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Wielki powrót festynów
„Pożegnanie
lata na Śmiałym” okazało się
zarazem powitaniem powrotu festynów na piątkowskie osiedla.
Atrakcji i dobrej zabawy było wiele. Smacznie i radośnie
bawiono się także na Pikniku
Sąsiedzkim zorganizowanym na os. Władysława Jagiełły. Więcej
o festynowych wydarzeniach na str. 5 i 16.

Walne Zgromadzenie PSM

30 września
głosowanie na piśmie
nad 21 uchwałami
Głosowanie uchwał na piśmie przez
Walne Zgromadzenie PSM odbędzie się
w dniu 30 września 2022 roku w godzinach
od 8:00 do 18:00 w sześciu wyznaczonych
punktach na osiedlach PSM.
Szczegółowe informacje o zasadach głosowania
nad 21 uchwałami na str. 8-9.

praca
nauka
zabawa
bez limitów
online

internet
rodzinny
szybko i bez limitów

eastwest.com.pl

Do zobaczenia w domu.
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Narodowe czytanie w SP 34

Romantyczne
strofy wieszcza

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
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Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr
34, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na os.
Bolesława Śmiałego rozpoczęli nowy rok szkolny
udziałem w akcji „Narodowe czytanie”. W szkole
rozbrzmiały nieśmiertelne strofy polskiego wieszcza
- Adama Mickiewicza.
Rok 2022 został ogłoszony „Rokiem romantyzmu polskiego”. Z tej okazji powszechną lekturą tradycyjnego organizowanego już po raz jedenasty „Narodowego czytania”
zostały „Ballady i romanse” A. Mickiewicza.
W piątek, 2 września 2022 r. o godz. 10 w holu głównym
szkoły nauczyciele oraz dyrekcja szkoły odczytali uczniom
klas siódmych i ósmych wybrane utwory A. Mickiewicza. Były to m.in.: „Pierwiosnek”, „Świtezianka” , „Pani
Twardowska” i „Kurhanek Maryli”. Wydarzenie poprowadzili uczniowie klasy 8A Julia Marek oraz Adam Szykuła.
„Narodowe Czytanie” to akcja organizowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została
zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku przez parę prezydencką
czytane było „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. W następnych latach lekturami tej narodowej akcji z kanonu
literatury polskiej były takie utwory jak: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, nowele polskie, „Balladyna” Juliusza Słowackiego i „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Dariusz Kołodziejczyk

USŁUGI REMONTOWE
V
V
V
V
V
V
V

malowanie
tapetowanie
szpachlowanie
układanie płytek
instalacje sanitarne
panele
V płyta GK
karcher
tel. 515 550 833
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W „Dąbrówce” i Lusowie

Bluesowe granie
i śpiewanie
Podczas sierpniowej jubileuszowej –
10. edycji Festiwalu
„Blusowo” w podpoznańskim Lusowie
wystąpił działający
przy Centrum Kultury „Dąbrówka” zespół
Blues Drawers. Muzycy zaprezentowali autorski repertuar wykonany we własnym
niepowtarzalnym stylu, oparty o charyzmatyczny głos wokalisty oraz bluesowe gitarowe i harmonijkowe solówki.
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RADCA
MEDYCYNA PRACY
Poradnia realizuje:

badania profilaktyczne pracowników (wstępne,
okresowe, kontrolne);
badania sanitarno-epidemiologiczne – wydawania
książeczki sanitarno-epidemiologicznej;
badania kierowców oraz kandydatów na kierowców;
badania dla uczniów i studentów.
KOMPLEKSOWE BADANIA (wszystko
w trakcie 1 dnia po wcześniejszej rejestracji)
Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-19:00 (BUDYNEK C) lub telefonicznie
pod numerem telefonu +48 61 820 80 60.

PRAWNY

- rozwód, separacja, podziaá majątku
- wáadza rodzicielska, opieka, alimenty
- spadki - nabycie, zachowek, testamenty
- procesy o odszkodowania, umowy, ZUS

tel. 601 999 570
KANCELARIA: os. J. III Sobieskiego 36/15
Spotkania do uzgodnienia

PUNKT PARTNERSKI
Kilkanaście Towarzystw Ubezpieczeniowych
w jednym miejscu !!!

PRZYJDŹ I PORÓWNAJ
Poznań, ul. Jaroczyńskiego 35

PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

tel. +48 600-498-333
WYBIERZ SUPERUBEZPIECZENIE

Zapraszamy
do Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt.
Poradnia udziela świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferujemy opiekę nad pacjentkami w wieku
rozwojowym do 18 roku życia w zakresie
proﬁlaktyki i leczenia zaburzeń rozwojowych.
Zapraszamy do rejestracji wizyt osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00
(BUDYNEK A) lub telefonicznie pod numerem
telefonu 61 822 56 03 lub 601 799 005.
Szczegóły na stronie: www.termedica.pl

NSZOZ Termedica
os. B. Chrobrego 101, Poznań (Piątkowo)

 Przeprowadzki prywatne i firmowe
 Sprzedaż kartonów przeprowadzkowych
 Usługi transportowe (pianina)
Przenoszenie mebli
Kontakt Tel. 61 843 91 61 lub 668 23 24 55
www.123przeprowadzki.pl

„Echo Piątkowa”
Gazeta najbliższa i teraz już bezpłatna

Zapraszamy do reklamy

Tel. 516 069 007, 601 56 87 32

#bezwychodzeniazdomu

Gabinet Weterynaryjny
Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób
psów i kotów,
chirurgia, czipowanie
i wystawianie paszportów
os. B. Śmiałego, ul. Wachowiaka 10,
tel. 61 825 55 61
Czynny codziennie w godz. 9 – 19
soboty 14 – 17, niedziele 15 - 17

CIL w październiku
Przedstawiamy harmonogram działań CIL Piątkowo Zachód
w październiku:
1.10 (sobota)
 godz. 10-13 Warsztaty sąsiedzkie: jesienne dekoracje na stół,
miejsce: os. Bolesława Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud.
SP Nr 17)
2.10 (niedziela)
 godz. 17-20 Warsztaty fotograficzne: obróbka graficzna zdjęć
w praktyce (darmowe oraz profesjonalne programy do edycji
zdjęć), miejsce: os. Zygmunta Starego 15a, Magiel Artystyczny
15.10 (sobota)
 godz. 10-13 Warsztaty sąsiedzkie: anioły (ozdoby z makramy)
 godz. 15-18 Dzień gier planszowych na Piątkowie, miejsce:
os. Bolesława Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. SP Nr 17)
16.10 (niedziela)
 godz. 17-20 Warsztaty fotograficzne: świat astrofotografii dla amatorów, miejsce: os. Zygmunta Starego 15a, Magiel Artystyczny
28.10 (piątek)
 godz. 19 Balladyna’68 spektakl z piosenkami J. Przybory
i J. Wasowskiego dla mieszkańców 60+, miejsce: os. Bolesława
Chrobrego 105, Ognisko na fyrtlu (bud. SP Nr 17)
30.10 (niedziela)
 godz. 17-20 Warsztaty fotograficzne: fotografia produktowa (np.
na potrzebę sprzedaży przedmiotów używanych), miejsce: os. Zygmunta Starego 15a, Magiel Artystyczny

Wiedźmy z Magla: spotkania kreatywne połączone z warsztatami
teatralnymi dla mieszkanek Piątkowa 50+: wtorki godz. 11 i czwartki
godz. 17, miejsce: os. Magiel Artystyczny
Więcej informacji oraz zgłoszenia: cilpiatkowo(@)gmail.com
W tytule należy wpisać nazwę wydarzenia i datę, w treści należy zawrzeć imię i nazwisko oraz nazwę Osiedla.
Warsztaty fotograficzne oraz Wiedźmy z Magla to działania
w ramach akcji Inicjatywa dla Piątkowa, w której mieszkańcy zgłosili pomysł i go współrealizują w ramach CIL Piątkowo Zachód.
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„Pożegnanie lata” na powitanie festynów

Mocne cięcie na Śmiałym

dzieć o programach profilaktycznych
oraz załatwić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Fundacja Pokonać Endometriozę promowała wiedzę o tej chorobie i rozdawała kolorowe koszulki sportowe.
Dzieci miały do wyboru sporo gier,
dmuchane zjeżdżalnie i miejsce do skakania oraz bańki mydlane, było też stoisko z zabawkami i dymiącymi napojami. Ciekawość małych i dużych wzbudzał wóz strażacki, do którego straNiektórym łza się w oku zakręciła. Festyn „Pożegnanie lata
na Śmiałym”, który odbył się 17
września, jako żywo przypominał
te sprzed pandemii.
Z inicjatywy administracji i rady
osiedla postanowiono wrócić do występów i atrakcji dla dzieci i dorosłych,
jakie zwykle odbywały się w maju. Na
scenie mieszkańców zagrzewały zespoły: Sweet Band, Mamma Mia Show
Trio, Country Electric Cowboy oraz
wokalny klubu „Korona”. Znane i lubiane piosenki zrobiły swoje, atmosfera od początku była gorąca. Ekipa
countrowców tańczyła przed sceną w
jednym radosnym rytmie.
A tu jeszcze występ Alberta Neumanna, mistrza świata we władaniu biczem. To był prawdziwy show. 7-metrowym biczem, który ciął – jak mówił –
z prędkością 2 machów, czyli dwukrotną prędkością dźwięku, ścinał kwiaty

po kawałku, by następnie wytrącić łodygi z ręki Tess. Podziwu godna precyzja pana Alberta i jeszcze większa
opanowania jego towarzyszki.
Swoje prace plastyczne prezentowali uczestnicy kółka Koralik (bran-

soletki i wisiorki) oraz kółka plastycznego Werniks (pejzaże i martwe natury). Na stoisku Narodowego Funduszu
Zdrowia można się było sporo dowie-

żacy wpuszczali tych najbardziej zainteresowanych. Dla dorosłych zaś była
strzelnica, na której swoich sił próbowali zarówno panowie, jak i panie.
Festyn odbywał się w godzinach
od 15 do 21, a jak kto zgłodniał, mógł
kupić kiełbaskę, ciasto i napoje. Liczny udział i dobra zabawa uczestników
świadczą, że na Piątkowie zaczynamy
wracać do osiedlowych festynów. (big)

5

ECHO 10/327 (XXV)

Tarcza przeciw podwyżkom

Ciepło na wagę złota
W związku z rosnącymi kosztami energii oraz dużym zainteresowaniem dopłatami na ogrzewanie mieszkań Zarząd PSM
informuje, „że dodatek węglowy zgodnie z Ustawą z dnia 5
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, kozy, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o
centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2022 r. poz.
438, 1561 i 1576). Spółdzielnia korzysta z ciepła systemowego - Veolia Energia Poznań S.A. W związku z po-

wyższym przywołana wyżej
ustawa nie dotyczy mieszkańców Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.
Dla odbiorców ciepła systemowego rząd przygotował inne formy wsparcia, które mają
zapobiec drastycznym podwyżkom opłat. Podobne rozwiązania w ramach tzw. tarczy solidarnościowej przyjęto dla opłat
za energię elektryczną.
Przy okazji rozpoczęcia tegorocznego sezonu grzewczego w Poznaniu władze miasta
oraz spółki Veolia, która dostarcza ciepło do około 60 proc.
mieszkańców Poznania, w tym
na osiedla piątkowskie, zwróciły się z apelem o obniżenie
choćby o jeden stopień temperatury w mieszkaniach.
Taka prawie nieodczuwalna dla
lokatorów różnica zastosowana
powszechnie przez tysiące poznaniaków może przynieść wielkie oszczędności w zużyciu energii. W obecnych czasach jest ona
na wagę złota.

W klubie „Korona”

Z tańcem i humorem
Pow a k a c y j ny
wrzesień w klubie seniora „Korona” był bardzo
pracowity i wesoły. Klub przygotowywał bowiem
osiedlowy festyn
„Pożegnanie lata
na Śmiałym”.
Zespół
wokalny „Korona” odbył ostatnie próby
przed występem na
festynie, a część klubowiczów włączyła się w przygotowania do zabawy.
Od 22 do 29 września seniorzy wyjechali na wycieczkę do Egiptu, oczywiście na własny koszt. A
wcześniej inna grupa wróciła z Chorwacji (na zdjęciu).
A od 30 września do 1 października klub zaplanował prezentację na największych w Polsce targach
produktów i usług dla seniorów VIVA Seniorzy 2022.
Kółka zainteresowań „Korony” przygotowywały stoisko ze swoimi pracami. Impreza odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W rozpoczynającym się miesiącu obok stałych zajęć klub zaprasza w środy, 12 i 22 października na
zabawy (gra p. Edek) a 19 października odbędzie się
zebranie wszystkich członków. (nal)

Echa naszych publikacji

Burza wokół burzanów

Zamieszczony we wrześniowym
wydaniu „Echa Piątkowa” artykuł
„Nowa trasa oraz ciepłociągi” przedstawiający działania podejmowane
na os. Władysława Łokietka wywołał duży odzew wśród Czytelników.
W listach do redakcji wyrazili oni
swoje odmienne opinie na niektóre z poruszonych w materiale kwestii, zwłaszcza dotyczących ekologii
i utrzymania zieleni na osiedlu.
Mieszkanka bloku nr 13 w rozmowie telefonicznej bardzo krytycznie oceniła stan osiedlowych trawników i domagała się ich systematycznego koszenia.
Dowodziła, że w minionych latach były
one koszone, choć przecież wiązało się
to z kosztami, a teraz odstąpienie od
tych działań tłumaczy się oszczędnościami. Zwróciła też uwagę, że na nie koszonych trawnikach rozrastają się pędy topoli i innych krzewów. Wtórował jej inny Czytelnik, który w mailu stwierdził
„Jeśli ktoś uważa burzany i zarastające
parter krzaki na os. Łokietka to nie ma
zielonego pojęcia jak powinna wyglądać
zieleń na osiedlu(…)”. Czytelniczka domagała się ponadto podjęcia zdecydowanych działań wobec blokowania miejsc
parkingowych, których na osiedlu wciąż
brakuje, przez półciężarówki lub motocykle. Jednoślady nie powinny, jej zdaniem, zajmować miejsc dla samochodów.

Przedstawiamy też obszerne fragmenty listu Ewy Lesińskiej, mieszkanki os. Władysława Łokietka odnoszące
się do artykułu:
„Dobrze, że (autor) napisał, że trasa
tramwajowa „chyba” zniechęciła dziki do
odwiedzin naszego osiedla. Nie zniechęciła. Widzieliśmy spacerującego wzdłuż wykopów ciepłociągów (na wysokości bloku
4) spacerującego dzika. Przy bloku nr 1
są miejsca świeżo poryte przez te zwierzęta. W sobotę spotkałam lochę z małymi przy naszej szkole.
W którym bloku powieszono zacytowane z regulaminu zalecenie dotyczące słusznego zakazu wyrzucania czegokolwiek przez okno, zakazu palenia na
klatkach schodowych i w piwnicach i w
loggiach? Nie widziałam tych zaleceń(…)
Trawniki są niekoszone i dobrze.
Szkopuł polega na tym, że sugerowane
jest tworzenie łąk kwietnych. Po prostu
wystarczy wsiać nasiona łąkowych kwiatów. Nasze trawniki obfitują w wyschniętą koniczynę i dogorywające krwawniki.
Budki dla ptaków w niektórych miejscach poodpadały. I tyle jeśli chodzi o
troskę o ptaki.
Owady - ich populacja ginie i dobrze,
że trwa trend do ich odtwarzania. Tyle, że one też nie mają lekko. Na przykład oprysk „Rundup-em” wokół bloków
nr 4, 5 i 14 oraz na terenie śmietnika

przy bloku 4. Ten preparat jest toksyczny. Nasze psy chorują, bo poruszają się
koło trawników a oprysk osiada też na
asfalcie. (…)
A jak patrzeć na zgodę na umieszczanie reklam na płotkach oddzielających trawniki od pieszojezdni? Na płachtach plastiku, niszczonych przez warunki atmosferyczne wiszą szmaty budzące
niesmak swoim brakiem estetyki. Proszę
zobaczyć choćby reklamy przy bloku 4.
Okropność.
Wreszcie mój problem osobisty. Mam
75 lat. Mieszkam na parterze. Śpię w
pokoju przylegającym do dużego balkonu. Do wysokości 1/3 mojego okna rosną
krzewy jaśminu. Sześć lat temu przeszłam
dwa zawały. Krzewy uderzają w mój parapet przy podmuchu wiatru. Budzę się
z tego powodu z łomoczącym sercem. Od
sześciu lat proszę administrację o przycinanie tych krzewów. Walka o realizację
mojej prośby jest trudna. Są inne priorytety. A przecież primum non nocere. Poza
tym te krzaki pozwalają amatorom cudzej
własności na zakradanie się w nocy.(...)”
Od Redakcji: Za wszystkie uwagi
i wyrażone w nich zaangażowanie
w sprawy osiedla bardzo dziękujemy.
Propozycje konkretnych zmian i działań przekażemy Administracji osiedla
i będziemy się uważnie przyglądać, jak
są one wprowadzane w życie.
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Mistrzowie zapasów i sumo

Z Piątkowa do kadry narodowej
brakuje uśmiechów
oraz sportowej rywalizacji.
Program „Maluchy na Matach” prowadzony jest już 20
lat i niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. Patronat nad nim sprawuje PSM.

Blisko 60 zawodników z 18 klubów całej Polski stanęło na starcie Młodzieżowych Mistrzostw Polski 2022 - Zapasy Styl Klasyczny.
Gospodarzem zawodów był KS
„Sobieski Poznań” a patronat nad
nimi objęła PSM.

Rozegrany na Piątkowie turniej był
ostatnią eliminacją do kadry narodowej
i wyjazdu na mistrzostwa świata. W zespole gospodarzy po raz pierwszy po
kontuzji wystartował Gerard Kurniczak.
Stypendysta sportowy miasta Poznania
w kat 130 kg zajął III miejsce pokazując, że powoli wraca do wysokiej formy.
W kat 97 kg bardzo dobry występ zaliczył Dawid Zakrzewski, który przegrał
po zaciętym pojedynku walkę półfinałową i ostatecznie wywalczył brązowy medal. Zapaśnicy z Piątkowa wywalczyli IV
miejsce w klasyfikacji drużynowej a województwo wielkopolskie zajęło trzecie
miejsce w klasyfikacji regionów.
20 LAT MALUCHÓW
Uczniowie rozpoczęli kolejny rok

szkolny a także zajęcia w ramach programu‚ „Maluchy na Matach”. Projekt adresowany jest do najmłodszych
mieszkańców osiedli piątkowskich.
Spotkania mają formę rekreacji

SIEDEM MEDALI
Silna grupa zapaśniczek z Piątkowa uczestniczyła w
rozegranych w Stargardzie mistrzostwach szkół podstawowych w zapasach. Dziewczyny dzielnie walczyły
i zdobyły siedem medali, w tym dwa
złote, które wywalczyły Marta Bereszyńska i Aleksandra Zielińska. .KS
„Sobieski Poznań” zajął trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
BRĄZ W SUMO

ruchowej i służą przede wszystkim
zabawie i propagowaniu zdrowego stylu życia. Na treningach nigdy nie

Brązowy medal wywalczył Sebastian Warchoł zawodnik KS „Sobieski Poznań” w rozegranych w Krotoszynie Mistrzostwach Europy w sumo.
W kat. 115 kg dzielnie walczył przegrywając tylko jeden półfinałowy pojedynek z reprezentantem Węgier, a
w walce o medal brązowy pokonał zawodnika z Ukrainy
Andrzej Słabęcki
Fot. - Maciej Kula, A. Słabęcki

Milionowa aglomeracja poznańska

Znaczna przewaga kobiet
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynikających
z narodowego spisu powszechnego znacznie zwiększyła się liczba
mieszkańców Poznania. W stolicy
Wielkopolski mieszka 546,9 tys.
osób, czyli o ponad 17 tys. więcej
niż podawano wcześniej.
Wśród mieszkańców Poznaniu jest
84,7 tys. osób w wieku przedproduk-

cyjnym, 332,7 tys. osób w wieku produkcyjnym i 129,5 tys. osób w wieku
poprodukcyjnym. Co ciekawe w stolicy
Wielkopolski na 100 mężczyzn przypada 114 kobiet. Ich przewaga nad liczbą mężczyzn dotyczy wieku powyżej
19 lat i jest największa w grupie wiekowej powyżej 80 lat.
W aglomeracji poznańskiej, obejmującej Poznań i powiat poznański

mieszka 978,5 tys. osób. W strukturze ludności także przeważają kobiety. Na 100 mężczyzn przypada
ich 110.
Przedstawione przez GUS dane nie
uwzględniają m.in. obywateli Ukrainy,
którzy masowo przyjechali do stolicy
Wielkopolski po 24 lutego 2022 r. i
osób pracujących tymczasowo w Poznaniu.
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KALENDARIUM RN PSM
6 października - Komisja Członkowsko-Samorządowa
18 października - Komisja Rewizyjna
27 października - zebranie Rady Nadzorczej

Z prac Rady Nadzorczej PSM
30 września odbędzie się głosowanie uchwał na piśmie przez
Walne Zgromadzenie PSM, jednocześnie na wszystkich piątkowskich osiedlach.
W ramach informacji Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
o swoich pracach na posiedzenie Rady Nadzorczej PSM w dniu 25 sierpnia br. zostali zaproszeni przedstawiciele firmy Tenistal. Chodziło o możliwość wysłuchania i przedstawienia
argumentów w związku z informacją
od Wykonawcy o ewentualnym wzroście kosztów inwestycji zadaszenia
kortów tenisowych na osiedlu Jana
III Sobieskiego.
Przedstawiciele firmy udzielili informacji, przedstawiając i omawiając
szczegółowo swoją ostatnią ofertę. W

trakcie dyskusji porównywano i analizowano poprzednie oferty przedstawione przez firmę. Wzrost kosztów przedstawiciele Tenistalu tłumaczyli inflacją
oraz kompleksowością usługi związaną
z przygotowaniem terenu i uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie.
Następnie przyjęto analizę ekonomiczną Spółdzielni za pierwsze sześć
miesięcy tego roku. Plany remontowe są przygotowywane z podziałem
na nieruchomości. Przedmiotem zainteresowania członków Rady był
regulamin rozliczania kosztów ciepła na osiedla. Poruszono temat wyszczególnienia kosztów monitoringu
wizyjnego oraz podatku od nieruchomości w zestawieniu kosztów, obecnie opłaty te zawarte są w kosztach
eksploatacji.

Omawiano sprawy związane z organizacją głosowania uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie PSM.
Członkowie Rady zapoznali się z przygotowanymi materiałami. Spółdzielcy
otrzymali już zawiadomienia o wydarzeniu do mieszkań, a ze sprawozdaniami i projektami uchwał mogą zapoznać się w siedzibie PSM, administracjach osiedli oraz na stronie internetowej PSM.
Na koniec Rada podjęła uchwałę w
sprawie upoważnienia członków Rady
Nadzorczej do otwierania głosowania
uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie i uczestniczenia w komisjach mandatowo-skrutacyjnych. Odbędzie się ono w formie pisemnej 30
września w godzinach od 8 do 18 na
poszczególnych osiedlach. (big)

Ze sprawozdania za 2021 r.

Dobre wyniki spółdzielni
W głosowaniu na piśmie spółdzielcy wypowiedzą
się m. in. nad przyjęciem sprawozdań z działalności PSM za rok ubiegły oraz lata, gdy z uwagi na
ograniczenia covidowe nie mogły odbyć się Walne
Zgromadzenia. Przedstawiamy podstawowe informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności PSM
za rok 2021.
Poznańska Spółdzielnia mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które wstąpiły do niej z własnej woli lub z mocy ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawy – Prawo Spółdzielcze, po to, by wspólnie móc zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe oraz inne potrzeby
wynikające z miejsca zamieszkania. Historia PSM sięga
dnia 28 grudnia 1948 roku, kiedy to została powołana do
życia pod obecną nazwą i wpisana do rejestru Sądu Powiatowego dla m. Poznania pod numerem RS 746.
W minionym roku, szczególnego zainteresowania organów samorządowych i Zarządu Spółdzielni wymagały następujące sprawy:
• dążenie do kontynuowania procesu termomodernizacji budynków w osiedlu Bolesława Śmiałego, w osiedlu Władysława Jagiełły oraz w osiedlu Stefana Batorego,
• dążenie do zakończenia procesu przekształcania praw do
gruntów przypisanych do budynku, według zasad obowiązujących od roku 2018,
• rozpoczęcie procesu wykorzystania w zasobach spółdzielczych instalacji fotowoltaicznych poprzez wybór nieruchomości w osiedlach Bolesława Śmiałego i Bolesława Chrobrego,

• kontynuacja doskonalenia w Spółdzielni systemu informatycznego mającego usprawnić jej pracę,
• monitorowanie sytuacji rynku medialnego i w odpowiednim
momencie zawarcie umowy z nowym dostawcą energii gazowej, co znalazło odzwierciedlenie w opłatach dla poszczególnych członków.
Informacja o zasobach mieszkaniowych PSM według
stanu na 31.12.2021r.:
Liczba budynków – 249
Liczba mieszkań ogółem – 16.438,
w tym mieszkań własnych – 8.982 i wyodrębnionych
– 7.456.
Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań – 940.870,79
m kw.
Powierzchnia lokali użytkowych, garaży i terenów użytkowych – 98.089,83 m kw.
Na koniec 2021 roku PSM skupiała 19.591 członków.
W zasobach własnych i obcych obsługiwanych przez spółdzielnię zamieszkiwało 34.514 osób. Miniony rok był kolejnym, w którym zanotowano obniżenie liczby mieszkańców.
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w odpowiednim
stanie technicznym oraz poprawa infrastruktury wymagały ponoszenia znacznych nakładów finansowych na fundusz remontowy. W ubiegłym roku na te cele wykorzystano 22.889.343,87 zł
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 roku do
31.12.2021 roku z działalności gospodarczej Spółdzielni wykazuje wynik finansowy zysk netto w kwocie 3.304.454.15
zł, który będzie wykorzystany zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Spółdzielnia osiągnęła za rok 2021 korzystne wyniki ekonomiczne.
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Zawiadomienie o głosowaniu uchwał na piśmie
przez Walne Zgromadzenie PSM 2022
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zawiadamia, że zgodnie z § 110 Statutu Spółdzielni, uchwałą nr 241 i nr 242 Zarządu PSM z dnia
26 sierpnia 2022 r. oraz na podstawie art. 36 § 9-13
ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.648 t.j. z późniejszymi zmianami) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022.1028) postanawia, że głosowanie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie PSM odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku w godzinach od 8:00 do 18:00.
W głosowaniu uchwał na piśmie przez Walne
Zgromadzenie mogą brać czynny udział wyłącznie
członkowie Spółdzielni zaliczeni przez Radę Nadzorczą do danej części. Wobec powyższego Zarząd
zawiadamia o głosowaniu uchwał na piśmie przez
Walne Zgromadzenie członków posiadających tytuł
prawny do lokalu położonego na terenie:
 o
 s. Władysława Łokietka, zaprasza do auli
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 położonego w os. Władysława Łokietka nr 104,
 os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, zaprasza do lokalu Klubu Seniora „KRÓLEWSKA OAZA” położonego w os. Władysława Jagiełły nr 13 A,
 o
 s. Stefana Batorego, zaprasza do lokalu
Klubu Seniora „BATORY” położonego w os.
Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście E,
 o
 s. Bolesława Śmiałego, zaprasza do lokalu
Osiedlowego Klubu „KORONA” położonego
w os. Bolesława Śmiałego pawilon nr 104,
 os. Bolesława Chrobrego i ul. Grobla 1113, zaprasza do Osiedlowego Klubu „Przyjaciele” położonego w os. Bolesława Chrobrego 110/16,
 o
 s. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowo, zaprasza do lokalu Klubu Seniora
„HETMAN” położonego w os. Jana III Sobieskiego pawilon nr 52.
Rejestracja uprawnionych osób do głosowania odbędzie się poprzez podpisanie listy obecności i wydanie kart do głosowania w dniu 30
września 2022 roku w godzinach głosowania
od 8:00 do 18:00.
Głosowanie uchwał odbywać się będzie pisemnie na kartach do głosowania w głosowaniu tajnym.

Karty do głosowania opatrzone będą pieczęcią
Spółdzielni i zawierać będą istotną treść projektów
uchwał poddanych pod głosowanie.
Głosy należy oddawać poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „ZA” bądź „PRZECIW” bądź
„WSTRZYMUJĘ SIĘ” przy każdej uchwale. Karty do głosowania z dodatkowymi wpisami,
skreśleniami czy poprawkami będą uważane za nieważne.
Zgodnie z § 107 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni
członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu
tylko we właściwej dla siebie części Walnego Zgromadzenia.
Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali.
W przypadku gdy członkowi przysługuje kilka tytułów prawnych do lokalu członek swe prawa wyborze realizuje w jednym wybranym przez siebie
osiedlu, zgodnie z oświadczeniem złożonym do końca 2021 roku. Osoby, które nie złożyły stosownego
oświadczenia na zasadach określonych w treści §
107 ust.2 Statutu PSM powinny złożyć oświadczenie w Zarządzie PSM os. Bolesława Chrobrego 117
w Poznaniu pok.48, najpóźniej na 7 dni przed datą pisemnego głosowania uchwał na piśmie przez
Walne Zgromadzenie tj. do 23 września 2022 r.
do godz. 15.00. W razie niezłożenia przez członka jakiegokolwiek oświadczenia członek realizuje
swe prawa wyborcze na osiedlu, w którym lokal
nabył najwcześniej.
Członek może brać udział w głosowaniu osobiście albo przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.
Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej PSM www.psm.poznan.pl (zakładka komunikaty) oraz w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48. Pełnomocnictwo może być złożone w budynku Zarządu PSM
pokój nr 48 do dnia 23 września 2022 r. do godziny
15:00, co nie wyklucza możliwości przedstawienia
pełnomocnictwa bezpośrednio podczas głosowania.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej
niż jednego członka. Pełnomocnikiem nie może
być pracownik PSM.
Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze
sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą
głosowane. Materiały wyłożone będą w kancelarii,
w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, os. Bolesława

Chrobrego 117 i w administracjach osiedli zgodnie z §110 ust.1 i 2 Statutu Spółdzielni tj. od 08
września 2022 r. oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.psm.poznan.pl (po zalogowaniu się do
informacji czynszowej).
Zgodnie z zapisem art. 36 §12 ustawy z dnia
16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze postanowienia Statutu PSM znajdują zastosowanie wtedy gdy zostały przywołane w dokumentach dotyczących głosowania uchwał na piśmie przez Walne
Zgromadzenie PSM.
W trybie głosowania uchwał na piśmie przez
Walne Zgromadzenie PSM głosowane będą następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Winiarzowi za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Winiarzowi za rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Winiarzowi za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Michałowi Tokłowiczowi
za rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Michałowi Tokłowiczowi
za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Michałowi Tokłowiczowi
za okres od 01.01.2021 r. do 27.05.2021 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pełniącej funkcję Członka Zarządu – Mirosławie Musielińskiej-Klemka za okres od 27.05.2021 r.
do 31.12.2021 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
pełniącego funkcję Członka Zarządu – Piotrowi Koperowi za okres od 27.05.2021 r. do 31.12.2021 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki
bilansowej spółdzielni za rok 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki
bilansowej spółdzielni za rok 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki
bilansowej spółdzielni za rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej
sumy zobowiązań.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie przetargowym własności działek nr 14/9, 14/10 o łącznej powierzchni 13 002 m kw. mapa ark. 08, obręb Naramowice zapisanych w księdze wieczystej
PO1P/00093702/3 oraz prawa użytkowania wieczystego działki o powierzchni 1 709 m kw. oznaczonej nr 11/6. Ark. 8, obręb Naramowice zapisanej w
księdze wieczystej PO1P/00274461/4 i działek o łącznej powierzchni 23 460 m kw. oznaczonych nr 11/7,
12/5 ark. 08, obręb Naramowice zapisanych w księdze wieczystej PO1P/00087894/0, wraz z nieruchomościami posadowionymi na tych działkach gruntowych stanowiących tzw. Bazę Boranta oraz dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.
Głosowanie nad przyjęciem powyżej wskazanych uchwał na piśmie wyczerpuje porządek,
przy czym głosowanie zostanie poprzedzone
otwarciem głosowania przez osoby upoważnione
przez Radę Nadzorczą PSM, a zamknięcia głosowania dokona przewodniczący Komisji Skrutacyjnej bądź jego zastępca.
Komisja Skrutacyjna składać się będzie z
pracowników PSM albo wybranych przez Radę
Nadzorczą członków Rady Nadzorczej. Wyboru
pracowników PSM wchodzących w skład Komisji Skrutacyjnej dokona Zarząd PSM. Rady
Osiedli PSM mogą wyznaczyć w drodze uchwały
spośród swoich członków do trzech osób pełniących funkcję osób zaufanych, którzy są uprawnieni do obserwowania przebiegu głosowania.
Na głosowanie prosimy
zabrać dowód tożsamości.

Decyzja w sprawie tzw. bazy Boranta
Wokół możliwości wykorzystania tzw. bazy Boranta, czyli kilku działek należących
do PSM, od lat toczą się dyskusje. Chociaż położone na nich hale magazynowe są
wynajmowane to jednak wpływy z czynszu
są niewystarczające i generują koszty dla
spółdzielni. Stosunkowo niewielkie, ale jednak koszty.
Po długich dyskusjach poprzednie władze PSM
zdecydowały się podjąć inwestycje i zbudować na
tym terenie osiedle mieszkaniowe. W pierwszym
etapie miało to być ok. 100 mieszkań, później więcej. Uzyskano pozwolenie na budowę pierwszego
etapu i rozpoczęto przygotowania do tej sporej

dla spółdzielni inwestycji, która od lat przecież
nie budowała już mieszkań. Kontynuowanie tego
przedsięwzięcia, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji na rynku budowlanym, rosnących kosztów
energii oraz materiałów i wysokim koszcie kredytu bankowego, wiąże się jednak ze sporym ryzykiem oraz dalszymi i to znacznymi nakładami
finansowymi.
Po dogłębnej analizie obecny Zarząd PSM
zdecydował więc przedstawić spółdzielcom propozycję odstąpienia od inwestycji i sprzedaży w
drodze przetargu terenu przy ul. Boranta, uzasadniając w niedawnym wywiadzie dla „Echa”,
że: „Jako Zarząd nie chcemy podejmować budo-

wy, bo jest to trudny czas na inwestycje, drożeją materiały budowlane, a spółdzielnia nie ma
odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, doświadczenia ani środków na jej prowadzenie. Przeprowadzone analizy wskazują, że za ten teren
można uzyskać atrakcyjną kwotę, którą możemy
przeznaczyć na inne inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym, korzystniejsze dla
spółdzielców i spółdzielni.”
Argumentów przemawiających za proponowanym rozwiązaniem jest o wiele więcej. Czy je poprzeć - zdecydują członkowie spółdzielni głosując
na piśmie na przedstawiony przez Zarząd projekt
uchwały Walnego Zgromadzenia.

INFORMATOR PSM
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Bolesława Chrobrego 117
60-681 Poznań
tel. 61 8272-200
e-mail: info@ psm.poznan.pl
www.psm.poznan.pl
Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego
os. Bolesława Chrobrego 110/11
60-681 Poznań
tel.: 61-82-23-912, 61-82-23-942, 61-82-23-271
e-mail: adm.chrobry@psm.poznan.pl
Kierownik – Marcin Majchrzycki
Dyżurny instalator: 502 390-632
Dyżurny elektryk: 502 390-642
Administracja Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki
os. Jana III Sobieskiego 103
60-688 Poznań
tel.: 61-82-34-301 ,tel.: 61-82-34-291 dział techniczny
e-mail: adm.sobieski@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Delikta
Dyżurny instalator: 605 781-596
Dyżurny elektryk: 605 781-598
Administracja Osiedla Bolesława Śmiałego
os. Bolesława Śmiałego 104
60-682 Poznań
Telefony:
61-82-36-021 - Sekretariat
61-82-36-041 - Dział Techniczny (wew. 377, 388)
61-82-36-021 - Dział Administracyjny (wew. 366)
e-mail: adm.smialy@psm.poznan.pl
Kierownik - Maciej Graczyk
Dyżurny instalator: 782 26 34 01
Dyżurny elektryk: 782 54 72 48
Administracja Osiedla Stefana Batorego
os. Stefana Batorego pawilon nr 38 A wejście A
60-687 Poznań
tel.: 61-82-17-381, 61-82-18-041,
e-mail: adm.batory@psm.poznan.pl
e-mail: tech.batory@psm.poznan.pl
Kierownik - Janusz Piskor
Dyżurny instalator 606 189-518
Dyżurny elektryk 606 189-794
Administracja Osiedla Władysława Jagiełły
i Zygmunta Starego
os. Władysława Jagiełły bud. nr 29
60-694 Poznań
tel. 61-822-58-31, tel. 61-822-28-27
e-mail: adm.jagiello@psm.poznan.pl
Kierownik - Hanna Hermanowska
Dyżurny instalator: 603 450 357
Dyżurny elektryk: 518 491 233
Gospodarz osiedla OWJ 887 696 476
Gospodarz osiedla OZS 607 439 491
Administracja Osiedla Władysława Łokietka
os. Władysława Łokietka 102
61-616 Poznań
tel. 61- 82-27-461
e-mail: adm.lokietek@psm.poznan.pl
Kierownik - Aleksander Meyza
Dyżurny instalator: 602 279-530
Dyżurny elektryk: 602 278-751
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Lato w „Królewskiej Oazie”

„Złoty Liść” przy platanie

Na jubileusz - wycieczka

Na południu Wielkopolski

Przyjemny chłód
klubowego pomieszczenia sprzyjał wtorkowym spotkaniom
na warsztatach terapii pamięci. Były gry ćwiczące spostrzegawczość, refleks i pamięć.
Na przełomie czerwca i lipca seniorzy wypoczywali na zorganizowanym 14-dniowym
turnusie w Mrzeżynie,
który sami sobie sfinansowali. W czasie
pobytu mieli zagwarantowane zabiegi z fizjoterapii. Byli bardzo zadowoleni z takiej zorganizowanej formy wypoczynku.
W sierpniu odwiedziliśmy Centrum Szyfrów Enigmy
z przewodnikiem, a także odbyliśmy wycieczkę do Ekologicznego Ogrodu w Wirach. Podczas owocowych warsztatów dowiedzieliśmy się, w jaki sposób i z czego (wyłącznie z darów natury) można wykonać aż 7 rodzajów octu.
Z ciekawością uczestniczyliśmy w warsztatach – specjały
z ogórków.
28 sierpnia uczestniczyliśmy w Przeglądzie Twórczości Senioralnej, który odbywał się w klubie B 17
na Stadionie. Prezentowaliśmy nasze prace. Na koniec lata z
okazji XX-lecia klubu
pojechaliśmy na długo wyczekiwaną wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego i Krakowa.

W słoneczny sierpniowy dzień odbyła się wycieczka Klubu Seniora „Złoty Liść” do Śmiełowa i Dobrzycy.
Najpierw klubowicze odwiedzili Muzeum im. Adama
Mickiewicza w Śmiełowie, które mieści się w wyjątkowym
pałacu z końca XVIII w. Poruszając się po wnętrzach pełnych zabytków, seniorzy wsłuchiwali się w opowieści przewodniczki. W przyległym parku podziwiali roślinność, odwiedzili Ogródek Zosi oraz okazały dąb. Znalazł się także
czas na kawę i herbatę w kawiarni.
Kolejnym miejscem, do którego się udali, było Muzeum
Ziemiaństwa w Dobrzycy. Uczestnicy z zainteresowaniem
wysłuchali historii dóbr dobrzyckich, którą przybliżyli przewodnicy. Po zwiedzeniu wnętrz był czas na posiłek, spacer i relaks w rozległym parku. Na zakończenie seniorzy
sprawdzili, ile osób potrzeba, by objąć ogromny platan rosnący przed pałacem. Miła i sympatyczna atmosfera, niepowtarzalne miejsca i wyjątkowa roślinność na pewno na
długo zostaną w pamięci uczestników wycieczki.
Małgosia Pilch

Grażyna
Turonek – Szczupak,
instruktor klubu
seniora „Królewska Oaza”

Osiedlowy informator klubowy
Osiedle Bolesława Chrobrego
Klub Osiedlowy „PRZYJACIELE”,
os. Bolesława Chrobrego pawilon 110
(wejście od strony budynków 15, 16)
Prowadząca: Sylwia Czubała; tel.:
39 926 04 27, kom.: 609 008 986
Klub czynny jest od wtorku do
czwartku w godz.: 14-17
Osiedle Bolesława Śmiałego
Osiedlowy Klub „KORONA”,
os. Bolesława Śmiałego paw.104;
tel. 61 823 60 21 wew. 313
Zajęcia dla dorosłych i seniorów
prowadzi Ludmiła Kłos
Klub czynny jest:
poniedziałek 9-17
wtorek 12-20
środa 12-20

czwartek od 11-19
piątek od 9-17

wtorek 17-20
środa 10-14
czwartek 17-20

Osiedle Jana III Sobieskiego
Klub Seniora „HETMAN”, os. Jana III
Sobieskiego pawilon 52
Prowadząca Stenia Golińska;
tel. 61 827 23 44
Klub czynny jest we wszystkie dni
robocze od poniedziałku do piątku
w godz. 13-21

Osiedle Władysława Jagiełły
Klub Seniora „KRÓLEWSKA OAZA”,
os. Władysława Jagiełły 13 A
Prowadząca Grażyna Turonek-Szczupak; tel. 61 822 24 92
Klub czynny jest od poniedziałku
do piątku w godz. 16-20

Osiedle Stefana Batorego
Klub Seniora „BATORY”, os. Stefana
Batorego pawilon nr 38 A wejście E
P.o. instruktor Beata Przybylska–
Kujawa; tel. 61 8217 381 wew. 607
W klubie odbywają się zajęcia stałe:
poniedziałek 10-13

Osiedle Władysława Łokietka
Klub Seniora „ZŁOTY LIŚĆ”, os. Władysława Łokietka 6c, tel. 603 404 071
Instruktor Małgorzata Pilch;
ks.zlotylisc@o2.pl
Klub czynny jest we wtorki 16-19
oraz czwartki 14-17

16

ECHO 10/327 (XXV)

Piknik sąsiedzki

Przyjacielsko, smacznie i zabawnie

Bardzo udanie przebiegł wrześniowy Piknik Sąsiedzki na os.
Zygmunta Starego przy bloku 15a.

Szczególnie miłym i podniosłym akcentem pikniku była inauguracja
działalności Magla Artystycznego.

Licznie zgromadzeni uczestnicy,
reprezentujący wszystkie pokolenia
mieszkańców, obejrzeli rodzinny spektakl z udziałem sąsiadów, uraczyli się
przepysznymi ciastami, pośpiewali
wspólnie wakacyjne piosenki, przebierali się także w teatralnej garderobie,
a na zakończenie rozdano nagrody za
udział w konkursie.
Było radośnie, przyjacielsko,
smacznie i zabawnie. Nawet pogoda
nam dopisała. Już planujemy kolejne
imprezy. Dziękujemy Miastu Poznań
za finansowanie i Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” za patronat.

Julita Banaśkiewicz
Prezeska Stowarzyszenia Magiel Artystyczny
https://www.facebook.com/magielartystyczny

