
DRODZY SĄSIEDZI! MIESZKAŃCY ŁAGIEWNIK!

W  związku  z  tym,  że  ukonstytuowała  się  nowa  Rada  Osiedla  i  nowy  Zarząd  Osiedla  zapraszamy Państwa
do współpracy i aktywności. Kilka informacji na początek:

1. Zapraszamy na nasz profil na  FACEBOOK-Rada Osiedla Łagiewniki, gdzie zamieszczać będziemy aktualności,
sprawozdania z posiedzeń, sprawozdania z akcji. Każde polubienie i udostępnienie daje nam MOC!

2.Ogłaszamy konkurs „LOGO DLA RADY OSIEDLA” szczegóły uzyskają Państwo na naszym profilu na Facebooku,
w sklepach osiedlowych, w gablocie kościoła (na Okólnej oraz na Kreciej) lub poprzez maila  Rady Osiedla: 
ro-lagiewniki@googlegroups.com - zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców małych i dużych :). Regulamin 
dostępny będzie od niedzieli 02.06 br. 

3. Zachęcamy do zapisania się na listę maila osiedlowego gdzie dostępne będą informacje dotyczące działań
RO i ZO. Będą mieli Państwo szansę brać aktywny udział w dyskusjach,  opiniowaniu projektów ,a także zgłaszać
wnioski, skargi, zażalenia ale również ogłoszenia. Chcemy aby to byłą przestrzeń dla wszystkich i szybka forma
komunikacji  między mieszkańcami. Chętne osoby proszone są o przesyłanie wiadomości  mailowej  na adres
(ro-lagiewniki@googlegroups.com ).   Z  każdym  skontaktujemy  się  osobiście  przed  zamieszczeniem  Państwa
na liście odbiorców maila osiedlowego.

4.  Szukamy  osób  aktywnych,  kreatywnych,  chętnych  do  działania,  które  zaangażują  się  w  tworzenie
atmosfery przyjaźni i wspólnoty na osiedlu! Jesteśmy wyjątkowym osiedlem musimy zacząć działać wspólnie!
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