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Aniołowie w niebie głoszą wieść radosną:

Bożego Narodzenia nadszedł czas !

To czas ludzkiej miłości i życzliwości,

niech nie zabraknie Wam także radości!

Kolędujcie z uśmiechem na twarzach,

a sylwestrową noc spędźcie na wesołych zabawach!

Niech ten świąteczny czas odmieni wszystkich nas

Niech pokój i spokój nam w sercach zawita

Niech pośpiech przy stole nie gości,

niech tegoroczne święta będą pełne radości

Niech razem z opłatkiem uśmiechem się każdy podzieli,

byśmy w ten czas świąteczny byli prawdziwie weseli!

SZANOWNI PAŃSTWO!
Dziś, z wielką satysfakcją przekazujemy do Waszych rąk setny 

numer naszego biuletynu informacyjnego. Może ktoś powiedzieć, 
no i co z tego? Otóż, uważamy ten fakt za pozytywne osiągnięcie. 
Pomysł na jego publikację zrodził się z potrzeby przekazywania 
ważnych wiadomości i informacji o naszej Spółdzielni i spółdziel-
czości mieszkaniowej. Podyktowało go samo życie w dobie zmie-
niających się, pod koniec lat 90-tych XX wieku, w bardzo szybkim 
tempie metod i środków przekazu w komunikowaniu się oraz 
w sytuacji dynamicznych zmian w prawodawstwie dotyczącym 
spółdzielczości mieszkaniowej. Zdajemy sobie sprawę, że może nie 
zawsze artykuły w nim zamieszczane były na miarę tych „dzienni-
karskich”, że można mieć uwagi co do szaty graficznej itp., ale 
trzeba też mieć świadomość, że z tym związane są również koszty. 
Informator od samego początku tworzą  pracownicy Spółdzielni 
w ramach pełnionych obowiązków służbowych, z potrzeby serca,  
a nie wyspecjalizowana redakcja. Zamierzeniem naszym było to, 
aby docierał on do każdego mieszkania z konkretnymi, ważnymi 
informacjami, aby stał się łącznikiem pomiędzy Spółdzielnią a in-
dywidualnym mieszkańcem, który nie zawsze miał i ma możliwość 
uzyskania ich osobiście. Jest również dostępny na naszej stronie 
internetowej www.spoldzielnialsm.pl . Przez ogół mieszkańców 
postrzegany jest pozytywnie, będziemy kontynuować jego wyda-
wanie czyniąc go jeszcze bardziej przystępnym. 

Z poważaniem
Zarząd LSM

Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski

Andrzej Mazurek
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Wszystkim mieszkańcom 
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

składamy serdeczne życzenia najpiękniejszych, osobistych, spędzonych w zdrowiu 
i ze spokojem w sercu Świąt Bożego Narodzenia,

a nadchodzący Nowy Rok 2016 niech przyniesie nadzieję, życzliwość i spełnienie marzeń.

Rada Nadzorcza, Zarząd
i pracownicy Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dział Opłat Eksploatacyjnych LSM informuje, że opłaty 
za mieszkanie i garaż bez prowizji można dokonywać:

• Poczta Polska S.A na terenie całego kraju 

• SKOK Unii Lubelskiej przy ul.Krasińskiego 2 

• Punkt Kasowy przy ul.J.Sawy i przy ul. Rzeckiego 21 

• Bank Spółdzielczy Piaski przy ul.Krasińskiego 2 

Przypominamy o zmianie nr rachunku bankowego do 
wpłat za mieszkanie i garaż, który znajduje się w nowej 
(zielonej ) książeczce. 
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JAKI BYŁ MIJAJĄCY 2015 ROK?, 
58 JUŻ ROK FUNKCJONOWANIA 

LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ

Zbliża się okres rozliczeniowy dotyczący działal-
ności naszej Spółdzielni. Koniec grudnia 2015 r. to 
graniczna data podsumowania naszej pracy i tego 
co zrobiliśmy w naszych 7 osiedlach, jakie podej-
mowaliśmy wyzwania remontowe i inwestycyjne, 
jak gospodarowaliśmy lokalami usługowo-handlo-
wymi, jak nas postrzegano w Lublinie i w kraju, 
a przede wszystkim z jakim skutkiem gospodaro-
waliśmy powierzonym majątkiem.

Konkretne dane, liczby i wyliczenia przedstawimy oczywi-
ście po zatwierdzonym bilansie, ale już dziś możemy powie-
dzieć, opierając się na wynikach na koniec października br., 
że sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra. I to jest wiado-
mość dobra i dla nas i dla Państwa, dla wszystkich mieszkań-
ców naszej Spółdzielni. Oczywiście gospodarujemy tylko 
środkami finansowymi gromadzonymi z opłat eksploatacyj-
nych, które wpływają od Państwa na konto Spółdzielni. 

Od lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
prowadzimy intensywną działalność windykacyjną, ponie-
waż zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych w pewnym 
stopniu ograniczają działalność Spółdzielni. Dziś to zadłu-
żenie dotyczące całych zasobów mieszkaniowych wynosi 
około 5,8%. Najgorsze dla Spółdzielni są zadłużenia kilku-
dziesięcio - miesięczne, gdzie mamy wyroki eksmisji 
z orzeczeniem prawa do lokalu socjalnego, a których nie 
można wykonać bo nie mamy dostępu do takich lokali. 
Na dzień dzisiejszy takich wyroków mamy 16 i gdyby były 
takie lokale, eksmisje stałyby się realne, a zadłużenie miało-
by inny wymiar. W tym roku odbyły się 4 eksmisje oraz 6 li-
cytacji, które dotyczyły mieszkań z prawem odrębnej wła-
sności i spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

W chwili kiedy oddajemy ten Informator w Spółdzielni 
trwają już zaawansowane prace związane z konstruowaniem 
planu działalności gospodarczej Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na 2016 r. Dobrą informacją jest fakt, że 
Urząd Miasta Lublin nie podniesie w 2016 r. opłat za poda-
tek od nieruchomości i stawek za wywóz odpadów komu-
nalnych. Niestety dotarła właśnie do Spółdzielni informacja, 
że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową, 
wyższą opłatę dla ciepła, co skutkuje podwyżką opłat za 
zamówioną moc cieplną i za ciepło. Nowe stawki będą 
obowiązywać już od 30 listopada 2015 r. Nowe ceny to 
wyższe koszty ogrzewania i podgrzewu wody. Niestety 
rosną koszty opłaty stałej, którą płacimy do LPEC-u co 
miesiąc, niezależnie od tego czy grzejemy, czy nie. 
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia zmuszeni je-
steśmy podwyższyć zaliczki na c.o. i centralną ciepłą wodę. 
Podkreślamy, że to opłaty całkowicie niezależne od nas. 
Kolejna nie najlepsza informacja dla mieszkańców, to fakt 
że od miesiąca kwietnia Spółdzielnia musi również zwery-
fikować opłaty w pozycjach eksploatacji i konserwacji. 
Podkreślamy, że stawki te są niezmienne od 2010 roku, 
a w tym czasie koszty większości materiałów i usług 
wzrastały kilkakrotnie. Łączna inflacja za te lata  

to ponad 10%. Dużo więcej płacimy za dozór techniczny, 
obowiązkowe przeglądy budynków i instalacji, ubezpie-
czenia, konserwacje zieleni osiedlowej, usługi obce i inne. 
Niestety stawki ustalone na ten cel ponad 5 lat temu są 
dzisiaj za niskie, więc zmiana w opłatach jest niezbędna. 
Dołożymy wszelkich starań, aby była ona jak najmniej 
dotkliwa dla mieszkańców.

O wszystkich zamierzeniach, planach i podjętych kierunkach 
rozwoju naszej Spółdzielni na najbliższy okres czasu i na 
następny okres rozliczeniowy będziemy Państwa informować 
na bieżąco w kolejnych wydaniach naszego biuletynu.

Zarząd LSM

JUBILEUSZ INFORMATORA 
LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ
Szanowni Państwo, przekazujemy Wam do rąk setne 

wydanie Informatora. To jubileusz naszej gazetki, która 
niezmiennie ukazuje się już od ponad 17 lat i trafia do 
skrzynek pocztowych mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Cieszymy się, że możemy spotykać się 
z Państwem także poprzez słowo drukowane.

O potrzebie wydawania spółdzielczej gazetki utwierdzi-
ły nas doświadczenia zebrane w ciągu kilkudziesięciu lat 
działalności Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Powróćmy na chwilę do tamtych lat i spójrzmy w prze-
szłość.....

Był maj 1998 rok- władze Spółdzielni powołują Informator 
- biuletyn Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który dał 
początek nowej jakości komunikowania się Zarządu 
z mieszkańcami LSM. Wbrew różnym opiniom zdecydowa-
na większość przyjęła go z aprobatą. I od tego już momen-
tu Informator dla wielu z Państwa stał się czymś oczywistym 
i oczekiwanym. 

Na łamach naszego Informatora przekazujemy Państwu 
ważne informacje dotyczące tego wszystkiego,co dotyczy 
spółdzielczości mieszkaniowej. Zawsze na bieżąco dowia-
dujecie się Państwo o działalności naszej Spółdzielni jej 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Informujemy o wykonanych 
remontach, o uchwalonych regulaminach, przedstawiamy 
obszerne sprawozdania z przebiegu Walnego Zgromadzenia 
Członków Spółdzielni. Zamieszczamy informacje o podję-
tych uchwałach i planach na przyszłość.

Oprócz spraw dotyczących gospodarki, finansów i re-
montów wyjaśniamy m.in. procedury uzyskania dodatków 
mieszkaniowych oraz przypominamy o przestrzeganiu 
przepisów regulujących porządek domowy i zasadach 
współżycia mieszkańców w domach Spółdzielni. 

Wiele miejsca w naszym biuletynie poświęcone jest 
działalności społeczno- kulturalnej realizowanej przez Dom 
Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz 
mieszkańców. Dom Kultury LSM spełnia ważną funkcję 
edukacyjną – włącza się w różnego rodzaju działania 
twórcze, ma bogaty program zajęć dla dzieci, młodzieży 
i seniorów, działają w nim różne sekcje zainteresowań 
dostępne dla naszych mieszkańców. Na łamach naszego 
periodyku piszemy o organizowanych sezonowo półkolo-
niach dla dzieci „ Akcja Lato” i „ Akcja Zima”, imprezach 
plenerowych itd.
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Przytaczane w Informatorze wydarzenia z perspektywy 
mijającego czasu mają już charakter historyczny. Mamy 
nadzieję, że to o czym pisaliśmy zyskało uznanie wśród 
naszych mieszkańców.

Dziś możemy stwierdzić, że nasza spółdzielcza elesemow-
ska gazetka jest potrzebna. Cieszy nas fakt, że mieszkańcy 
chętnie uczestniczą w podejmowanych przez nas inicjaty-
wach chociażby poprzez uczestnictwo w corocznie orga-
nizowanym konkursie na „Najpiękniej ukwiecony balkon”.

Informator LSM jest głosem doradczym w sprawach 
ważnych dla mieszkańców i niezmiennie już od ponad 17 lat 
stanowi główne źródło wiedzy o wszystkim co dzieje się 
w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Powrócimy do Państwa już niebawem w kolejnych 
wydaniach naszej elesemowskiej gazetki. Będziemy 
mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami i będziemy starać 
się tak jak dotychczas, być jak najbliżej naszych wspól-
nych spraw.

MIESZKAŃCY NAS OCENIAJĄ
PODSUMOWANIE ANONIMOWEJ ANKIETY 
OCENIAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ LUBELSKIEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.
W związku z dążeniem do doskonalenia jakości obsługi 

interesanta i stopniem satysfakcji ze sposobu realizacji 
naszych działań, przeprowadzona została już czternasty 
raz anonimowa ankieta badająca satysfakcję mieszkańców 
z działalności Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przeprowadzonej ankiecie wzięło udział 149 osób. 
Ankietowani mieszkańcy oceniali działalność LSM na tle 
innych lubelskich spółdzielni mieszkaniowych, poziom 
obsługi w Zarządzie, poziom obsługi w administracji oraz 
estetykę budynków, zaplecze zaopatrzeniowe i usługowe, 
stan techniczny infrastruktury osiedlowej, utrzymanie te-
renów zieleni.

W ocenie naszej Spółdzielni wobec innych lubelskich 
spółdzielni mieszkaniowych w skali od 1 do 5 osiągnęliśmy 
wynik 4,46. Z jednej strony jest on zadawalający, dający 
satysfakcję z dobrze wykonywanej pracy, ale z drugiej 
mobilizuje do podejmowania kolejnych starań i wyzwań, 
do dalszego doskonalenia jakości zarządzania powierzo-
nym majątkiem. 

Ankieta zawierała oprócz pytań, wskazanie oczekiwań 
wobec Spółdzielni. Było ich razem 355, które zostały zdo-
minowane przez cztery główne tematy tj.:
1. elewacja zewnętrzna budynków - 57 osób opowiedzia-

ło się za odnowieniem i zlikwidowaniem pojawiającego 
się zazieleniałego nalotu, 

2. alejki pieszo- jezdne – 34 osoby wskazały potrzebę 
wymiany ich nawierzchni,

3. parkingi – 33 osoby postulowały tworzenie nowych miejsc 
parkingowych, jak również potrzebę naprawy istniejących 
oraz możliwość przypisania miejsc parkingowych miesz-
kańcom,

4. place zabaw – 31 osób chce doposażenia w nowe urzą-
dzenia, odnawiania, ogrodzenia ich, wymiany piasku i tp.

Niemniej istotne według ankietowanych są też sprawy 
i problemy dotyczące m.in. bezpieczeństwa na osiedlach 
– szerzący się wandalizm, pijaństwo zwłaszcza w pobliżu 
sklepów, zakłócanie spokoju, w tym przez lokatorów wy-

najmowanych mieszkań. Istnieje więc potrzeba zwiększe-
nia patroli Policji i Straży Miejskiej. 

Wśród zgłaszanych przez mieszkańców oczekiwań są 
remonty balkonów, klatek schodowych i zwrócenie 
uwagi na stan techniczny budynków w zakresie wewnętrz-
nych instalacji budynków ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na kanalizacyjną i wentylacyjną. Pozostałe postula-
ty dotyczyły między innymi rewitalizacji terenów zielonych, 
dostawienia ławek parkowych czy koszy na śmieci.

Kilkanaście osób spośród ankietowanych nie miało 
sprecyzowanych oczekiwań, uważają że sposób zarządza-
nia zasobami Spółdzielni jest właściwy i należy go tak dalej 
utrzymywać.

Cieszy nas fakt, że większość oczekiwań mieszkańców 
wiąże się z obranymi i realizowanymi kierunkami rozwoju 
działalności Spółdzielni. Będziemy się starać uwzględniać 
zgłaszane przez Państwa potrzeby w najbliższych planach 
remontów poszczególnych osiedli naszej Spółdzielni. 

Wyrażone uwagi i zgłoszone postulaty, które są poza 
zasięgiem działalności Spółdzielni będą przekazane wła-
ściwym jednostkom samorządowym.

Wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w ankiecie, 
dziękujemy za poświęcony czas. Nadal będziemy się starać, 
by w przyszłym roku zasłużyć w Państwa oczach na podob-
ną ocenę a nawet lepszą.

REMINISCENCJE UROCZYSTEJ 
GALI BALKONOWEJ, 

DOM KULTURY LSM – 12 listopada 2015 r.
Uroczysta Gala Balkonowa to podsumowanie i oficjalne 

ogłoszenie wyników konkursów organizowanych 
w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na „Najlepiej za-
rządzane osiedle” oraz na „Najpiękniej ukwiecony balkon”. 
Właśnie dobiegła końca, siedemnasta już edycja tych 
konkursów, która wyłoniła kolejnych laureatów. 

Patronat nad obu konkursami sprawowała Rada Nadzorcza 
i Zarząd LSM, a wyboru laureatów dokonała 9 osobowa 
Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, pana Jana Gąbkę. 

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniej 
ukwiecony balkon”, adresowane do mieszkańców Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, ukazało się w czerwcowym 
Informatorze nr 98/2015 r. Komisja Konkursowa pracowa-
ła z przerwami od czerwca do końca sierpnia 2015 r. 
w oparciu o ustalony harmonogram i kryteria oceny. 

Wszystkich, licznie przybyłych na Uroczystą Galę: laure-
atów, zaproszonych gości, w tym dyrektora firmy ubezpie-
czeniowej UNIQA współpracującej ze Spółdzielnią w ramach 
ubezpieczenia jej zasobów, fundatora części nagród, panią  
Mariolę Sowińską, a także mieszkańców LSM przywitał 
prezes Spółdzielni, pan Jan Gąbka. W swoim wystąpieniu 
przytoczył wers, naszego wielkiego poety, Cypriana Kamila 
Norwida … „Bo piękno na to jest, by zachwycało …”  
Ten cytat kojarzy się z pięknem ukwieconych balkonów  
przez mieszkańców naszej Spółdzielni. Widok ukwieconych 
balkonów wyzwala emocje, poprawia nastrój, budzi 
 estetykę, daje radość, zachęca do pracy, do życia, zaś samo 
piękno jest „kształtem miłości”, które uzyskuje się poprzez 
pracę i poświęcenie. Za to piękno, pracę i poświęcenie 
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na  rzecz Spółdzielni i jej mieszkańców wszystkim laureatom 
najpiękniej ukwieconych balkonów oraz najlepiej zarzą-
dzanemu osiedlu w 2015 r. pan Jan Gąbka złożył serdecz-
ne gratulacje i podziękowanie. 

Oficjalnego ogłoszenia wyników obu konkursów doko-
nała  Przewodnicząca Komisji Konkursowej, pani Halina 
Ochalska. I tak: tytuł - Najlepiej Zarządzanego Osiedla 
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 r. zdoby-
ło osiedle im. B. Prusa. W rywalizacji o ten tytuł z innymi 
osiedlami zwyciężyło tym razem najmłodsze osiedle 

w zasobach LSM, co wcale nie oznacza, że nie ma już 
swojego stażu. Minęło bowiem dokładnie 40 lat, kiedy 
w 1975 r. zasiedlonych zostało pierwszych 12 z 50  budyn-
ków mieszkalnych, stanowiących całe zasoby osiedla. 

Pani kierownik Joannie Romańczuk jak i pracownikom 
Administracji Osiedla gratulowano zwycięstwa życząc 
jednocześnie dalszych pomysłów i wytrwałości w utrzy-

maniu i upiększaniu osiedla. Oficjalne gratulacje złożył 
przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Stefan Pedrycz, 
a podziękowania za prz yznanie tytułu Najlepiej 
Zarządzanego Osiedla LSM w 2015 r. i za Puchar Prezesa 
przekazały przewodnicząca Rady Osiedla, pani Zofia 
Pikiewicz i kierownik, pani Joanna Romańczuk.

Drugi konkurs, który wyłonił znacznie większą liczbę 
laureatów to oczywiście konkurs na „Najpiękniej ukwie-
cony balkon”. W 2015 r. członkowie Komisji Konkursowej 
nagrodzili 90 najpiękniej ukwieconych balkonów w ska-

li całej Spółdzielni. Przewodnicząca Komisji wyczytywała 
kolejno wytypowanych laureatów zaś członkowie Rady 
Nadzorczej i Zarządu LSM wręczali dyplomy i nagrody.

Jak co roku części oficjalnej Uroczystej Gali  towarzyszyła 
część artystyczna. Tym razem był to Koncert w wykonaniu 
zespołu Standard Brass Band, pt. „Nie żałujcie serca 
dziewczyny”, poświęcony uczczeniu Narodowego Święta 
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Niepodległości, obchodzonego, corocznie 11 listopada. 
W programie Koncertu, okraszonym lekcją historii przez 
prowadzącą, panią Ewę Hadrian, usłyszeliśmy pieśni pa-
triotyczne polskich legionistów oraz inne pieśni żołnierskie. 
Niejednej osobie na sali widowiskowej zakręciła się łezka 
w oku, wiele osób wspólnie z zespołem śpiewało tak 
znane i lubiane piosenki polskich legionistów i żołnierzy.

Po Koncercie, prezes Jan Gąbka zaprosił laureatów do 
Galerii, gdzie można było jeszcze przy soczkach i  ciasteczkach 
prowadzić rozmowy, wymieniać doświadczenia  i podziwiać 
fotogramy ukwieconych balkonów w zasobach Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 2015 r.

OD MAŁEGO CHRONIMY 
NASZE ŚRODOWISKO

Jak wiadomo na terenie Polski prowadzona jest od pew-
nego czasu akcja „Dbamy i mamy” promująca ekologiczną 
i prospołeczną postawę zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. 
Organizatorem jej  jest sieć sklepów wielkopowierzchnio-
wych E. Leclerc. Firma ta troszczy się o swoich klientów, dba 
o środowisko i działa na rzecz swoich konsumentów, 
ogólnie mówiąc na rzecz lokalnych społeczności. Jedną 
z form jest organizowanie dla dzieci w wieku szkolnym akcji 
plastycznych o tematyce ekologicznej. Taką też akcję zaty-
tułowaną „Drugie życie śmieci” zorganizował lubelski 
E. Leclerc, do którego tak często zaglądają mieszkańcy 
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem tych akcji jest 
pogłębianie świadomości ekologicznej młodych ludzi. 

Wczesną jesienią 2015 r. akcją tą zainteresowało się 
również Kółko Plastyczne Domu Kultury LSM prowadzone 
przez Monikę Sierzpowską. W wykonaniu młodych artystów 
powstały prace z przedmiotów i materiałów już zepsutych, 
starych lub niepotrzebnych. m.in. żółw z papierowych 
talerzy, żyrafa z kartonowych pudełek i kubeczków, kudła-
ty papierowy pies z resztek papierowej taśmy, jeż z gaze-
towych ścinków, plastikowy krokodyl z jednorazowych 
naczyń, słonecznik ze starego kuchennego zegara, robot 
z  pudeł i kubeczków po śmietanie i jogurtach oraz abażu-
ru do lampy. Powstał też pociąg składający się z lokomo-
tywy oraz wagonów powstałych z pudełek, plastikowych 
butelek, kolorowych gazet patyczków  i nakrętek do słoików 
oraz wielu innych przedmiotów i materiałów. W tych arty-
stycznych działaniach wzięły udział dwie grupy dzieci 
starsze, i młodsze. Ogółem około trzydziestu młodych 
plastyków. Wszystkie prace przekazane zostały do 

E. Leclerca i wyeksponowane na specjalnie zorganizowanej 
wystawie  na przełomie października i listopada bieżącego 
roku. W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały od organiza-
torów ciekawe i cenne nagrody.  Były to: notatnik i piórnik, 
kalkulator, ciekawą zabawkę – kwiatek na baterię słonecz-
ną, a wszystko wykonane z materiałów ekologicznych. Dla 
wszystkich  było to bardzo ciekawe doświadczenie, zaba-
wa połączona elementami edukacyjnymi. Dzieci przeko-
nały się, że często wydawałoby się  z  niepotrzebnych 
rzeczy, które niejednokrotnie lądują na śmietniku może 
powstać coś, co cieszy, a nieraz ma charakter użytkowy. 
Mali plastycy byli bardzo zadowoleni z udziału w tej akcji 
i oczekują na przedsięwzięcia o podobnym charakterze. 

Warto dodać również, że zbliża się finał konkursu pla-
stycznego zorganizowanego przez Dom Kultury LSM 
wspólnie z  Radą i Administracją Osiedla im. Bolesława 
Prusa. W tym roku konkurs ten nosił tytuł „Faraon” Bolesława 
Prusa – tajemnice starożytnego Egiptu i adresowany był 
do czterech grup wiekowych obejmujących dzieci i mło-
dzież od 6 do 15 roku życia. Napłynęło już około 400 nie-
zwykle ciekawych prac przede wszystkim ze szkół i placó-
wek LSM, ale też wiele z Lublina, województwa lubelskie-
go, np. ze Świdnika Małego, Ziółkowa, Janowa Lubelskiego 
i Chełma, a także odległych miejscowości naszego kraju, 
np. z Jeleniej Góry. Konkurs uwieńczony zostanie cennymi 
nagrodami, które fundują Rada i Administracja Osiedla im. 
Bolesława Prusa. Nagrody zostaną wręczone na uroczystym 
wernisażu otwierającym wystawę nagrodzonych i wyróż-
nionych prac, która będzie miała miejsce w styczniu 2016 r. 

ZIMOWE WIECZORY 
W DOMU KULTURY LSM

Druga połowa grudnia to jak wiadomo czas przedświą-
teczny. Taka też atmosfera panuje w Domu Kultury LSM 
i wszystkich osiedlach Spółdzielni. Rozpoczniemy ten okres 
pięknym koncertem kolęd w wykonaniu zespołu Standard 
Brass Band z solistami Agnieszką Dobrowolską i Mariuszem 
Wroną. O kolędach i okolicznościach ich powstania mówić 
będzie pracownik naukowy Instytutu Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
Jak sądzimy wiele osób odwiedzi wtedy naszą salę 
 widowiskową i chętnie wraz z zespołem zanuci sobie 
najpiękniejsze polskie kolędy. 

17 grudnia z kolei będzie miało miejsce – jak co roku – 
wspólne ubieranie choinki w Osiedlu im. Adama 
Mickiewicza.  Ze strony Domu Kultur y instruktor  



6

Anna Wójcik-Miroń w stroju Świętego Mikołaja nie tylko 
będzie bawić dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół, ale 
też wykona na akordeonie szereg melodii i piosenek które 
zawsze cieszą się dużą popularnością. Tegoż dnia zapowia-
damy również kolejne spotkanie z historykiem sztuki 
dr Elżbietą Matyaszewską,  która opowie o lubelskich 
malarzach i ich dziełach w cyklu „Niespiesznie po Lublinie”, 
a w salach Galerii Sztuki LSM będziemy mogli oglądać zbiór 
nowoczesnych w swoim wyrazie ikon autorstwa prof. 
Janusza Kirenki z Instytutu Psychologii i Pedagogiki UMCS. 
Na holu zaś znajdą się grafiki członka Związku Polskich 
Artystów Plastyków Pawła Znamierowskiego.

18 grudnia Fundacja Wzajemnego Wsparcia „Klucz”, 
współpracująca od dawna z Domem Kultury LSM, zapro-
ponuje seniorom koncert, w czasie którego wystąpi 
Zespół Folklorystyczny „Sławiniacy”, który połączony 
będzie z okolicznościowym kiermaszem świątecznym 
zatytułowanym „Kiermasz z aniołami”. Dochód z tego 
kiermaszu przeznaczony zostanie przez Fundację dla 
rodzin z trudnościami materialnymi. Zespół „Sławiniacy” 
z kolei wykona szereg utworów wprowadzających nas 
w świąteczny nastrój.

31 grudnia Dom Kultury LSM tradycyjnie zaprasza na 
Bal Sylwestrowy. Osoby zainteresowane tym balem 
prosimy o jak najszybszy kontakt z Panią Anną Pietraś 
(tel. 81 743 48 29), gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

W nowym roku również zapraszamy na szereg atrakcyj-
nych wydarzeń. Będzie to m.in. wystawa malarstwa Moniki 
Anny Tomczak, absolwentki Wydziału Artystycznego UMCS 
w Lublinie, która dyplom z malarstwa uzyskała w pracow-
ni prof. Adama Styki. Uprawia twórczość w zakresie malar-
stwa sztalugowego, jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Plastyków. Prace autorki to dzieła z pogranicza realizmu 
i abstrakcji, uderzające ciekawym nasyceniem barw 
i światła, które otaczającej nas szarej rzeczywistości nada-
ją nowe znaczenie. Autorka miała już szereg wystaw indy-
widualnych zarówno w Lublinie jak i w różnych galeriach 
Lubelszczyzny. Zapraszamy też na kolejny Przegląd 
Zespołów i Grup Kolędniczych, który gromadzi rokrocznie 
wielu indywidualnych artystów amatorów i około trzydzie-
stu grup teatralno-wokalno-tanecznych, które prezentują 
ciekawe interpretacje kolęd i pastorałek, a także przedsta-
wienia teatralne, tzw. herody. To ciekawa i barwna impre-
za która przynosi oryginalne widowiska zarówno 
z Lubelszczyzny, jak i ościennych województw. 

Druga połowa lutego to w Domu kultury LSM  również 
„Akcja Zima 2016”, a więc półkolonie dla około 40 dzieci 
z naszej dzielnicy. Dokładne informacje na ten temat 
ogłosimy pod koniec stycznia. 

Planujemy również karnawałowe koncerty i walentynko-
wy wieczór, w czasie którego tematem będzie jak wiadomo 
miłość. O tym uczuciu w czasie koncertu rozmawiać będą 
filozofowie prof. Maria Szyszkowska i prof. Roman Tokarczyk. 
Pamiętamy tych interlokutorów z podobnej imprezy 
o tańcu, która cieszyła się olbrzymim powodzeniem. 

Jak zwykle zapraszamy na szereg interesujących spektakli, 
które prezentować będzie Teatr Kameralny pod dyrekcją 
Jana Wojciecha Krzyszczaka i na atrakcyjne seanse filmowe 

do kina „Grażyna”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo 
w witrynach Domu Kultury, na osiedlowych tablicach 
ogłoszeń, na stronie internetowej www.domkulturylsm.
pl oraz w prasie, radiu i telewizji. Serdecznie zapraszamy.

KONKURS „ZŁOTA KIELNIA” 
Budynek Usług i Ochrony Zdrowia „IRYDION” przy 

ul. Krasińskiego 2, będący aktualnie ostatnią inwestycją LSM, 
pięknie wpisujący się w architekturę ul. Zana, został zakwa-
lifikowany do Konkursu „Złota Kielnia” Budowa Roku 2014.

To już XIII edycja Konkursu organizowana przez Polski 
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział 
w Lublinie przy udziale Stowarzyszenia Architektów 
Polsk ich,  Lubelsk iej  Ok ręgowej Izby Inż ynierów 
Budownictwa i  Lubelsk iego Wojewódzk iego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Patronat nad Konkursem objęli Marszałek  
Województwa Lubelskiego, Wojewoda  
Lubelski, Dyrektor Telewizji Polskiej S.A.  
Oddział w Lublinie, Prezes Zarządu  
Polskiego Radia Lublin S. A.

Z ogromną radością informu-
jemy, że Sąd Konkursowy 
dokonał oceny naszej  
inwestycji i przyznał nam 
pierwsze miejsce  
w kategorii:  
„Budownictwo Handlowe 
i Usługowe”. 
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PRZYPOMINAMY
Przypominamy, że w naszej Spółdzielni wciąż obowią-

zuje Regulamin porządku domowego o przestrzeganiu 
którego wielu naszych członków zapomina albo udaje że 
go nie zna. Świadczą o tym sygnały jakie docierają na co 
dzień do administracji jak i do Zarządu Spółdzielni. Chodzi 
tu nie tylko o wzajemne poszanowanie nas samych, 
miejsca w którym mieszkamy i odpoczywamy, ale również 
o utrzymanie jego estetyki i bezpieczeństwo.Temat ten 
jest szczególnie aktualny w okresie przedświątecznym, 
kiedy robimy porządki pozbywając się wysłużonych 
sprzętów gospodarstwa domowego. 

Zwracamy się do wszystkich naszych członków, miesz-
kańców, opiekunów pralni i suszarni i przypominamy 
o utrzymywaniu porządku na klatkach schodowych, 
w korytarzach piwnicznych, w pralniach i suszarniach oraz 
wózkowniach. Nie zastawiajmy ich zbędnymi meblami, 
urządzeniami AGD, które nie tylko że utrudniają komuni-
kację, to są nieestetyczne i mogą stać się przyczyną 
groźnego w skutkach dla wielu osób nieszczęścia cho-
ciażby w czasie pożaru lub innej technicznej awarii. 
Wszystkie te zbędne rzeczy można w określone dni (in-
formacja w tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych) 
wystawić na zewnątrz, które w ramach tzw. gabarytów 
zostaną wywiezione przez firmę wywożącą odpady ko-
munalne z zasobów naszej Spółdzielni.  

Przypominamy również o właściwym użytkowaniu 
zsypów na odpady komunalne zamontowane w wieżow-
cach.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 
2015/2016, w ramach oszczędności energii cieplnej, 
apelujemy do wszystkich naszych członków i mieszkańców 
o zwracanie uwagi na uszkodzoną stolarkę okienną na 
klatkach schodowych, na domykanie lub złe funkcjono-
wanie  drzwi wejściowych do klatek schodowych oraz 
nieszczelne lub niedomknięte okienka piwniczne. Ponadto 
prosimy o zgłaszanie wszystkich zauważonych nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu instalacji centralnego 
ogrzewania, a w szczególności w pomieszczeniach 
wspólnego użytkowania. 

Powyższe informacje należy zgłaszać osobiście lub 
telefonicznie do właściwej administracji osiedla.   

PRZYGOTOWANIA 
DO SEZONU ZIMOWEGO 

Przed nami nowy sezon grzewczy 2015/2016. Jak zwykle 
Spółdzielnia poczyniła przygotowania do tego trudnego 
dla nas wszystkich okresu. Były to przygotowania zarówno 
mające na celu wyeliminowanie niepożądanych strat 
energii cieplnej, jak również zabezpieczenie sprzętu 
i materiałów niezbędnych do odśnieżania.

We wszystkich osiedlach zostały wykonane przeglądy 
zasobów mieszkaniowych, wyremontowano alejki pie-
szo-jezdne, usunięto przecieki i wyremontowano pokry-
cia dachowe, wymieniono uszkodzone rynny i rury 
spustowe. 

W zależności od temperatur zewnętrznych, w celu 
oszczędności energii cieplnej, pracownicy Spółdzielni będą 

prowadzić regulację nastaw wstępnych na zaworach 
grzejnikowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowa-
nia oraz systematyczną kontrolę przepływów w budynko-
wych rozdzielaczach c.o.     

ZAPROSZENIE 
DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Tak niedawno LSM obchodziła 50-lecie swego powstania, 
a tu już, za kilkanaście miesięcy (kwiecień 2017 r.), będzie-
my świętować 60-lecie. Chcielibyśmy w ten jubileusz 
czynnie włączyć mieszkańców naszej Spółdzielni. W związ-
ku z tym zwracamy się z propozycją do tych mieszkańców, 
którzy zajmują się fotografiką o robienie zdjęć ciekawych 
miejsc i zakątków naszej Spółdzielni, dla przykładu 
w formie tradycyjnych pocztówek, które będzie można 
wysłać do znajomych z dopiskiem „ja tu mieszkam”. Prosimy 
to traktować jako oficjalne zaproszenie do konkursu 
 fotograficznego, którego rozstrzygniecie będzie miało 
miejsce w roku jubileuszowym Spółdzielni. Zaproszenie to 
jest awizowane z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ 
chcemy aby fotografie przedstawiały naszą Spółdzielnię 
w różnych porach roku oraz po to, aby był czas na przygo-
towanie wystawy nagrodzonych prac. O szczegółach bę-
dziemy informować w kolejnych Informatorach.

PLACÓWKI DLA BEZDOMNYCH 
W LUBLINIE:

• Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta kuchnia 
społeczna – ul. Zielona 3 (tel. 81 532 64 37);

• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (34 miejsca) 
– ul. Garbarska 17 (tel. 81 745 34 70);

• Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn  
(od 1 listopada – 42 miejsca) ul. Abramowicka 2f 

 (tel. 81 801 44 92);
• Stowarzyszenie „Nadzieja” – ul. Abramowicka 2F
 (tel. 81 743 91 11)
• Całoroczna Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn 

(25 miejsc) ul. Młyńska 8 (tel. 81 745 34 70);
• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (35 miejsc) 

ul. Dolna Panny Marii 32 (tel. 81 532 75 38);
• Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn  

(od 1 listopada – 30 miejsc) ul. Dolna Panny Marii 32 
 (tel. 81 532 75 38);
• Dom Samotnej Matki  (70 miejsc) – ul. Bronowicka 3 
 (tel. 81 748 52 10);
• Schronisko dla bezdomnych kobiet (15 miejsc) 

– ul. Bronowicka 3a (tel. 81 748 52 10);
• Noclegownia dla kobiet (15 miejsc) - ul. Bronowicka 3a 

(tel. 81 745 09 03);
• Dom dla Kobiet w Ciąży i Matek z Dziećmi do 2 lat  

(20 miejsc) ul. Chmielewskiego 9 (tel. 81 525 75 38);
• Dzienny Ośrodek wsparcia dla Bezdomnych 
 (w godz. 8.30 –18.00 pon.-pt.) – ul. 1-go Maja 51 
 (tel. 81 536 08 38);
• Wspólnota „Emaus” (40 miejsc) – ul. Krężnica Jara 498
 (tel. 81 511 91 70);
• Magazyn darów Lubelskiego Zarządu Okręgowego 

PCK – ul. Niecała 7 b (tel. 81 532 08 27).



Już po raz czwarty mieszkańcy  naszej Spółdzielni będą 
mieli okazję i możliwość uczestniczenia w uroczystym 
ubieraniu bożonarodzeniowej żywej choinki na Placu 
Centralnym przy fontannie w osiedlu im. A. Mickiewicza 
17 grudnia o godzinie 13.30. 

Tej podniosłej atmosferze wspólnego dekorowania 
drzewka będą towarzyszyły kolędy oraz  dzielenie się 
opłatkiem. Mieszkańcy oraz dzieci z okolicznych szkół 
i przedszkoli  przyniosą  własnoręcznie przygotowane 

ozdoby choinkowe i będą przystrajać nasz osiedlowy 
świerk. Dla obecnych przewidziane są niespodzianki. Warto 
przyjść by spędzić niezapomniane magiczne chwile i oddać 
się świątecznemu nastrojowi. Gdy będzie nas dużo będzie 
weselej i radośniej. 

Serdecznie zapraszamy.
W akcję tę poza Administracją  osiedla Mickiewicza 

i Domem Kultury LSM włączy się szereg instytucji, które są 
wymienione na załączonym plakacie.

Jak łańcuszki

Ozdobne na choince

Jesteśmy połączeni

Przy stole wigilijnym

Rodziny tej ziemi.

W rodzinach

Uczymy się miłości, 

szacunku,

Zachwytu darem życia,

Piękna istnienia 

Oraz czci najwyższej

Dla Stwórcy,

Dla Jezusa Chrystusa,

Dla Bożego Narodzenia.

W rodzinach

Jesteśmy powołani do życia,

Do świętości,

Do partycypowania w miłości,

Do wdzięczności za dar życia,

Istnienia, 

Stworzenia.

W Wigilię Bożego Narodzenia

Dzieląc się opłatkiem,

Okażmy sobie serce

Bo po to je mamy

Kochajmy bo jesteśmy,

Jesteśmy więc kochajmy.

Przeżyjmy te Święta w zdrowiu,

Spokoju, harmonii, radości,

Nadziei i wierze,

Bo życie to dar najcenniejszy 

Święte przymierze.

 Michalina Maksymiuk


