o zasadniczych i praktycznych 

informacjach https://morasko-radojewo.blogspot.com  

Nasze cyfrowe strony są kluczowe – to tu możecie Państwo znaleźć 

informacje, jakich nigdy dotychczas żadna rada naszego osiedla nie 

dostarczała, a i mało która w Mieście czyni to dzisiaj. Staramy się jak 

najbardziej transparentnie i w konsultacjach z Państwem - na ile tylko jest  

to możliwe technicznie i czasowo – prowadzić sprawy M-R. Terminarz 

spotkań RO jest jawny, publikowany na ww. blogu, drzwi 

dla każdego mieszkańca otwarte, telefon do 

przewodniczącego zarządu osiedla 507 560 740 czynny.  
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Sprawy infrastruktury drogowej, rozwiązania 

problemu komunikacyjnego, budowy ulic, 

chodników, kanalizacji, segregacji odpadów, 

nowego studium i miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego itp. itd.: 

Niestety nie mamy od poprzedniej RO ani sprawozdania z działania 2015-

2019, ani przekazania rozpoczętych lub zaplanowanych do realizacji 

zadań, co komplikowało nam życie zwłaszcza w pierwszym roku 

funkcjonowania. Przewodniczący Zarządu poprzedniej RO nie przekazał 

nam również administrowania stroną facebook’a RO (musieliśmy 

przerwać ciągłość i założyć nową stronę j.w.).  

Wszystkie wymienione w nagłówku tematy są tak obszerne, że jedynym 

rozwiązaniem, jakie znajdujemy jest prosić Państwa o korzystanie z w/w 

naszych adresów stron internetowych. Wierzymy, że nawet osoby nie 

korzystające z Internetu mogą prosić najbliższych w rodzinie o otwarcie 

stron lub przeczytanie tekstów. My zaś staramy się w pełni przedstawić 

Państwu wszelkie nasze działania i starania pro bono, ale i ich 

biurokratyczne ograniczenia, zaniechania i niekonsekwencje urzędników, 

jak również rzucanie nam kłód pod nogi. Przeczytacie Państwo szczere 

wyznania dlaczego inwestycje wleką się niemiłosiernie, dlaczego 

„niedasię” wybudować chodnika czy kanalizacji deszczowej, kiedy ruszy 

budowa kanalizacji sanitarnej, czy 

Miasto udrożni pieszo-rowerowe 

przejście do Pestki, czemu nie 

przebuduje się skrzyżowania itd. 

 

Z urzędami to często mamy 

 istną kwadraturę koła 

 

 

 

A więc  ZAPRASZAMY na nasz facebook i blogową stronę www 

 

W 2019 i 2020 r. zorganizowaliśmy kilka spotkań mieszkańców osiedla w 

ważnych sprawach, jak kanalizacja, uwagi do nowo przygotowywanego 

studium planistycznego, wnioski do spraw komunikacyjnych, spotkania z 

przedstawicielami Aquanetu i MPU. Zapewniamy, że dalej będziemy w 

ten sposób prowadzili wspólne konsultacje. 

W lipcu mieliśmy roboczą 

wizytę w terenie z Zastępcą 

Prezydenta Miasta Poznania 

Mariuszem Wiśniewskim, 

Przewodniczącym Rady Miasta 

Grzegorzem Ganowiczem, 

urzędnikami z Zarządu Dróg 

Miejskich, spółki Poznańskie 

Inwestycje Miejskie i 

Miejskiego Inżyniera Ruchu. 

W celu nawiązania ściślejszej współpracy i uzyskania w magistracie 

wsparcia dla naszego osiedla zaprosiliśmy na spotkanie radnych miejskich 

wybranych z naszego okręgu. Niestety pomimo 2 sugerowanych 

terminów radni nawalili (cała szóstka), o czym przypomnimy Państwu 

przed kolejnymi wyborami samorządowymi (wizytą z prezydentem 

Wiśniewskim zrehabilitował się tylko przew. Ganowicz). 

Doroczny festyn – tym razem w 

Morasku, w nowej formule 

Proponujemy wspólne spędzenie 

czasu na festynie osiedlowym 26 

września br., festynie z atrakcjami 

dla dzieci i dorosłych, wspólnym tańcu zumba (będziecie zachwyceni), 

przy dobrej muzyce i dobrym piwie, z kinem plenerowym z filmem 

muzycznym. Przygotowujemy pokaz prawidłowego – ekonomicznego i 

niskoemisyjnego - palenia węglem i drewnem w  piecach i kominkach i 

budowę solidnego wigwamu z witek wierzby dla dzieci, informacje z 

pierwszej ręki z GOAPu o sortowaniu odpadów domowych, catering itd. 


