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NIE! DLA NOWYCH BLOKÓW NA OS. PIASTOWSKIM!
W tym przypadku mamy do czynienia
z sytuacj , gdy nie po raz pierwszy deweloperzy szukaj na Ratajach atrakcyjnych
terenów
uzbrojonych, po o onych
w atrakcyjnym pod budownictwo miejscu.
Ale nie mo na przecie zabudowywa
blokami ka dego wolnego miejsca na
osiedlu, skweru czy placu. Mieszka com te
si nale y odpowiednia przestrze i o to
b dziemy walczy .

Os. Piastowskie jest g sto zabudowane
blokami. W niektórych miejscach osiedle
pr z ypomina koszar y, gdy jest ma o
przestrzeni mi dzy budynkami. Tak wi c UWI
chce zabudowa jeden z niewielu zielonych
terenów wewn trz osiedla, na co nie ma
zgody zarówno mieszka ców jak i Rady
Spó dzielczej Osiedla Piastowskiego oraz
Rady Osiedla Rataje.

Po uzyskaniu informacji, e deweloper UWI
planuje zbudowa pi bloków mieszkalnych
na terenie ziele ca pomi dzy ul. Zamenho a
a ko cio em na os. Piastowskim oraz jednego
bloku na terenie obecnej restauracji
Kasztela ska, Rada Spó dzielcza Osiedla
Piastowskiego w dniu 8 pa dziernika br.
jednog o nie podj a stanowisko przeciw
zabudowie tego terenu.
W chwili obecnej znajduje si tam ziele ,
chodniki i awki, a obok po o one s pawilony
handlowe. Taka zabudowa jest zgodna
z wytycznymi ówczesnego planu budowy os.
Piastowskiego oraz co najwa niejsze
odpowiada potrzebom mieszka ców. Ca y
teren zielony wraz z pawilonami handlowymi
nale y obecnie do miasta. Mieszka cy os.
Piastowskiego czekaj na remont i odnowienie tych z budynków, których elewacja
ulega systematycznej dewastacji.

Jeste my po uzgodnieniach z Radnymi
Miasta Poznania - Mariuszem Wi niewskim
i Adamem Pawlikiem, którzy zadeklarowali
wywo anie miejscowego planu zagospodarowania na pocz tku 2013 r. To powinno
ostatecznie obroni ten teren przed planowan zabudow .
Uwa am, e prop oz ycja zabudow y
budynkami tego terenu znacznie
ograniczy tereny zielone i pogorszy
komfor t ycia mieszka ców na os.
Piastowsk im. Nie mo emy do tego
dopu ci !!! Na najbli szym posiedzeniu
Rada Osiedla Rataje podejmie stanowisko
w tej sprawie, które zostanie przekazane
do Urz du Miasta.
Tekst: Miron Perli ski

Lipiec/Sierpie : akcja lato we wspó pracy
ze SM Osiedle M odych w bazie Go cim
Wrzesie : Ratajskie Igrzyska Olimpijskie
RIO 2012
Wrzesie : wspó organizacja turnieju
pi karskiego im. Edmunda Bia asa
Pa dziernik: drugi etap budowy alejek
pieszo-rowerowych w Rataje Park

CZAS PODSUMOWA
Rada Osiedla Rataje zako czy a kolejny rok
swojej dzia alno ci. Rok, w którym uda o nam
si zrealizowa wiele pomys ów, wesprze
szereg imprez czy reprezentowa mieszk a ców w rozmowach z urz dnik ami
miejskimi. Poni ej przedstawiamy zrealizowane kalendarium pracy Rady Osiedla Rataje.
Zarówno w tym jak i nast pnym numerze
gazety b dziemy starali si Pa stwu
przybli y rezultaty naszej pracy.
Niezmiernie istotne dla nas jako radnych s
sygna y docieraj ce od Pa stwa i zawieraj ce
pomys y na uatrakcyjnienie otoczenia,
organizacj wydarze kulturalnych czy
sportowych. Nie wszystkie zrealizujemy od
razu, ale cieszy nas niezmiernie sam fakt
Pa stwa zaanga owania. Chcemy podnosi
wra liwo
mieszka ców tak, aby my
wspólnie dbali o rodowisko i nasze
najbli sze otoczenie. Osiedle Rataje jest
nasz ym wspólnym dobrem i domem,
w którym yjemy. Jako Rada tego osiedla
podj li my si spo ecznie misji z wiar , e za
4 lata z dum b dziemy mogli spojrze
zarówno w przesz o , jak i przysz o
naszego osiedla.

Kalendarium 2012
Stycze : robocze konsultacje na temat
Parku Rataje w Szkole Podstawowej nr 20
Luty: stanowisko ROR przeciw likwidacji
szkó gimnazjalnych na Ratajach
Luty: akcja zima w szko ach

podstawowych
Marzec: startuj warsztaty artystyczne dla
doros ych pod nazw Kreatywny Zak tek
Marzec: spotkanie na temat
bezpiecze stwa na Nowym Mie cie
Kwiecie : uruchomienie strony
internetowej Rady Osiedla Rataje
www.osiedlerataje.pl
Maj: konsultacje spo eczne na temat
Parku Rataje w Urz dzie Miasta Poznania

Pa dziernik: uruchomienie si owni dla
seniorów na terenie Rataje-Park
Listopad: przebudowa ulicy Pawiej od
ulicy Orlej do ulicy Wyzwolenia
Listopad: konsultacje dotycz ce budowy
nowych bloków na osiedlu Piastowskim
Listopad: przyznanie Radzie grantu
miejskiego na budow boiska
w Gimnazjum nr 23
Listopad: konsultacje w sprawie
przebudowy Ronda Rataje
Grudzie : wi teczne spotkania
z seniorami osiedli (planowane)
Grudzie : podsumowanie i wr czenie
nagród w konkursie Zielony Pozna
(planowane)
Grudzie : spotkania wi teczne
z m odzie szkó podstawowych
i gimnazjów (planowane)

S OWO OD REDAKCJI

Zach camy Pa stwa do lektury drugiego
numeru Gazety Rataje, która ukazuje si po
ponad rocznej przerwie. Wydawana przez
Rad Osiedla gazeta stanowi podsumowanie
naszej dzia alno ci i najwa niejsz ych
wydarze na terenie administrowanym przez
Rad Osiedla Rataje. W ka dej chwili mog
Pa stwo znale inne bie ce oraz archiwalne informacje na stronie internetowej
www.osiedlerataje.pl.
W tym numerze Gazety Rataje przeczytaj
Pa stwo doniesienia o sprzeciwie mieszka ców i Rad Osiedli wobec budowy nowych
bloków na osiedlu Piastowskim oraz dowie-

Czerwiec: uroczyste otwarcie placu
zabaw na osiedlu Rzeczypospolitej
Czerwiec: organizacja Dnia Dziecka na
osiedlu Zielony Taras i w Gimnazjum nr 23
Czerwiec: XV Dni Rataj nad Wart , Bieg
Piastowski
Lipiec: rozbiórka pustostanów na osiedlu
Rzeczypospolitej
Lipiec: konsultacje z ZTM w sprawie
zmian w komunikacji miejskiej na
Ratajach
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dz si co dalej z Rataje Parkiem. Prezentujemy tak e obszern relacj z niezwykle
ciekawego, anga uj cego dzieci i m odzie
wydarzenia, czyli pierwszych Ratajskich
Igrzysk Olimpijskich RIO. Zach camy równie
do przeczytania informacji na temat efektów
wspó pracy Rady Osiedla Rataje ze Spó dzielni Mieszkaniow Osiedle M odych oraz
dzia a Rady w zakresie remontów w placówkach o wiatowych, mieszcz cych si na terenie Rady Osiedla Rataje. Na ostatniej za
stronie znajduje si mapa obszaru dzia ania
Rady Osiedla Rataje i jej sk ad.
Zapraszamy do lektury!

PODSUMOWANIE INWESTYCJI W PLACÓWKACH O WIATOWYCH

Nowe inwestycje na osiedlach

Plac zabaw na osiedlu Piastowskim
(Foto. Marek Dojs)

Zgodnie z za o eniami bud etu Rada Osiedla
Rataje zaplanowa a kwot 200500 z na
realizacj takich inwestycji jak: place zabaw,
boiska sportowe, remonty chodników i nowe
miejsca parkingowe. W porozumieniu
z k ierownik ami administracji osiedli:
Piastowskiego - Bogdanem Smoczy skim,
Armii Krajowej - Krzysztofem Frasunkiewiczem i Jagiello skiego
Jerzym
Urbaniakiem, dzia aj cymi w zasobach

budynkach 15-18 oraz wykona o, jak e
potrzebne, obni enie kraw ników na
35 przej ciach dla pieszych. Powsta o tak e
15 nowych miejsc parkingowych na os.
O wiecenia u szczytu bloku 104 -112.

Spó dzielni Osiedla M odych, przedstawicielem PTBS-u - panem Romanem
Pieniakiem i reprezentantem os. Zielony
Taras - panem Grzegorzem Marciniakiem
oraz dzi ki poparciu Wspólnot Mieszkaniowych po o onych w rejonie os. Polanka
planowano, a nast pnie realizowano wiele
zada . Starano si bra pod uwag najwa niejsze postulaty mieszka ców tych
osiedli, a warunkiem wspó pracy by o
partycypowanie w 51 % kosztów zainteresowanych podmiotów. Oto wykaz zrealizowanych wspólnie przez nas inwestycji.
Na terenie os. Piastowskiego wykonano plac
zabaw przy budynku 52-54, a tak e po o ono
now nawierzchni chodnika przy Domu
Kultury "Na skarpie" oraz przy budynkach
45-73 i 82-114. Osiedla Bohaterów II Wojny
wiatowej 81-86 oraz Rzeczypospolitej nr
105-11 wzbogaci y si o nowe place zabaw.

które miejmy nadziej uciesz najm odszych
mieszka ców ju w przysz ym roku. Planuje
si równie ciekawe zmiany w zielonej
infrastrukturze tego terenu.
Zebrane opinie po realizacji w/w inwestycji
oraz przede wszystkim wykorzystanie ich
przez zadowolonych mieszka ców
potwierdzi y, e jest to bardzo w a ciwy
sposób wydatkowania istniej cych rodków.
W zwi zku z powy szym w za o eniach do
bud etu na 2013 rok Rada Osiedla Rataje
postanowi a zwi kszy kwot na te cele
o oko o 15%.
Na terenie projektowanego Rataje-Park
staraniem radnego miejskiego Adama
Pawlika w ubieg ym roku zrealizowano

Parking na os. O wiecenia (Foto. Marek Dojs)

N a t o m i a s t Po z n a s k i e To w a r z y s t w o
Budownictwa Spo ecznego zamontowa o
dodatkowe urz dzenia na istniej cym ju
placu zabaw, a na osiedlu Zielony Taras
powsta nowy plac zabaw dla dzieci,
zast puj c stary i wys u ony drewniany
z e s t a w z a b a w o w y. Ta i n w e s t y c j a

Os. Jagiello skie przeznaczy o pozyskane
rodki na doposa eniu placu zabaw przy

budow chodnika cz cego blok os.
O wiecenia nr 103 z drog do ul. Pi sudskiego,
a w 2012 z inicjatywy radnego miejskiego
Mariusza Wi niewskiego powsta a si ownia
dla seniorów, ciesz ca si ogromnym
zainteresowaniem mieszka ców (fot. na str.
1).

N o w y p l a c z a b a w n a O s . Z i e l o n y Ta r a s
(Foto. Grzegorz Marciniak)

wspó nansowana w po owie przez tutejsze
Wspólnoty Mieszkaniowe jest pierwsz
cz ci unowocze nienia rekreacyjnej cz ci
tego m odego osiedla. W planie s
upragnione przez dzieci hu tawki i bujaki,
Plac zabaw na os. Bohaterów II Wojny wiatowej (Foto. Marek Dojs)
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Prosimy zatem mieszka ców o zg aszanie
propozycji do swoich radnych lub na
dy urach Rady (ka dy drugi czwartek
miesi ca w godz. 18-19 w siedzibie Rady,
os. Powsta Narodowych 46/47).
Tekst - Marek Dojs
Wspó praca-- Grzegorz Marciniak

Rataje-Park inwestycje w najbli szych latach
Zapewne wszyscy Pa stwo wiecie z jak
wieloma trudno ciami spotyka si
spo eczno ratajska w temacie budowy
Rataje-Parku. Przypomn tylko wieloletnie
utarczki z Prezydentem Miasta Poznania

67.000 z otych na alejki dochodz ce do tego
uk adu szk ieletowego (o tym szerzej
w kolejnym numerze Gazety Rataje). Wzd u
alei b d posadzone drzewa i postawione
awki. Mam nadziej , e Prezydent Miasta
Poznania dotrzyma s owa i obiecane 2 mln
z otych nie zginie z WPF-u, co pozwoli nam na
kontynuowanie projektu w kolejnych latach.
Odr bn kwesti pozostaje realizacja ca ej
idei budowy Rataje-Parku. To temat bardzo
z o ony ze wzgl du na skomplikowan
sytuacj w asno ciow gruntów. Okazuje si ,

kompromis z prezydentem Ryszardem
G rob elnym i zapisa w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta po 500.000
z otych na ka dy rok w perspektywie lat 20122015. Dysponuj c kwot 2.000000 z otych
uda o nam si pr z yj
plan budow y
o wietlonych alei pieszo-rowerowych,
cz cych ratajskie osiedla bezpo rednio
z jeziorem Malta skim i rzek Wart (plan
sytuacyjny w za czeniu). W ten projekt
czynnie w czy a si tak e Rada Osiedla
Rataje, przeznaczaj c w roku bie cym kwot

lanka

os. Po

dotycz ce wydawania warunków zabudowy
panu Dariuszowi Wechcie lub jego spó kom.
W latach 2005-2011 udowadniali my z ca
konsekwencj nielegalno tych dzia a , a
w ko cu w roku 2011 Naczelny S d Administracyjny w Warszawie przyzna nam racj .
Przypomn tak e, e uda o si zebra ponad
15.000 podpisów popieraj c ych ide
budowy Rataje-Parku w Poznaniu. Te wyniki
pokazuj , i temat parku cieszy si wielkim
poparciem ca ej spo eczno ci ratajskiej.
Pragn raz jeszcze podzi kowa szczególnie
partnerom tej akcji: Spó dzielni
Mieszkaniowej Osiedle M odych, ratajskim
R adom Osiedli i Stowarz yszeniu MyPoznaniacy. Ostatnie dwa lata to moja
obecno
w R adzie M iasta Poznania
i konsekwentne zabieganie o sprawy RatajeParku. W roku 2011 uda o si zawrze

aras
lony T

os. Zie

e wi kszo terenów wchodz cych w granice przysz ego parku jest prywatna albo
w a nie trwaj post powania zwrotowe
dawnym w a cicielom lub ich spadkobiercom. To oczywi cie nie znaczy, e sprawa
sta a si beznadziejna i niemo liwa do
realizacji. Jest trudniej, ale je li tylko organ
wykonawczy w mie cie, czyli prezydent
Ryszard Grobelny wyka e odrobin dobrej
woli, mo liwe b dzie znalezienie sposobu
wyj cia z tego problemu. Niestety do tej pory
nie uda o si zmobilizowa prezydenta do
pracy w tym temacie.
Mam nadziej , e w kolejnych miesi cach
uda si tego dokona i tak jak udaje si
realizowa koncepcj szlaków pieszorowerowych, tak samo zrealizujemy
kolejne etapy ca ego tego ogromnego
przedsi wzi cia.
Tekst: Adam Pawlik

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO PLACU ZABAW
Z ZESTAWAMI INTEGRACYJNYMI DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
W sierpniu 2011 r. Rada Osiedla Rataje z o y a
wniosek konkursowy o do nansowanie
zadania inwestycyjnego jednostek pomocniczych miasta budow wielofunkcyjnego
placu zabaw z zestawami integracyjnymi dla
osób niepe nosprawnych.
Lokalizacja wielofunkcyjnego placu zabaw,
przystosowanego dla dzieci niepe nosprawnych w tej w a nie cz ci Rataj nie jest
przypadkiem. Jest to bowiem teren Szko y

Podstawowej nr 20, która posiada oddzia y
integracyjne i s siaduje z przedszkolem
integracyjnym nr 130. Do placówek tych
ucz szcza cznie 49 niepe nosprawnych
uczniów. Oczywistym jest, e taka inwestycja
jest tutaj niezmiernie potrzebna. Bariery
rodowiskowe utrudniaj osobom
niepe nosprawnym uczestnictwo w yciu
spo ecznym bardziej ni ograniczenia
wynikaj ce z ich niepe nosprawno ci.
W procesie wyrównywania szans
spo ecznych nale y po o y nacisk na
zwi kszenie dost pno ci rodowiska dla

osób niepe nosprawnych - tak e dzieci - by
wraz z rówie nik ami roz wija y swoje
umiej tno ci spo eczne, potrzebne
w codziennym yciu. Uroczyste otwarcie
placu zabaw odby o si 1 czerwca 2012 br. By
to prezent ROR dla wszystkich dzieci z okazji
ich wi ta!

budowy wielofunkcyjnego placu zabaw
z elementami integracyjnymi wynios a
241.928,54 z , z czego udzia ROR

bie ni lekkoatletycznej z nawierzchni
poliuretanowej i ze skoczni w dal. Wniosek
spotka si poz ytywn ocen komisji

w nansowaniu zadania wyniós 43.000,00 z
a udzia Szko y Podstawowej nr 20 to projekt
z kosztorysem za 4.000,00 z . Dodatkowy
koszt to instalacja monitoringu: 6.000,00 z .

konkursowej. Inwestycja b dzie realizowana
na terenie Gimnazjum nr 23 im. Szarych
Szeregów na os. Jagiello skim. Wysoko
kosztów budowy kompleksu lekkoatletycznego wynosi 229.092 z , a udzia ROR
w nansowaniu zadania to 71.872 z .

Plac wyposa ony jest w najnowsze
rozwi zania, które sprawiaj e zabawa jest
du o atwiejsza i bezpieczniejsza, co
w przypadku niepe nosprawnych jest bardzo
wa ne. Oczywi cie nie oznacza to, e sprawne
dzieci nie mog si na nim bawi , wr cz
przeciwnie miejsce zach ca do wspólnych
zabaw.
Nowy, estetyczny i bezpieczny plac t tni
yciem. Wykorzystywany jest ca y dzie w czasie zaj
przed po udniem przez
uczniów i dzieci przedszkolne, a popo udniu
i w dni wolne dost pny jest dla wszystkich
mieszka ców osiedla, zaspokajaj c potrzeby
rekreacyjne dzieci, m odzie y i doros ych.
Atutem integracyjnego placu zabaw jest jego
centralne po o enie w osiedlu oraz opieka
nad nim szko y. Dyrektor placówki deklaruje,
e szko a b dzie bezterminowo utrzymywa a,
konserwowa a i naprawia a wykonane
obiekty, dokonywa a corocznej kontroli
technicznej oraz ubezpiecza a je od zdarze
losowych i odpowiedzialno ci cywilnej. Plac
jest monitorowany przez ca dob przez
kamery monitoringu wizyjnego. Na terenach
nale cych do Rady Osiedla Rataje jest to
pierwszy plac zabaw dla dzieci
niepe nosprawnych. Wysoko kosztów

Rada Osiedla Rataje równie w br. wyst pi a
w konkursie grantowym. Zg osi a w roku
2013 potrzeb modernizacji boisk
sportowych wraz z budow czterotorowej
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Tekst: Beata Lewicka-P aczek

Wkrótce po zako czeniu igrzysk olimpijskich
w Londynie znicz olimpijski zap on tak e na
pozna skich Ratajach! W roku olimpijskim
2012 Szko a Podstawowa nr 20 i Rada Osiedla
Rataje zorganizowa y bowiem Ratajskie
Igrzyska Olimpijskie (RIO 2012). Rozpocz y
si one 17 wrze nia na boisku SP 20 i trwa y
dwa tygodnie. To pierwsza taka impreza
w naszym mie cie. Igrzyska zosta y pozytywnie przyj te przez w adze miasta Poznania,
a tak e inne samorz dy.

To wszystko mog o si zdarzy dzi ki du emu
zapa owi i pomys owo ci nauczycieli Szko y
Podstawowej nr 20, którzy przygotowali
uroczysto otwarcia i zamkni cia igrzysk
oraz dzi ki przychylno ci dyrektorów oraz
sprawno ci organizacyjnej nauczycieli
wychowania zycznego ratajskich szkó ,

igrzysk w Londynie. Po wyst pach na maszt
pow drowa a aga olimpijska, a przedstawiciel zawodników oraz s dziów z o yli
lubowanie. Nadszed najwa niejsz y
moment otwarcia Ratajskich Igrzysk Olimpijskich czyli zapalenie znicza olimpijskiego.
Zaszczyt ten przypad olimpijce Anecie
Koniecznej, trzykrotnej medalistce olimpijskiej, która jeszcze kilka tygodni temu
rywalizowa a o prawdziwe olimpijskie
medale w Londynie.
unihokeju) oraz w 3 dyscyplinach indywidualnych (strzelectwie, tenisie sto owym
i lekkiej atletyce). Ka d dyscyplin rozgrywano na innej arenie (czyli w innej szkole).
Ogólnie, w ci gu niespe na dwóch tygodni
odby o si 28 imprez sportowych (9 dla szkó
podstawowych, 10 dla gimnazjów oraz 9 dla

W RIO udzia wzi o cznie 1180 uczestników, w tym 225 przedszkolaków. Byli to
uczniowie 13 szkó ratajskich (6 szkó podstawowych, 4 szko y gimnazjalne, 3 szko y
ponadgimnazjalne) oraz 9 przedszkoli.

W ród zaproszonych go ci na inauguracji RIO
by o 10 olimpijczyków: Aneta Konieczna,
aneta Glanc, Izabela Dylewska, Mariola
Bajka, Tomasz Kaczor, Szymon Zió kowski,
Marek bik, Grzegorz Nowak, Jerzy
Wybieralski oraz Krzysztof G odowski.
Obok tak wspania ych gwiazd sportu zasiedli
radni miasta Poznania, przedstawiciele
Wydzia u Spor tu i Wydzia u O wiat y
w Urz dzie Miasta, prezesi klubów
i organizacji sportowych oraz dyrektorzy
ratajskich szko y i przedszkoli.

Uroczysto otwarcia rozpocz a si de lad
uczestników. Nie zabrak o te cz ci
artystycznej, któr przygotowa y dzieci ze
Szko y Podstawowej nr 18. Pokazy taneczne
nawi zywa y m.in. do wzniecania ognia
w antycznej Olimpii oraz do niedawnych

szkó ponadgimnazjalnych). Wr czono 576
medali, 28 pucharów, 24 statuetki. Wszyscy
zawodnicy przestrzegali zasady "Fair Play"
i walcz yli zgodnie z duchem igrz ysk,
w atmosferze przyja ni i z szacunkiem dla
rywala.

W dniu rozpocz cia RIO czyli 17 wrze nia
swoje zmagania rozpocz li przedszkolacy.
Najm odsi startowali w grach i zabawach,
w których wszyscy byli zwyci zcami i otrzymywali nagrody.

które by y gospodarzami poszczególnych dni
olimpijskich. Nale im si wyrazy ogromnego uznania, gdy niew tpliwie by a to
profesjonalnie przeprowadzona inicjatywa
sportowa. Igrzyskom na Ratajach przy wieca
cel: aby ta namiastka olimpiady, jako
najwa niejszej imprezy w yciu niejednego
sportowca, rozpali a w m odych ludziach
iskierk , aby by a pocz tkiem, a mo e
kontynuacj prz ygody ze spor tem,
niekoniecznie tym zawodowym, ale sportem
ca ego ycia w duchu zasady fair play
g oszonej przez Pierre de Coubertin.
Tekst: Beata Lewicka-P aczek

Sk ad Rady Osiedla Rataje:

Uczniowie rywalizowali od 18 do 27 wrze nia
w 8 dyscyplinach: 5 grach zespo owych (pi ce
no nej, koszykówce, siatkówce, pi ce r cznej,

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!!!
Od stycznia 2012 roku Kreatywny Zak tek
dzia aj cy w ramach UNIWERSYTETU DLA
DOROS YCH przy Szkole Podstawowej nr 20
dzi ki funduszom Rady Osiedla Rataje
organizuje warsztaty ar tystyczne dla
mieszka ców Rataj. Dzi ki nim maj Pa stwo
mo liwo twórczego sp dzania wolnego
czasu w mi ym gronie znajomych osób,
znalezienia chwili odpoczynku i wytchnienia
od codziennych spraw. Udzia w zaj ciach jest
bezp atny. Do tej pory odby y si m.in.
warsztaty z: tworzenia kwiatów i bi uterii
z lcu, nauki dekorowania przedmiotów
technik decoupage, stworzyli my dekoracje
na stó wigilijny i wielkanocny, winkiskarbonki z masy papierowej, formowali my
kury i zaj ce z sianka, wyplatali my kosze
z papierowej wikliny.

11.12.2012, godz. 17.00 - wizyta
w Piernikowie, ozdabianie bombki technik
decoupage, zimowe ozdoby.
Spotykamy si w siedzibie Rady Osiedla
Rataje na os. Powsta Narodowych 46.
Szczegó y dotycz ce zapisów znajd
Pa stwo na naszej stronie internetowej
http://www.spnr20.aplus.pl/warsztaty/
index.htm lub pod numerem telefonu: 728823-720, w godz. 17.00-20.00.
Serdecznie zapraszamy!
Tekst: 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.

W tym roku przed nami jeszcze trz y
spotkania, na które zapraszamy wszystkich
ch tnych:
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27.11.2012, godz. 17.00 - choink i
z makaronu oraz wieca bo onarodzeniowa.
4.12.2012, godz. 17.00 - dr zewko
bo onarodzeniowe, etykiety na prezenty.

Gazeta Rataje
4

