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Мобільний центр «Мій дім» – це ініціатива для біженців з України, які про-
живають в околицях Познані. У програмі заходів мистецькі майстер-класи, 
перегляди казок для дітей, фотовиставка та зустрічі з психологами. З 21 ве-
ресня Фонд Барак Культури, як організатор проекту, запускає психологічну 
допомогу у своїй штаб-квартирі у м.Познань. Ви можете прийти і поговори-
ти безкоштовно.

Sławek Szymański

Мобільний центр 
„Мій дім” охо-
плює сім міст 
Познанського 
повіту. До цьо-

го часу вже відбулися заходи 
в Мосіні, Тульці та Сваженд-
зі. –»Проект добре продума-
ний, а його необхідність оче-
видна . Ми порушили складну 
тему і нам дуже приємно, що 
учасники задоволені!» – каже 
Мацей Фронков’як, директор 
GOKiS Kleszczewo.

У кожному містечку обрано-
го маршруту Мобільний центр 
пропонує переселенцям з Укра-
їни ряд заходів: танцювальні та 
художні майстер-класи, май-
стер-класи з виготовлення ля-
льок-мотанок, кінопокази для ді-
тей, фотовиставку „Mój dom/Мій 
дім” з роботами Ангеліни Сторо-
женко, а також можливість зу-
стрічі та розмови з психолога-
ми. Вони допомагають виріши-
ти проблеми пов’язані зі зміною 
місця проживання, оточення, 
мови та культури. Також учас-
ники заходів можуть індивіду-
ально поспілкуватися з психо-

логами знайти шлях до подо-
лання особистих проблем. Усі за-
няття проводяться українською 
мовою і участь у них абсолютно 
безкоштовна.

Кожен такий захід відбуваєть-
ся впродовж одного дня. Фонд 
Барак Культури, який є органі-
затором проекту, вирішив роз-
ширити та полегшити доступ до 
психологічної допомоги. З на-
ступної середи, 21 вересня, Ви 
також зможете зустрітися з пси-
хологом у штаб-квартирі фон-
ду за адресою вул. Марцинков-
ського 21 у Познані (абсолютно 
безкоштовно).

– Ми знаємо, наскільки важли-
ва психологічна допомога людям, 
які пережили такі важкі часи, які 
зараз переживає український на-
род. Тому хочемо не тільки про-
довжити а й розширити нашу ді-
яльність на весь Познанський по-
віт, – каже Матеуш Грухот з Фун-
дації Барак Культури.

У нас є висококваліфіковані 
психологи з України, які з 21 ве-
ресня зможуть почути та допо-
могти більшій кількості людей, 
у зручний час і у зручному міс-
ці, – додає він.

Психолог Яніна Міщенко, яка 
бере участь у проекті: — Бага-
то українців, які перебувають у 
Польщі, — матері з дітьми. На-
вчальний рік розпочався, і це ще 
одна проблемна ситуація. Не всі 
діти легко адаптуються – відбува-
ється процес ізоляції. Діти став-
ляться до багатьох речей інакше, 
ніж дорослі, тому ми як батьки 
повинні спостерігати за їх пове-
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Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Poznania 
o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na: 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W POZNANIU
stanowiących własność Miasta Poznania

Lp. Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości Przeznaczenie Cena

wywoławcza Wadium

1. Poznań, ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 
działka 1/393 (RIVb) pow. 604 m2 KW PO1P/00318232/1

tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

390 000,– zł

(w tym 23% VAT)
43 000,– zł

2.
Poznań, ul. Moniki Gruchmanowej obręb Golęcin arkusz 14 

działka 1/394 (RIVb) pow. 603 m2 KW PO1P/00318232/1
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej
390 000,– zł 

(w tym 23% VAT) 44 000,– zł

Przetargi odbędą się 20 października 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Malinowa.

Przetargi rozpoczną się o godz. 10.00 rejestracją osób uprawnionych. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, 
nie później niż do 13 października 2022 r. 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek bankowy. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Miasta Poznania: Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania: PKO BP S.A. 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555. Tytuł wpłaty winien jednoznacznie wskazywać 
uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Pełna treść ogłoszenia o przetargach podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
��na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP, ul. Gronowa 20;
��na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania http://poznan.pl (nieruchomości na sprzedaż – aktualna oferta przetargowa);
��w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.poznan.pl (ogłoszenia, decyzje, rejestry / komunikaty do ogłoszeń / nieruchomości: zbywanie nieruchomości – 

aktualna oferta przetargowa).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 61 827 15 81, 61 827 16 71, 61 827 16 74, 61 827 16 75, 61 827 18 62 lub osobiście w Sali Obsługi 
Klienta Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
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дінкою, бути пильними та реагу-
вати одразу як виникає пробле-
ма. Запрошую на розмову не ли-
ше тих, хто сам потребує допо-
моги, а й тих, хто хоче допомогти 
своїм дітям, – заохочує психолог.

Відкриття стаціонарного 
пункту на базі фонду – це та-
кож можливість продовжити зу-
стрічі з психологом для тих, хто 
встановив чи встановить з ним 
контакт під час «виїзних» захо-
дів Мобільного центру.

За словами представників 
Фонду Барак Культури, мета 
проекту — інтегрувати біженців 
з України, допомогти їм адап-
туватися в нових місцях пере-
бування і спробувати зменши-
ти негативні емоції, які є наслід-
ком російської агресії, яка триває 
в Україні. Проект фінансується 
Познанським повітом.

Які міста відвідає 
Мобільний центр 
«Мій дім».
У розкладі залишилось ще чо-
тири зупинки:
• 17 вересня – гміня Черво-
нак (Центр культури та відпо-
чинку, вул. Пілсудського 3a, м. 
Козеглови)
• 24 вересня – гміня Сухи-Ляс 
(Центр культури і публічна бі-
бліотека, вул. Шкільна 16, м. 
Сухи-Ляс)
• 2 жовтня - гміня Мурована 
Ґосьліна (Міський і Громадський 
центр культури та відпочинку, 
вул. Мсцішевська, 10, м. Муро-
вана Ґосліна)
• 8 жовтня - гміня Тарново-По-
дґурне (Культурний центр, вул. 
Оґродова, 13А, Пшезмерово). l


