Podsumowanie konkursów
W dniu 27 listopada 2017r. o godz. 1700 w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej „CENTRUM” odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
laureatom konkursów na: „Najładniejszy balkon na osiedlu „CENTRUM” oraz
„Najbardziej estetyczne zagospodarowanie terenu wokół bloku” będące
w zasobach w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”.
Podczas podsumowania Prezes Zarządu podziękował wszystkim
nagrodzonym za codzienną pracę i istotny wkład w upiększanie naszego
osiedla. Podkreślał, iż dla wielu mieszkańców dbanie o swój ogródek lub balkon
to pasja, a nawet część życia. Wielu z nich nie wyobraża sobie szarego,
odrapanego balkonu, który kłuje w oczy swoją brzydotą. Dlatego w wolnych
chwilach pielęgnują kwiaty i rośliny, które sprawiają, że otoczenie na osiedlach
staje się przyjaźniejsze mieszkańcom. Pielęgnowanie kwiatów, to także ich
pasja oraz sposób na spędzanie wolnego czasu.
Działalność wyróżnionych mieszkańców idealnie wpisuje się w program
działalności Spółdzielni na lata 2015 - 2020 – poprawa stanu otoczenia
budynków, którego celem jest m.in.: zwiększenie ilości zieleni przy budynkach,
wzrost aktywności mieszkańców w tworzeniu nowego wizerunku najbliższego
otoczenia oraz podnoszenie walorów estetycznych (przyrodniczych
i krajobrazowych).
Zarząd o w/w konkursach dla mieszkańców naszej Spółdzielni w ramach
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej SM „CENTRUM” poinformował
w miesiącu czerwcu 2017r.,ogłoszenia wywieszono na klatkach schodowych
oraz zamieszczono na stronie internetowej.
Komisja Konkursowa w składzie:
1) Regina Laskowska – przewodnicząca,
2) Wiesława Jolanta Koniecko –członek,
3) Agnieszka Pazio – sekretarz

dokonała w dniach 14.07.2017r. i 18.09.2017r. oceny wyglądu wszystkich
balkonów oraz estetyki i sposobu zagospodarowania terenu wokół bloków
będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”.
Komisja brała pod uwagę: wygląd i ogólne wrażenie, ukwiecenie, czyli
kolorystykę i dobór roślin, a przede wszystkim pomysłowość zaprojektowania
ogrodu czy też balkonu, a kryteriami wyboru zwycięzców były m.in. estetyka,
oryginalność, różnorodność roślinna oraz nowatorskie rozwiązania
zastosowane przy upiększaniu ogródków i balkonów.
Jury zdecydowało przyznać nagrody :
 w kategorii „duże balkony”
- I miejsce -2 równorzędne nagrody,
- II miejsce -3 nagrody,
- III miejsce - 4 nagrody,
- oraz 9 wyróżnień,
 w kategorii „małe balkony”
- I miejsce - 1 nagroda,
- II miejsce - 2 nagrody,
 w kategorii „ogródki przyblokowe”
- I miejsce - 2 nagrody,
- II miejsce - 3 nagrody,
- III miejsce -5 nagród,
- oraz 12 wyróżnień.
Nagrodzonym i wyróżnionym wręczone zostały dyplomy oraz nagrody
rzeczowe w formie talonów.
Zarząd SM „CENTRUM” postanowił także jak co roku wręczyć
wyróżnienia najbardziej zaangażowanym mieszkańcom w budowanie
pozytywnego wizerunku Spółdzielni, poprzez upiększanie miejsca
zamieszkiwania. Za pracę na rzecz właściwego rozwoju spółdzielczości lokalnej
i przyczyniania się do kształtowania pozytywnego wizerunku Spółdzielni oraz
budowania dobrych relacji międzysąsiedzkich, podziękowano 12 osobom
wręczając wyróżnienia.
Fotografie niektórych wyróżnionych i nagrodzonych balkonów oraz
ogródków przyblokowych wywieszono na tablicach w biurze Spółdzielni.

