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„Dziki Zachód” na os. Rzeczypospolitej
Mieszkañcy Rataj ju¿ po raz pi¹ty
mogli poczuæ klimat „Dzikiego Zachodu” przychodz¹c na plac na os. Rzeczypospolitej przy ul. Kruczej. Na „Spotkaniach Country” zobaczyli ponownie
zaprzyjaŸnionych ze sob¹ kowboi i In-

oraz splatanie warkoczy.
Ju¿ czwarty raz wyst¹pi³a grupa HUUSKA LUTA z Torunia, która zaprezentowa³a kilka tañców. Informacjeo zwyczajach i
strojach Indian przekaza³ szef tego zespo³u – Dariusz Lipecki. Do tañca zostali za-

,,Polsk¹ G³osem Wielkopolskim’’. III nagrodê (piekarnik elektryczny ) wylosowa³ Bogdan Kruk, II – (odkurzacz) Renata Krajewska . Obie nagrody ufundowa³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Osiedle M³odych”. Fundatorem I nagrody – roweru - by³a firma

wowali: Radio ,,MERKURY’’, „Polska
G³os Wielkopolski”, „Gazeta Ratajska”
i Ratajska Telewizja Kablowa.

dian. Konferansjerem imprezy by³ Jack
z Lubonia, czyli Jacek Przebiera³a –
szef „Dallas Country” – zespo³u, który
wystêpowa³ we wszystkich dotychczasowych tych spotkaniach.
Oczywiœcie podczas zabawy nie
mog³o zabrakn¹æ zespo³u „Dallas Co-

proszeni tak¿e widzowie. Ostatni taniec
przyjaŸni, zwany indiañskim polonezem,
wykonali wspólnie Indianie i przedstawiciele „Dallas Country”.
Dwuczêœciowy koncert Natalii Stefanek
odbywa³ siê oczywiœcie w rytmach country.

TECH, Grupa Ubezpieczeniowa FILAR,
WITAR Poznañ, POZMEAT Soko³ów,
Gastro-plan - Restauracja „Trojka”.
Robert Wrzesiñski
Fot.: Ira

untry”, którego rewolwerowcy odbyli
pojedynek z m³od¹ publicznoœci¹.
Odby³y siê prezentacje zespo³ów z
Domu Kultury „Jêdruœ”. Cz³onkowie
„Dallas Country” zorganizowali kowbojski blok konkurencji - konkursy dla dzieci: plastyczny, rzut podkow¹, szukanie
z³ota, rzut lassem, wchodzenie na pal

Kolejn¹ atrakcj¹ przygotowan¹ by³a
Scena Westernowa. Wyst¹pili w niej Colorado, Jimmy, Billy, Ben, Monatan, Natalia,
Magda, Marlena i Wiesia. Scenka odby³a
siê w mini-miasteczku z Dzikiego Zachodu przygotowanym po raz pierwszy na
„Spotkania Country”.
Du¿o emocji wywo³a³a Loteria z

CAPAROL, a wylosowa³ go Ryszard Nowak z os. Czecha.
Po loterii zosta³y wydane nagrody dla
uczestników konkursów dla m³odzie¿y i doros³ych.
Na zakoñczenie „Spotkañ Country” zatañczyli:
grupa „Metrum” oraz „Dallas Country”. A’propos Jacek Przebiera³a zaprasza
mieszkañców Rataj, aby zapisywali siê do zespo³u
„Dallas Country” z Lubonia.
Tradycyjnie nie zabrak³o
dodatkowych atrakcji takich
jak m. in. : indiañskiej wioski, gospodarstwa agroturystycznego – zagrody
zwierz¹t domowych z miejscowoœci Pecna ko³o Mosiny, mechanicznego byka
rodeo, mechanicznej krowy,
batut, parku zabaw, sklepu
z akcesoriami kowbojskimi
oraz stoisk promocyjnych.
Organizatorem imprezy
by³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Osiedle M³odych” Dom Kultury „Jêdruœ” przy
wspó³pracy Kierownictwa i
Rady Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny
Œwiatowej i Rzeczypospolitej oraz Rady Osiedla Rataje Po³udniowe.
Patronat medialny spra-

Sponsorami byli: CAPAROL, APATOR POWOGAZ, REMONDIS SANI-

Reklama

Remontujesz, odnawiasz ?

Restauracja
obiady dnia w supercenie

Zadzwoñ - tel. 0-791-754-861

dowóz, catering, garma¿erka,
imprezy okolicznoœciowe

Kompleksowe remonty
mieszkañ !
Szybko, fachowo, tanio !

os. Stare ¯egrze 36
(obok „Piotra i Paw³a”)

www.cafebarcelona.pl
tel. 61-879-65-72, kom. 509-052-244

