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Szanowni Państwo
Rok 2017 jest dla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rokiem Jubileuszowym, podczas którego świętować będziemy 60 lat jej istnienia. Dla podkreślenia odświętnego wyrazu zmieniliśmy również winietę naszego Informatora. Mamy
nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu. W dzisiejszym
wydaniu zamieszczamy szczegółowe zasady starania się
o dodatki mieszkaniowe; podpowiadamy jakie warunki
spełnić, by móc otrzymać pomoc z Urzędu Miasta. Swoją
wiedzą służą również pracownicy Działu Opłat w pokoju 02
w budynku przy ul. Rzeckiego 21. Początek roku to dobry
czas, żeby zadbać o stronę materialną wynikającą z faktu
zamieszkiwania w zasobach spółdzielczych. I nie zawsze
oznacza to tylko prawa! Obowiązują nas, członków i mieszkańców spółdzielni także określone powinności- dbałość
o dobro wspólne, nie narażanie na niepotrzebne straty,
odpowiedzialne zachowania, dbałość o czystość, estetykę
i bezpieczeństwo wspólnego zamieszkiwania. Niestety,
chyba nie wszyscy mają tego świadomość albo po prostu
nie przejmują się zasadami zawartymi w Regulaminie używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w LSM, który porządkuje
wszystkie te kwestie. Każdy z członków spółdzielni dostał
taki Regulamin, swego czasu, do skrzynki. Przypominamy,
że jego zapisy obowiązują wszystkich członków i mieszkańców!!! Narasta w naszych osiedlach problem wandalizmupodpalania śmietników, koszy na śmieci, skrzynek listowych.
Piszemy o tym w dzisiejszym Informatorze. Często zdarza się
tak, że administracja osiedla wykonuje jakieś prace na osiedlu, o które proszą mieszkańcy np. remont wiaty śmietnikowej. Po tygodniu już tego remontu nie widać- albo wiata
zostaje podpalona albo oszpecona farbą. Mieszkańcy znowu
widzą brzydki śmietnik; znowu krążą osiedlowe informacje
„przecież ta administracja nic nie robi”; znowu są faktury
do zapłacenia, i tak w kółko. Zwracajmy uwagę, reagujmy
gdy widzimy podejrzane zachowanie czy działanie wprost.
Wzywajmy do takich spraw Policję, Straż Miejską czyli organy, które powołane są do interwencji w przypadkach zakłócania porządku, niszczenia mienia, zachowań narażających
mieszkańców na niebezpieczeństwo!
W styczniu miała miejsce awaria centralnego ogrzewania
w budynku wysokim na osiedlu im. Z. Krasińskiego. Był
to wybryk chuligański - otworzono i zostawiono na wiele
godzin okno na VI piętrze przy -19C!!!! Spowodowało
to pęknięcie zaworu przy grzejniku; zalanie klatki schodowej,

kilku mieszkań i szybu windy wraz z kabiną. Winda nie była
czynna przez 7 dni. Koszt jej naprawy był bardzo wysoki.
O zdarzeniu została poinformowana Policja. Z uwagi
na bardzo duże straty zarówno w mieszkaniach, jak i na
klatce i windzie, wszczęto dochodzenie. Prosimy mieszkańców o zwracanie bacznej uwagi na osoby kręcące sie
po klatkach, zamykanie otworzonych okien i drzwi, co
uchroni nas przed dalszymi stratami. Zawsze w sezonie jesienno-zimowym uczulamy Państwa, żeby do administracji
zgłaszać wszelkie usterki, czy nieszczelności w stolarce
okiennej czy drzwiach. Przy ujemnych temperaturach nie
należy otwierać okien na klatkach!!! I to nie tylko z uwagi
na fakt, że będzie to ubytek ciepła, za które wszyscy musimy
zapłacić, ale żeby unikać takich sytuacji jak opisana wyżej.
Jak będziemy solidarni w dbałości o nasze otoczenie, będzie
nam się milej mieszkać a administracja będzie miała więcej
środków na remonty naszych osiedli, placów, bloków....
W Aktualnościach przeczytacie Państwo obszerną relację
z obrad VI Kongresu Spółdzielczości oraz o nagrodzie
w konkursie o Kryształową Cegłę – mamy się czym chwalić;
co roku startujemy w różnych kategoriach, co roku też
zdobywamy nagrody i wyróżnienia w tym konkursie.
Tym razem wśród nagrodzonych jest Osiedle Mickiewicza
za wyposażenie, walory estetyczne i użytkowe placu zabaw.
Dzisiejsze wydanie Informatora zdominowało to osiedledlatego, że co roku właśnie na placu centralnym, od 5 lat
wspólnie ubieramy osiedlową choinkę. Reportaż z tegorocznej uroczystości, zilustrowany zdjęciami znajdziecie Państwo
w dalszej części – może ktoś rozpozna siebie, sąsiada i powróci myślami do tych wzruszających grudniowych chwil.
Podobnie ma się sprawa z relacją pracowników Domu
Kultury LSM z dorocznej Akcji Zima, w której uczesniczyły
dzieci z naszych osiedli. Akcja co roku cieszy się wielkim
zainteresowaniem, przede wszystkim z powodu bogatej
oferty zajęć, przystępnej ceny, doskonałej opieki i interesujących wycieczek. Także pozostałe wydarzenia kulturalne
oferowane przez nasz Dom Kultury gromadzą rzesze widzów,
uczestników, słuchaczy... To nas cieszy, jest naszą dumą.
Zobaczmy co Dom Kultury przygotował dla nas na najbliższe
tygodnie. Każdy zapewne znajdzie cos interesującego dla
siebie. Zachęcamy do lektury...
Z poważaniem
Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

ROZLICZENIE WODY
Wydawałoby się, że nie nic bardziej prostego niż rozliczenia zużycia wody. Po prostu trzeba zrobić odczyt wodomierza i według niego rozliczyć zużycie.
Tak to się odbywa w przypadku gdy wodomierz jest licznikiem wody tzn. gdy według niego rozliczają się z odbiorcą
wodociągi. I właśnie w ten sposób wodociągi rozliczają się
ze Spółdzielnią. Nie wszyscy jednak Państwo wiedzą,
że wodomierz według którego rozliczana jest Spółdzielnia
obejmuje swoim zakresem działania jeden, a często kilka
domów. Mówiąc wprost zlicza on zużycie wody przez kilkadziesiąt mieszkań. Na podstawie tego odczytu wystawiane
są faktury, a w konsekwencji dokonywana zapłata. Można
by się spytać gdzie tu problem? Otóż jak zwykle diabeł tkwi
może nie tyle w szczegółach co w prostej niewiedzy.
Postaramy się przybliżyć Państwu tę dość specjalistyczną
wiedzę. Największym problemem ustalenia faktycznego
zużycia wody jest różnica pomiędzy odczytem dokonanym
przez wodomierz główny (na tej podstawie rozliczają
Spółdzielnię Wodociągi) a sumą odczytów wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach. Wydaje się, że oczywiste winno być, że te dwie wielkości są takie same. Nic bardziej mylnego. Taki przypadek
nie jest znany. Zużycie wody według wskazań wodomierza
głównego jest zawsze wyższe od sumy wskazań wodomierzy indywidualnych. Rodzą się zatem pytania o co w tym
wszystkim chodzi i gdzie się podziewa ta woda. Odpowiadając
na nie można wskazać wiele przyczyn tego zjawiska:
- kradzieże wody – są one jednak zjawiskiem marginalnym,
nie mającym praktycznie żadnego wpływu na jej zużycie,
- przecieki kranów, spłuczek, itp. – mając na uwadze fakt,
że każdy płacił za „swoją” wodę nasi mieszkańcy pilnują
aby urządzenia te były w pełni sprawne – jest to przyczyna nieznaczna,
- niedoskonałość techniczna wodomierzy i instalacji wodociągowej.
I ta właśnie przyczyna jest decydująca dla różnic pomiędzy
wskazaniami wodomierzy. Wynika to z kilku przyczyn: wodomierz ma określony tzw. „próg zadziałania” - jest to w dużym uproszczeniu - ilość wody która musi przez niego
przepłynąć aby zadziałał, czyli ją zmierzył. W zależności
od klasy wodomierza (a są praktycznie trzy klasy) ilość tej
wody która musi przepłynąć przez wodomierz może sięgać
60 litrów! – oczywiście w skrajnych przypadkach.
Bardzo istotnym warunkiem przy montażu wodomierzy jest
zachowanie jego właściwego położenia. Powinno ono być
poziome, niestety uwarunkowania techniczne bardzo często
uniemożliwiają taki montaż w związku z tym są montowane
pionowo co powoduje zaniżanie odczytów. Wszystkie te
niezarejestrowane przez wodomierze indywidualne zużycia
są jednak rejestrowane przez wodomierz główny – te małe
odczyty po prostu się kumulują i uruchamiają licznik główny.
Należy tu jednak podkreślić, że woda, która przepływa
przez wodomierz główny nie jest żadną stratą gdyż ta woda
przepływa później przez krany w mieszkaniach.
Według literatury oraz w wyniku prowadzonych badań przez
wyspecjalizowane instytucje różnica pomiędzy wskazaniami
wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywi2

dualnych wynosi od 10-20%. W zależności od budynków.
Dlatego też, aby pokryć koszty zużytej a niezmierzonej przez
wodomierze indywidualne wody, wprowadzona została dodatkowa opłata w wysokości 8% od wskazania wodomierza.
Regulamin rozliczenia wody został opublikowany
w Informatorze nr 103 w połowie 2016 roku.

DODATKI MIESZKANIOWE
1. Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?
- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących
się w budynkach, stanowiących ich własność oraz właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, w tym
także właścicielom lokali mieszkalnych o wyodrębnionej
własności w wielolokalowych budynkach spółdzielczych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, posiadających spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych.
2. Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?
a) Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest przez Urząd
Miasta. Do przyznania dodatku potrzebne są druki (deklaracja o dochodach i wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego), które należy pobrać w Oddziale Urzędu
Miasta przy ul. Filaretów 44 lub w Zarządzie LSM w pokoju 02 na parterze (Dział Opłat Eksploatacyjnych),
b) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinien
być potwierdzony przez Zarządcę (pokój 02 na parterze
w siedzibie LSM),
c) Osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy musi wypełnić deklarację o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy za ostatnie 3 miesiące
poprzedzające miesiąc, w którym składamy wniosek,
d) Komplet dokumentów (wypełniony wniosek o przyznanie
dodatku, deklarację o dochodach, umowa najmu, podnajmu, użyczenia, akt własności lokali, dokument potwierdzający inny tytuł prawny) należy złożyć w Oddziale
Urzędu Miasta przy ul. Filaretów 44 lub w Urzędzie Miasta
przy ul. Wieniawskiej 14.
3. Wypłata dodatku.
- Urząd Miasta przyznaje dodatek mieszkaniowy na okres
6 miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca następującego
po dniu złożenia wniosku,
- dodatek przelewany jest na konto opłat eksploatacyjnych,
a różnice między opłatą czynszową a dodatkiem dokonuje właściciel mieszkania.
4. Kryteria do przyznawania dodatku mieszkaniowego?
- dochód brutto (czyli przed odliczeniem podatku
i składek na ubezpieczenie zdrowotne) z ostatnich
pełnych trzech miesięcy przed złożeniem wniosku.
Średni miesięczny dochód brutto na osobę nie może
przekraczać: dla osoby samotnej – 1 544,48 zł., dla
osoby w rodzinie – 1 103,20 zł,
- odpowiedni metraż mieszkania.
Powierzchnia normatywna
Dla 1 osoby
Dla 2 osób
Dla 3 osób
Dla 4 osób
Dla 5 osób
Dla 6 osób

< 35 m2
40 m2
45 m2
55 m2
65 m2
70 m2

Odstępstwa dopuszczone w ustawie
+ 30%
45,5 m2
> 52,0 m2
58,5 m2
71,5 m2
> 84,5 m2
91,0 m2

5. Wstrzymanie dodatku?
Jeżeli osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy nie dopłaca na bieżąco różnicy między dodatkiem, to powoduje
wstrzymanie wypłaty dodatku, do momentu uregulowania
zaległości.
6. Dodatek energetyczny.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. Urząd Miasta Lublin informuje,
że istnieje możliwość pobierania tzw. dodatku energetycznego. O taki dodatek może starać się osoba, która pobiera
dodatek mieszkaniowy, posiada umowę sprzedaży energii
z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszka w miejscu
dostarczania energii. Dodatek wypłacany jest miesięcznie.
Wszelkich informacji dotyczących dodatku energetycznego
można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy
ul. Filaretów 44.

Aktualności Spółdzielcze
VI Kongres Spółdzielczości,
Warszawa, 12-13 grudzień 2016 r.
W dniach 12-13 grudnia 2016 r., w Warszawie, miał miejsce
VI Kongres Spółdzielczości, zwoływany przez Krajową Radę
Spółdzielczą raz na cztery lata. Zadaniem Kongresu jest dokonanie oceny aktualnego stanu spółdzielczości w Polsce oraz
nakreślenie kierunków i możliwości rozwoju na przyszłość.
Na Kongres, z całej Polski, przybyło 531 delegatów reprezentujących 15 branż spółdzielczych. Delegatem Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej był prezes Spółdzielni, pan Jan
Gąbka. W obradach Kongresu uczestniczyli ponadto zaproszeni goście: prezydent Coperatives Europe, pan Dirk Lehnhoff,
przedstawiciel Rządu RP, pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz
członkowie Parlamentu RP. Obradom przyświecało, ze wszech
miar wymowne, motto: „Spółdzielczość dowartościowuje
człowieka chroniąc słuszne interesy osoby ludzkiej”, cytat
z wypowiedzi Jana Pawła II.
Podczas oficjalnego otwarcia Kongresu, przewodniczący
ZO KRS, Jerzy Jankowski zaznaczył, że obrady Kongresu
odbywają się w roku szczególnie ważnym dla spółdzielców.
W 2016 r. obchodzony był bowiem jubileusz 200-lecia
spółdzielczości na ziemiach polskich. Słowa podziękowania
złożył Prezydentowi RP, Andrzejowi Dudzie, za objęcie tego
wydarzenia osobistym patronatem.
W trakcie okazjonalnych wystąpień i podczas dyskusji
wiele mówiło się o powrocie do tradycji, na temat ugruntowania zasad i idei spółdzielczych, o roli i przywróceniu należnego miejsca spółdzielczości w rozwoju społeczno - gospodarczym kraju, a wreszcie o przyszłości polskiej spółdzielczości i roli jaką w tym zakresie powinny spełnić jej
organizacje, jak KRS i Związki Rewizyjne. Aby mogła dalej
rozwijać się potrzebna jest konkretna wiedza na jej temat.
Dlatego tak ważnym wydaje się, co szczególnie podkreślali
uczestnicy Kongresu, kształtowanie tej świadomości w społeczeństwie poprzez, ogólnie pojętą, edukację. Zabierając
głos, Kazimierz Smoliński - Sekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa podkreślił, że Rząd RP ma
świadomość tego jak ważną rolę w sferze społecznej i gospodarczej odgrywa spółdzielczość, czego dowodem jest

podjęty dialog dotyczący udziału spółdzielczości mieszkaniowej w Rządowym Programie Mieszkaniowym, czy przywrócenie spółdzielczego prawa do lokalu z opcją wykupu
na własność. Służyć temu będzie zainicjowana nowelizacja
ustaw spółdzielczych.
Zgromadzeni na Kongresie delegaci wybrali nowy skład
członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady
Spółdzielczej.
Kongres był również okazją do wyróżnień i podziękowań
za pracę na rzecz rozwoju spółdzielni i za kreowanie zasad
i idei spółdzielczych. Z przyjemnością przekazujemy informację, że prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Jan
Gąbka, został uhonorowany nagrodą spółdzielczą „Oskar
Spółdzielczości 2016”.
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej
na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2017 r. wybrało Prezydium
ZO KRS z przewodniczącym Jerzym Jankowskim i Zarząd
KRS, którego prezesem został, pan Mieczysław Grodzki reprezentujący spółdzielcze banki.

Kryształowa Cegła
dla Centralnego Placu Osiedlowego
w os. im. A. Mickiewicza,
w Konkursie „DOM 2016”
Od Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin
otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w, XVI już edycji,
Konkursu „DOM” 2016, którego głównym celem jest pobudzanie aktywności w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje wschodnie województwa Polski, Ukrainę,
Litwę, Białoruś i Słowację. Nagrodą w konkursie jest
Kryształowa Cegła postrzegana jako wyraz uznania i szczególnej rekomendacji.
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Zainteresowała nas kategoria: przestrzenie publiczne,
w ramach której można było zgłaszać podwórka i skwery
jako przestrzeń sąsiedzką będącą wizytówką osiedli
miejskich. Nie mogliśmy oprzeć się chęci uczestnictwa
w nim wobec tak sprecyzowanej kategorii konkursu.
Oczywistym, według nas, było zgłoszenie do konkursu,
właśnie w tej kategorii, Centralnego Placu Osiedlowego
w os. im. A. Mickiewicza. Ten kultowy plac, znany kilku
pokoleniom, w dotychczasowych granicach na nowo zaprojektowali studenci Instytutu Architektury Krajobrazu
KUL J. P II pod nadzorem swoich pedagogów mgr inż. Pawła
Adamca, dr. Piotra Szkołuta i dr hab. Ewy Trzaskowskiej.
Całość projektu z wielką starannością, z uwzględnieniem
drobnych szczegółów, uzupełnionego własnymi pomysłami, zrealizowała Administracja os. im. Mickiewicza pod
troskliwym okiem kierownika Henryka Dąbrowskiego.
Centralny Plac Osiedlowy w os. im. A. Mickiewicza swoją
funkcjonalnością dostępny jest dla małych i starszych
dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy znajdzie tu swoje
miejsce, dlatego trudno się dziwić, że chętnie jest odwiedzany przez mieszkańców Lublina z innych dzielnic.
Ma nawet swoich fanów na facebooku. Tu odbywają się
imprezy integrujące lokalną społeczność jak chociażby
Dzień Sąsiada, czy wspólne ubieranie bożonarodzeniowej
choinki na placu przy fontannie. To doskonały przykład
humanizacji przestrzeni publicznej.
Przedstawionym walorom użytkowym i integracyjnym
tego miejsca nie oparła się Międzynarodowa Kapituła
Konkursu pod przewodnictwem architekt Elżbiety Mącik,
która nagrodziła Centralny Plac Osiedlowy w os.
im. A. Mickiewicza przyznając Nagrodę Specjalną
i Kryształową Cegłę w kategorii przestrzenie publiczne.
Wręczenie nagrody miało miejsce na Uroczystej Gali,
w Filharmonii Lubelskiej, w dniu 09 grudnia 2016 r.
Poniżej zamieszczamy dyplom i statuetkę Kryształowej
Cegły oraz kilka zdjęć nagrodzonego Placu.
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Kultura wspólnego
zamieszkiwania c.d.
WANDALIZM NA OSIEDLACH
Dbałość o czystość i porządek oraz przyjemne otoczenie
są bardzo ważne dla mieszkańców naszych osiedli a dla
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest priorytetem. Zarząd
Spółdzielni i Administracje Osiedli kładą duży nacisk by
nasze osiedla stawały się coraz piękniejsze, by były nowocześniejsze place zabaw dla rodzin z dziećmi, by trawniki
były wypielęgnowane, by czuć się bezpiecznie i dobrze
w miejscu swojego zamieszkania. Ale nie zawsze jest „tak
dobrze” do końca. Mieszkając w dużych skupiskach ludzi,
którymi są nasze spółdzielcze osiedla, często dochodzi
do burzenia i łamania „takiego porządku” poprzez chuligańskie zachowania nieznanych osób. Coraz powszechniejszym
procederem, jaki niestety nie omija i naszych budynków,
jest wandalizm.
Jako administratora martwi nas fakt dewastacji naszych
zasobów, szczególnie gdy widzimy jak dewastowane są
budynki nie tak dawno wyremontowane. Zniszczone elewacje budynków przez pseudo artystów tzw. grafficiarzy,
tworzących na ścianach często nieudolne graffiti. Jako element stały należy traktować notoryczne niszczenie ławek
wypoczynkowych, koszy na śmieci, niszczenie drzwi wejściowych, skrzynek na listy, dewastacja instalacji domofonowej,
wybijanie szyb, niszczenie oświetlenia i włączników światła
a także niszczenie zieleni. Niestety coraz częściej zauważalny jest wandalizm na osiedlowych placach zabaw, dopiero
co zainstalowanych urządzeń zabawowych. Obserwujemy
również bardzo często łamanie przepisów regulaminu korzystania z placu. Osoby dorosłe opiekujące się najmłodszy-

mi, bardzo często palą papierosy w miejscu przeznaczonym
wyłącznie do zabawy. Podobny jest problem z nowopowstałymi urządzeniami fitness, które najczęściej usytuowane są
właśnie na placach. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i osób
dorosłych są one na bieżąco naprawiane.
Z niepokojem stwierdzamy wzmożoną ilość celowych
podpaleń altan śmietnikowych, piwnic czy wózkowni. W tym
miejscu raz jeszcze apelujemy o nie pozostawianie i nie tarasowanie przedmiotami łatwopalnymi (meble, wersalki itp.)
klatek schodowych, gdyż często dochodzi do podpaleń
korytarzy a nawet wind. Jest to wielkie utrudnienie w bieżącej komunikacji a szczególnie podczas ewentualnej ewakuacji w trakcie pożaru!
Jest nam bardzo trudno zrozumieć sprawców takich zachowań, takich czynów - jakie czerpie z tego przyjemności
gdy niszczy bez wyraźnego powodu wspólne mienie?!
Przecież koszty odremontowania zniszczonych pomieszczeń,
obiektów są bardzo duże i ponoszą je mieszkańcy. Poza tym
jest to realne zagrożenie dla zdrowia i niebezpieczne dla
mieszkańców.
Najważniejszym problemem jest to, co zrobić aby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji? Choć zdajemy sobie
sprawę, że wandalizm jest zjawiskiem społecznym i trudnym
do zlikwidowania. Nie da się walczyć z nim w pojedynkę,
dlatego musimy wspólnie zmierzyć się z tym problemem.
Ważne jest, aby każdy z mieszkańców naszego osiedla miał
świadomość rangi problemu i nie uchylał się od odpowiedzialności, za to co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu.
Apelujemy do Państwa o włączenie się w eliminowanie
zauważonych negatywnych zachowań i nie wahajmy się
zgłosić tego faktu natychmiast Policji pod nr 112, który jest
czynny całą dobę.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA PRZY CHOINCE

Jedną z piękniejszych tradycji, jaka zagościła i „zamieszkała” na stałe w naszej Spółdzielni, jest wspólne ubieranie
osiedlowej choinki. Już od pięciu lat, w połowie grudnia,
spotykamy się z naszymi mieszkańcami na os. Adama
Mickiewicza w otoczeniu pięknej zieleni i naszego osiedlowego świerku, często przyprószonego już świeżym białym
puchem i wspólnie przystrajamy nasze drzewko.
Tak też było i tym razem. Otóż w czwartkowe popołudnie
15 grudnia 2016 roku na Placu przy fontannie zrobiło się

bardzo gwarno, wesoło i powiało zapachem zbliżających się
świąt. Do uczestnictwa w upiększaniu choinki i wspólnej
zabawy, zaprosiła wszystkich zebranych organizatorka
przedsięwzięcia, pani Bogumiła Jędrzejczyk, kierownik Filii
Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Do przystrajania drzewka i przeżywania wspólnych radosnych chwil przybyły dzieci z okolicznych przedszkoli Przedszkola nr 33, 36 i 47 oraz Szkoły Podstawowej nr 29,
licznym gronem przystrajającym choinkę byli mieszkańcy
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Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zaproszeni goście
i oczywiście współorganizatorzy. Rąk do wieszania ekologicznych dekoracji, które własnoręcznie przygotowały
dzieciaki - było wiele, ozdób nie zabrakło nikomu. Wszyscy
uczestnicy z wielką przyjemnością i ochotą zawieszali ręcznie
zrobione bombki, łańcuchy, gwiazdy i kokardy.

Z wielkim zaangażowaniem w upiększaniu choinki udział
wzięli pracownicy Administracji im. A. Mickiewicza
z Henrykiem Dąbrowskim – kierownikiem Administracji
na czele, którzy zawieszali świąteczne ozdoby wysoko
na samym szczycie świerku, korzystając z wcześniej przygotowanego podnośnika.
Podczas, gdy rozbrzmiewały kolędy i pastorałki, o emisję
których zadbał Dom Kultury LSM, głos zabrał prezes Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Jan Gąbka, składając wszystkim
zebranym najpiękniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia. Pan Prezes przekazał również w imieniu
całego Zarządu i pracowników LSM – przepiękną bożonarodzeniową gwiazdę, która zawisła na samym szczycie choinki.

Nasza choinka bardzo zbliża nas do siebie, bo na osiedlową
wigilię przybył proboszcz Parafii św. Józefa, ksiądz Adam Bab,
który również złożył życzenia świąteczne, odmówił modlitwę,
pobłogosławił i zachęcił wszystkich do wspólnego śpiewania
kolęd i pastorałek. Podniosłej atmosferze ubierania choinki
towarzyszyło dzielenie się opłatkiem. W ten właśnie sposób
dzieliliśmy dobro i płynące serdeczne słowa, a przede
wszystkim dzieliliśmy się w kręgu sobie bliskich ludzi, sąsiadów
i znajomych, by „przełamać” trudności wraz z opłatkiem. W tym
też czasie pojawił się wyczekiwany przez wszystkich z niecier6

pliwością gość specjalny - św. Mikołaj, który rozdawał najmłodszym pluszowe zabawki. Wiele osób uwieczniło te magiczne
chwile na fotografiach, robiąc sobie z nim zdjęcia, a także
z naszym osiedlowym Krasnalem, który porwał wszystkich
zebranych do wspólnego śpiewania kolęd przygrywając
na akordeonie.
Świąteczna atmosfera roznosiła się, można by powiedzieć
po całym osiedlu, zachęcała do niej pani Anna Gińko Furmanik, koordynatorka Klubu Aktywnego Seniora LSM,
która przyniosła ze sobą i rozdawała przedruki kolęd i pastorałek. Klub Aktywnego Seniora na co dzień aktywizuje
mieszkańców dzielnicy LSM, szczególnie seniorów, do różnych
przedsięwzięć m.in. związanych z kulturą, sztuką, zdrowiem
oraz organizuje spotkania i warsztaty, które pomagają
w realizacji swoich pasji. I tym razem „Seniorzy” sprawdzili
się na „ piątkę”.
Nad przebiegiem sprawnie przebiegającej uroczystości
nadzorowała również Filia Nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego, właśnie w siedzibie której przy
ul. Grażyny 13, w listopadzie 2012 roku podczas spotkania
partnerskiego, zrodził się pomysł ubierania osiedlowej
choinki, który został urzeczywistniony i trwa do dziś.
Było radośnie, ale i bardzo słodko. Przyczyniła się do tego
m.in. nasza Pani Grażynka z Administracji im. Adama
Mickiewicza, która spacerowała wokół fontanny, i z świątecznym nastrojem rozdawała łakocie.

O tę podniosłą atmosferę zadbali też nasi inni współorganizatorzy, tj. – SKOK im. H. Chmielewskiego, który jest
naszym partnerem od wielu już lat, uczestnicząc z nami
m.in. na naszych rodzinnych i osiedlowych festynach. W tym
roku „SKOK - owa Zielona Śnieżynka” przedstawicielka
banku – była zaopatrzona w wielki kosz słodyczy i częstowała wszystkich obecnych. Natomiast Firma „Frajda” dla
najmłodszych naszych milusińskich, ufundowała małe
upominki i słodkości. Zrobiło się naprawdę świątecznie,
prawie jak w domu, a to również za sprawą gorącego
barszczyku z krokietami, jaki przygotowała dla nas firma
„Smacznie jak u mamy”, a na świątecznym stole czekała
przepyszna strucla makowa.
Atmosferę rozgrzewała radość dzieci z naszych osiedlowych
i zaprzyjaźnionych przedszkoli. Dzieci prócz wieszania ozdób,
wystąpiły przed mieszkańcami Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, seniorami i kolegami z innych przedszkoli,
śpiewając kolędy i pastorałki akompaniując sobie na instru-

mentach perkusyjnych. Ich występ był bardzo ciepło przyjęty. Była to dla nich nie mała frajda i zabawa.

W ubieraniu choinki i śpiewaniu kolęd udział wzięli
uczestnicy „Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze”,
przybyły również lokalne media: Gazeta „Wyborcza”, „Dziennik
Wschodni”, Radio Lublin i TVP Lublin, które bardzo pozytywnie komentowały całe wydarzenie w regionie.
Podczas tego uroczystego spotkania mieszkańcy osiedla
mieli okazję zintegrować się w pełnej serdeczności atmosferze, mogli spotkać się z przedstawicielami Zarządu LSM, Rady
Osiedla, którą reprezentował przewodniczący – pan Jan Maj
oraz pan Stanisław Cygan. Do wspólnego kolędowania dołączyli do nas również: pani Grażyna Mach – członek nowowybranej Rady Nadzorczej LSM, pan Stefan Pedrycz- przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji, pani Monika
Kwiatkowska - przewodnicząca Rady Dzielnicy Rury, pani
Adela Wójcik – wieloletnia dyrektor Domu Kultury LSM oraz
Andrzej Zdunek – obecny dyrektor. Było nas naprawdę dużo.
Wspólne ubieranie choinki, to znakomita okazja, aby
w atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
złożyć sobie życzenia wszelkiej pomyślności, obdarować się
uśmiechem i życzliwością. Tak, to za sprawą wspólnego
ubierania naszego żywego świerku, który na co dzień
ozdabia osiedlowy krajobraz - budujemy naszą lokalną
społeczność, podtrzymujemy i pielęgnujemy nasze więzi
oraz elesemowskie tradycje.
Udział mieszkańców LSM, władz i przedstawicieli wielu
instytucji, oraz firm związanych z osiedlem Mickiewicza oraz
Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniową, świadczy o niegasnącym zaangażowaniu w życie swojego osiedla. Akcja ta pokazuje, że działanie na rzecz dobra wspólnego, integruje
lokalną społeczność a spotkania i nieschodzący z twarzy
uśmiech, należą do najmilszych wspomnień.

Odwiedzajmy Dom Kultury LSM
Zapewne pod koniec lutego zima będzie się miała ku
schyłkowi i wszyscy z nadzieją wyglądać będziemy wiosny.
W czasie ferii zimowych w Domu Kultury LSM gościła
grupa około 50. dzieci, które przez dwa tygodnie, jak sądzimy ciekawie i interesująco, spędziły czas w naszej placówce i po minach widać było, że chętnie wrócą do nas
na wakacje letnie, które – jak co roku – rozpoczną się
26 czerwca 2017 r. i u nas będą trwały cztery tygodnie.
Pracownicy Domu Kultury przygotują dla nich atrakcyjne
zajęcia i imprezy, a także wycieczki, które pozwolą poznać
ciekawe zakątki naszego regionu i kraju. Koordynatorem
tych poczynań jest Małgorzata Iwanicka.
Ale zanim do tego dojdzie, przed nami wiosna i jedna
ze sztandarowych imprez, która odbędzie się 27 maja
(w sobotę). Będzie to Wielki Festyn Rodzinny LSM z okazji
Jubileuszu 60-lecia Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przez kilka godzin, rozpoczynając od godziny 13.00 i uroczystego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni wystąpią
różne grupy artystyczne działające w Domu Kultury, a więc
zespoły baletowe i taneczne dzieci i młodzieży pod kierunkiem Witalija Jemiljanenki, tancerza z Teatru Muzycznego
w Lublinie, Zespół Wokalny „Senioritki” pod kierunkiem
Dariusza Machnickiego wykonujący niezapomniane piosenki z lat 60 i 70. Na wystawach zaprezentowane zostaną najciekawsze prace Koła Plastycznego prowadzonego przez
Monikę Sierzpowską i pokłosie organizowanych przez Dom
Kultury konkursów plastycznych, takich jak: „W pustyni
i w puszczy”, „Juliusz Słowacki – wielki poeta romantyczny”,
„Pan Tadeusz - ballady i romanse”, „Faraon - Bolesława Prusa
- tajemnice starożytnego Egiptu”, „Stare Miasto i kościół (fara)
św. Michała w Lublinie”, „Paryskie klimaty – miasto urodzin
i śmierci Zygmunta Krasińskiego”. Wystąpią także laureaci
przeglądów piosenki hiszpańskiej i francuskiej oraz grupa
wokalna DK LSM pracująca pod kierunkiem Magdaleny Stopy,
wykładowcy z Wydziału Artystycznego UMCS. Zaprosiliśmy
również zespoły artystyczne, które wystąpią u nas gościnnie,
a wśród nich cygański „Złoty Tabor”, oryginalny zespół
z piosenkami lwowskich batiarów „Lwowska fala” i powszechnie lubiany lubelski „Standard Brass Band” z solistami
Agnieszką Dobrowolską i Mariuszem Wroną, który zagra
Państwu wieczorem do tańca.
Zanim nadejdą uroczystości 60-lecia, Dom Kultury LSM
zaproponuje szereg koncertów i spotkań w swojej siedzibie
przy ulicy Wallenroda 4a. Będą to między innymi kolejne
spotkania z dr Elżbietą Matyaszewską z dziedziny sztuk
pięknych, które cieszą się dużym zainteresowaniem,
a także opowieści podróżnicze inż. Krzysztofa Baranowskiego
z wypraw do różnych krajów świata wzbogacone pokazem
filmów. Psycholog i psychoterapeuta Anna Marciniak
opowie o problemach z psychiką, z którymi spotykają się
ludzie na co dzień, a zupełnie nowym cyklem będą comiesięczne spotkania poświęcone historykom Lublina. Ten
ostatni cykl, jak wiemy, związany jest z 700-leciem lokacji
Lublina na prawie magdeburskim w 1317 r. Wszystkie
placówki kulturalne Lublina proponują z tej okazji różne
imprezy, a u nas wspólnie z prof. dr. hab. Ryszardem
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Szczygłem, znanym lubelskim mediewistą i byłym
prorektorem UMCS, proponujemy spotkania poświęcone
takim historykom jak: ks. Jan Ambroży Wadowski, Jan
Riabinin, Aleksander Gardawski, Kazimierz Myśliński, Henryk
Gawarecki, Maria Stankowa, Józef Mazurkiewicz, Stanisław
Tworek, Władysław Ćwik, Tadeusz Mencel, Tadeusz Radzik,
Ryszard Bender, Henryk Sadaj, Jan Dobrzański i Zygmunt
Sułowski. Odbyły się już dwa spotkania poświęcone
Sewerynowi Zenonowi Sierpińskiemu i Władysławowi
Kornelowi Zielińskiemu.
Doktor Daniel Próchniak, historyk sztuki z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, zaproponuje cykl spotkań poświęconych przeszłości i kulturze ormiańskiej, a 9 marca
odbędzie się spotkanie zatytułowane „IV imieniny Profesora
Grzegorza Leopolda Seidlera”, legendarnego rektora UMCS,
również pochodzenia ormiańskiego, o którym opowiedzą
jego współpracownicy prof. Maria Szyszkowska i prof. Roman
Tokarczyk. Spotkanie uświetnione będzie koncertem
Kwartetu Salonowego, w którym występują znani lubelscy
muzycy: Natalia Nikitina-Kozub (skrzypce), Mirosław Kozub
(wiolonczela), Andrzej Mazur (klarnet) i Marta Szermińska
(fortepian). 10 marca, a więc dzień później, wystąpi młoda,
utalentowana piosenkarka krakowska Urszula Makosz z zespołem, która zaproponuje wiązankę niezapomnianych
piosenek literackich i kabaretowych przedwojennej Polski,
a 1 kwietnia (i nie będzie to prima aprilis) wystąpi u nas Yaga
Kowalik z koncertem piosenek francuskich. Piosenkarka ta
nagrała właśnie płytę w Paryżu i zaprezentuje u nas swój
najnowszy program wykonywany we Francji.
Echa francuskie odezwą się również na przełomie lutego
i marca, gdyż jest to rocznica urodzin Fryderyka Chopina.
28 lutego o godzinie 18.00 zaprosimy Państwa na wieczór
poświęcony temu kompozytorowi. Jego pieśni wykona
znana lubelska śpiewaczka Mariola Zagojska wraz z zespołem,
a o wierszach poświęconych Chopinowi rosyjskiego poety
Jana Bernarda mówić będzie prof. Jan Orłowski.
Jak Państwo pamiętają, odbyły się już cztery koncerty
kameralne z cyklu „Bo piękno na to jest, by zachwycało…”,
któremu patronuje znany muzyk i propagator muzyki dr.
Teresa Księska-Falger. Koncerty te cieszą się dużym powodzeniem młodszej i starszej widowni, która co miesiąc zapoznawana jest z najpiękniejszymi utworami muzyki klasycznej
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w wykonaniu najlepszych lubelskich muzyków. Muzykę
propagować będzie też małżeństwo prof. Aleksandra BubiczMojsa (sopran) i dr Robert Mojsa (tenor). Po koncercie
„A to Polska właśnie…” z najpiękniejszymi pieśniami, ariami
i duetami operowymi i operetkowymi polskich kompozytorów (17 lutego 2017 r.) usłyszymy w kolejnych programach
szereg znanych utworów polskich i zagranicznych. Usłyszymy
również gości gospodarzy programu, którzy będą zapraszani do udziału w tych koncertach.
Zapraszamy Państwa do Domu Kultury LSM na szereg
spektakli teatralnych, które zaprezentuje działający u nas
Teatr Kameralny pod dyrekcją Jana Wojciecha Krzyszczaka.
Będą to zarówno adaptacje literatury klasycznej, jak i sztuki
współczesnych autorów, np. sztuka Siemiona Złotnikowa pt.
„Przyszedł mężczyzna do kobiety”, której premierę przewidujemy 28 kwietnia. Koncert poświęcony Konstytucji 3 Maja,
który odbędzie się 4 maja, uświetni zespół „Red Shoes”
(Czerwone Buty) pod kierunkiem Krzysztofa Rogowskiego,
zaś rocznicę zakończenia II wojny światowej zaakcentujemy
znamiennym i poruszającym koncertem Agnieszki Grochowicz
pt. „Pieśni wojny i (s)pokoju”, w którym usłyszymy m.in.
„Modlitwę” Bułata Okudżawy, niektóre utwory Marka
Grechuty i niezwykłe, autorskie piosenki artystki.
Nie zapominamy również o pomnikowych bohaterach
polskiej historii. W cyklu zatytułowanym „Postaci niezwykłe”,
prowadzonym przez Kazimierza Spaleńca, przypomnimy
naczelnika Tadeusza Kościuszkę, gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego i zamordowanego przed wojną prezydenta
Gabriela Narutowicza.
13 marca, w imieniny Krystyny, zapraszamy, jak co roku,
na wernisaż najnowszych prac byłej mieszkanki LSM, znanej
malarki i Mistrzyni Mowy Polskiej, Krystyny Głowniak, zatytułowany„Centaur z kobiecą głową”. Wernisaż uświetni występ
kameralnego zespołu „Red Shoes Acustic” i znana solistka
Teatru Muzycznego w Lublinie, Krystyna Szydłowka, a całość
poprowadzi Ewa Hadrian.
Odbędzie się także wiele innych koncertów, spotkań
i wernisaży, o czym na bieżąco informować będziemy poprzez
plakaty, drukowane zaproszenia, e-maile i naszą stronę internetową: www.domkulturylsm.pl. O wielu imprezach informują również prasa, telewizyjna „Panorama Lubelska”
i lubelskie rozgłośnie radiowe. Zapraszamy.

