INFORMATOR nr 108 · czerwiec 2017

Szanowni Państwo
Daty 1957 – 2017 mówią same za siebie. To już 60 lat
istnienia Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień
25 kwietnia 1957 roku, kiedy miało miejsce, historyczne
już, Walne Zebranie Założ ycielsk ie Spółdzielni
Mieszkaniowej uznaje się za datę powstania Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jak każdy jubileusz, tak i ten jest okazją do wspomnień,
podsumowań, refleksji. A jest co wspominać. Przez te 60
lat był znój i trud tworzenia, była radość z osiąganych
celów i sukcesów, ale były też chwile trudne, załamania
i obawa o dalsze losy i istnienie Spółdzielni. Jak zawsze
w tak trudnych momentach zwyciężała mądrość i upór
spółdzielców, dla których solidaryzm spółdzielczy i troska
o przyszłość Spółdzielni stawała się priorytetem. To dzięki nim jesteśmy i tu, i teraz, i to dzięki Państwu status ten
możemy utrzymać lub go zaprzepaścić ulegając namowom
samozwańczych pseudo emisariuszy.
Obok tak ważnego jubileuszu 60-lecia, nie mogliśmy
przejść obojętnie, tym bardziej, że Lubelska Spółdzielnia
Miesz-kaniowa swoim dorobkiem i znaczeniem wpisuje
się w jubileusz 700-lecia Lublina. Na okoliczność uczczenia tego wydarzenia, zostało zwołane Uroczyste
Posiedzenie Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, które miało miejsce 27 maja 2017 r.,
o godz. 13.00, w Domu Kultury LSM. Uczestniczyli w nim
obecni i byli członkowie Rady Nadzorczej LSM, członkowie
Rad Osiedli, pracownicy i zaproszeni goście. W holu Domu
Kultury LSM, można było obejrzeć wystawę fotograficzną
laureatów, nagrodzonych zdjęć w konkursie fotograficznym, zorganizowanym z okazji jubileuszu 60-lecia
Spółdzielni, pt. „LSM – ja tu mieszkam”. W sumie do konkursu zgłoszonych zostało ponad 400 fotografii od mieszkańców naszej Spółdzielni. Za kilka lat, przy kolejnych
jubileuszach będą okazją do wspomnień.
Uroczyste posiedzenie otworzył, witając wszystkich zebranych i dalej prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej
LSM, pan Włodzimierz Gaweł. W swoim wystąpieniu
wspomniał o początkach powstawania Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, po czym udzielił głosu Prezesowi
LSM, panu Janowi Gąbce. Pełny tekst tego przemówienia
zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni.
Podczas spotkania głos zabrał zastępca Prezydenta Miasta
Lublin, pan Artur Szymczyk, który wraz z życzeniami
wręczył na ręce Prezesa, pana Jana Gąbki, z okazji 60-lecia
LSM, medal Prezydenta Miasta Lublin. Pełnym wzruszenia
było wystąpienie pana Stanisława Chodaka, jednego

ze współzałożycieli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
pełniącego też w przeszłości funkcję Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, który w ciepłych, miłych słowach
wspominał miniony czas szacownej Jubilatki. Z życzeniami
jubileuszowymi głos zabrali: pan Stefan Pedrycz były
Przewodniczący Rady Nadzorczej LSM, Dyrektor firmy
ubezpieczeniowej UNIQA, pani Mariola Sowińska, Prezes
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych, pan Bolesław Rykwa oraz Prezes Lubelskiej
Spółdzielni Spożywców „Społem”, pan Mieczysław Zapał,
który wspomniał o budowie pierwszych pawilonów handlowo-usługowych w os. im. A. Mickiewicza. Z okazji
Jubileuszu 60-lecia, do Spółdzielni wpłynęły okolicznościowe życzenia i gratulacje od zaprzyjaźnionych spółdzielni
branżowych i mieszkaniowych, również tych z kraju.
Po części oficjalnej uroczyste świętowanie jubileuszu
60-lecia Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kontynuowane było przed Domem Kultury LSM, gdzie już o godz.
14.00 rozpoczął się Wielki Festyn Rodzinny, który tradycyjnie, rokrocznie organizowany jest dla mieszkańców
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji Dnia Matki
i Międzynarodowego Dnia Dziecka. W tym roku był połączony z jubileuszem 60-lecia LSM. Relacja z Festynu,
ze zdjęciami, w dalszej części Informatora.
Walne Zgromadzenie Członków LSM, w częściach, odbyło się od 19 do 27 kwietnia, zgodnie z zaplanowanym
harmonogramem. Uchwały obligatoryjne i wniesione
przez członków LSM w ustawowym terminie zostały
podjęte zgodnie z wolą, uprawnionych do głosowania
członków Spółdzielni. W sześciu osiedlach dokonano
wyboru członków Rad Osiedli. W os. im. H. Sienkiewicza
zgodnie z wolą zebranych członków tego osiedla i za
sprawą Przewodniczącego Zebrania, przegłosowany
został wniosek formalny na skutek którego doszło
do zakończenia zebrania już na wstępie.
Wakacje już tuż, tuż.
Jak co roku Dom Kultury LSM, w miesiącu lipcu, będzie
organizował zajęcia dla dzieci, w ramach programu „Akcja
Lato”. Wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni życzymy udanych wakacji i dobrego, letniego wypoczynku.
A tym którzy zostają w domu sąsiedzkiego wypoczynku
na placach zabaw i osiedlowych placach wypoczynku
w naszej Spółdzielni.
Z poważaniem
Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

PIASKIEM po OCZACH –
W kręgu Jubileuszu 60-lecia LSM
Uczestnicy obchodzonego skromnie, ale uroczyście,
27 maja 2017 r., w Domu Kultury LSM, Jubileuszu 60 - lecia
powstania na Słonecznym Wzgórzu Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej mówili o trudnych początkach, o wspaniałej
wizji „ojców założycieli”. Wspominali, jak potem tę wizję
w trudzie i znoju, ale z entuzjazmem i radością, właściwym
tamtym czasom, rozbudowywano i powiększano o coraz
to nowe osiedla i budynki, bo chętnych do zamieszkania,
właśnie tu, było wielu. Tak jest do dziś. Mówili o placu zabaw
z „rakietą”, na który przychodziły dzieciaki z całego miasta
i przychodzą do dziś; mówili o wspólnych, spółdzielczych
dożynkach, gdy w sąsiedztwie nowych budynków były
jeszcze ogródki działkowe; o klimacie wspólnej pracy przy
porządkowaniu skwerów, o spontanicznie sadzonych krzewach i drzewach; o wspólnocie spółdzielczych dążeń dzięki
którym dziś za oknami mienią się kolorowe bloki i rozkwita
wspaniała zieleń; o wzajemnym szacunku i solidaryzmie.
Wielu z nas, członków Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
dumnych jest z tego, że wizja ta ziściła się, że właśnie
tu mieszkamy, że tu przyszło nam spędzić swoje życie.
O tym się mówi, o tym się słyszy na co dzień. Dumni jesteśmy z osiągnięć naszej Spółdzielni, z tego że ciągle się
zmienia, inwestuje i pięknieje, że poprawia warunki naszego zamieszkiwania. Pewnie można by jeszcze więcej,
ale „krawiec tak kraje, jak mu materii staje”.

Jakiż, w tym pejzażu wspomnień i dumy z osiągnięć
minionych 60 lat LSM, był smutny widok pięciu, czy sześciu
Pań, stojących przed Domem Kultury LSM i trzymających
w dłoniach małe tekturowe tabliczki z napisami „Łapy precz
od naszego placu” czy „Odwołać Zarząd LSM”. Postawa
i zachowanie tych Pań, wybaczcie Państwo, w tym czasie
i w tym miejscu były dla mnie kompletnie nie na miejscu.
Z nutą zażenowania i goryczy poszedłem po oficjalnej
uroczystości na plac, przy Domu Kultury LSM, gdzie odbywał się Wielki Festyn Rodzinny dla mieszkańców Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Widziałem samych zadowolonych ludzi, bawiące się, radosne i śmiejące się dzieci,
tańczące pary i gorące rozmowy tych, którzy przyszli tu aby
świętować jubileusz 60-lecia naszej i mojej Spółdzielni.
Mimo to było mi smutno. Zadawałem sobie pytanie,
o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi?, czy „dobra
zmiana”, objawiająca się też psuciem i niszczeniem tego
co dobre i słuszne, dosięga już naszych osiedli, czy towarzyszący temu szum medialny to tylko kampania wyborcza
dla osób chcących wylansować się do najbliższych wyborów samorządowych i start do kariery naszym kosztem.
Czy o to w tym chodzi? Czy naprawdę musimy się na to
godzić? Czy powinniśmy stać obojętnie, aż ktoś weźmie,
za nas, sprawy w swoje ręce ? Może być za późno.
Swoimi przemyśleniami i wątpliwościami podzielił się
z Państwem:
Spółdzielca - Obserwator

Medal Prezydenta Miasta Lublin

Jubileuszowe gratulacje od Towarzystwa Ubezpieczeń „Uniqa”
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Informujemy, że opłat eksploatacyjnych za mieszkania, garaże i pracownie plastyczne można dokonywać
bez prowizji w następujących placówkach: SKOK Unii Lubelskiej przy ul. Z. Krasińskiego 2, w każdej placówce
Poczty Polskiej S.A na terenie całego kraju, Punkcie Kasowym przy ul. J. Sawy 3, Punkcie Kasowym przy
ul. Rzeckiego 21 (w budynku LSM) i Lotto przy ul. Faraona 6. Opłaty bez prowizji w Getin Banku
przy ul. K. Wallenroda będą przyjmowane do dnia 31.12.2017 roku.

KOMUNIKAT
Zgodnie z § 30 ust. 10 statutu Zarząd Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przedkłada Członkom lsm informację
o podjętych oraz nie podjetych uchwałach przez Walne
Zgromadzenie, które odbyło się w częściach w terminie
od 19 do 27 kwietnia 2017 roku.
Zgodnie z § 30 ust. 8 i 9 statutu Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, po odbyciu wszystkich części Walnego
Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zwołał posiedzenie,
w którym uczestniczyli Przewodniczący i Sekretarz pierwszej
i ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
Po sprawdzeniu protokołów z poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia Zarząd informuje o wynikach głouchwała w sprawie
Nr 1/2017
Przyjęcia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
za 2016 rok.
Nr 2/2017
Przyjęcia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2016 r.
Nr 3/2017
Przyjęcia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu LSM
za 2016 r.
Nr 4/2017
Udzielenia absolutorium
Prezes - Jan Gąbka

sowań nad uchwałami, wynikającymi z porządku obrad
Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem, które z uchwał
otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku
z tym zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz, które z uchwał nie uzyskały
wymaganej statutem ilości głosów i nie zostały podjęte przez
Walne Zgromadzenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Z treścią podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał
członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie
Zarządu przy ul. I. Rzeckiego 21 w godzinach pracy
Spółdzielni tj. poniedziałek, wtorek, środa 7.00 – 15.00;
czwartek 7.00 – 17.00; piątek 7.00 – 13.00.
głosy wstrzy-

w sumie
oddano głosów

głosy za

głosy przeciw

362

226

117

19

uchwała podjęta

360

217

119

24

uchwała podjęta

358

215

123

20

uchwała podjęta

363

212

139

12

uchwała podjęta

mujące się

wynik
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uchwała w sprawie

głosy wstrzy-

w sumie
oddano głosów

głosy za

głosy przeciw

360

245

101

14

uchwała podjęta

365

246

98

21

uchwała podjęta

353

319

9

25

uchwała podjęta

349

196

132

21

uchwała podjęta

358

140

157

61

uchwała
nie została podjęta

344

147

130

67

uchwała
nie została podjęta

Nr 5/2017
Udzielenia absolutorium
Z-ca Prezesa Wojciech Lewandowski
Nr 6/2017
Udzielenia absolutorium
Z-ca Prezesa Andrzej Mazurek
Nr 7/2017
Podziału zysku netto
Spółdzielni za 2016 r.
Nr 8/2017
Wybory delegata na VII Krajowy Zjazd
Zw. Rew. Spół. Mieszkaniowych RP
uchwała w sprawie wykonania dźwigów osobow. w Osiedlu Piastowskie
uchwała w sprawie odstąpienia
od inwestycji infrastrukturalnych
w Osiedlu Piastowskie
uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej LSM wybranej
na okres kadencji 2016 – 2019

mujące się

Zgodnie z protokołami Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbytego
w dniach 19 – 27 kwietnia 2017 r.

wynik

uchwała
nie została podjęta

RADY OSIEDLI 2017 – 2020
Rada Osiedla im. A Mickiewicza
Przewodniczący Rady: MAJ JAN
Członkowie:
1. BACZEWSKA JANINA Teresa
2. BORZĘCKA MARIANNA
3. CHODAK STANISŁAW
4. CYGAN STANISŁAW
5. FLIS HELENA
6. GOŹDZIK JACEK
7. HUSZCZA BARBARA
8. KUBEJKO DANUTA
9. KOBZAK MAREK
10. KUCHARCZYK JERZY
11. MAZUREK JERZY
12. RADZKA ANNA
13. SAMBORSKI JAN
14. SIEPKOWSKI ŁUKASZ
15. URBAN KRZYSZTOF
Rada Osiedla im. J. Słowackiego
Przewodnicząca Rady:
LICHOROBIEC-SOKOŁOWSKA BARBARA
Członkowie:
1. ADAMOWSKA EWA
2. CĄBRZYŃSKA JADWIGA
3. GORCZYCA ZDZISŁAW
4. JANOWSKA ZOFIA
5. MARZEC DANUTA
6. KOŚCIK LUCYNA
7. PACAN ZDZISŁAW
8. PŁASZCZEWSKI FRANCISZEK
9. SANOCKA EWA
10. SPUZ-SZPOS JERZY
11. ZABŁOCKI MIECZYSŁAW
12. ZIEMLAŃSKA AGNIESZKA
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Rada Osiedla Piastowskie
Przewodnicząca Rady:
FIDUT-ZAGOZDA EWA
Członkowie:
1. BARA KAROL
2. BARANOWSKI KRZYSZTOF
3. JAROSZEK JOLANTA
4. PALCZEWSKI MAREK
5. RACHAŃCZYK JOANNA
6. SIKORA ZBIGNIEW
7. STEFAŃCZAK BOGDAN
8. TOFIL-PUDEŁKO RYSZARDA
9. WAWER ANTONI
10. WIEJAK MARIAN
11. WĘGOROWSKA-BIEGAJ ZOFIA

Rada Osiedla im. Z. Krasińskiego
Przewodniczący Rady:
JAŃSKI RYSZARD
Członkowie:
1. AFTYKA LEOKADIA
2. GNYP MAŁGORZATA
3. JUNG EWA
4. JUSIUK STANISŁAW
5. OSIŃSKI ADAM
6. PEDRYCZ STEFAN
7. ROŻENEK WANDA
8. SIEBIESIEWICZ BOŻENA
9. ŻURAWSKI SYLWESTER
10. ŻUREK MARIA

Rada Osiedla im. M. Konopnickiej
Przewodniczący Rady:
KOPEĆ LESZEK
Członkowie:
1. CIECHAN STEFAN
2. DERYŁO STANISŁAW
3. KLOC CZESŁAW
4. PRUS JADWIGA
5. SKĘPSKA BOŻENA
6. SKRZYPIEC KRYSTYNA
7. SPUSTEK JANUSZ
8. SOKOŁOWSKA MONIKA
9. SOSNOWSKI JANUSZ
10. TOMCZUK MIROSŁAW
11. WĄSIK ALICJA
12. WĘGOROWSKA GRAŻYNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rada Osiedla im. B. Prusa
Przewodnicząca Rady:
PIKIEWICZ ZOFIA
Członkowie:
GORZYM STANISŁAW
KAMIŃSKA CZESŁAWA
KULIK KRYSTYNA
MACH GRAŻYNA
MENDZELEWSKI WŁODZIMIERZ
RUSINEK MARIAN
SUCHORA ANDRZEJ
SZACMAJER JANINA
SZOSTAK KRYSTYNA
SZYMANIAK STANISŁAW
ZAJĄCZKOWSKI JACEK

Oskarżony będzie oskarżał
(Przedruk artykułu z miesięcznika „Domy spółdzielcze” nr 5/2017)
Zakończyła się, trwająca blisko 17 lat, sprawa Zenona
Procyka, byłego prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pojezierze” w Olsztynie. Temida, która „jest ślepa”, wydała wyrok uniewinniający i oczyściła z zarzutów głównego
oskarżonego. Można przy tej okazji pytać o wiele rzeczy,
m.in. faktyczną rolę senator Staroń i faktyczne motywy
jej działania w sprawach spółdzielczości.
Próby likwidacji spółdzielczości i jej kompromitowania
trwają w Polsce od ćwierćwiecza. Prawdziwa ofensywa nastąpiła jednak kilkanaście lat temu, kiedy okazało się,
że temat spółdzielczości i walka z rzekomymi jej patologiami
to doskonały materiał na różne kampanie polityczne i wyborcze. Tropiciele zła w spółdzielczości szczególnie upodobali sobie spółdzielnie mieszkaniowe, co da się dość łatwo
wytłumaczyć. W całej Polsce w spółdzielczych budynkach
zamieszkuje ok. 10 mln ludzi. Rzucanie kłamstw o powszechnym złodziejstwie, przekupstwie i łamaniu praw tych ludzi
przez niegodziwym prezesów malwersantów zawsze może
skutkować zbudowaniem dość licznego elektoratu.
Trzeba przyznać, że są politycy, którzy posługując się
przykładem jednej czy dwóch spółdzielni zrobili polityczne
kariery. Tak się stało w przypadku nikomu wcześniej nieznanej Lidii Staroń. Na fali kłamstw i pomówień zdobyła ona
mandat poselski, a w obecnej kadencji sprawuje urząd senatora. Swoją drogą ciekawe jak czuje się reprezentantka
Narodu w sytuacji, gdy Sąd Najwyższy orzekł, iż poprzednie
16 lat jej działań w sprawie spółdzielni to jedynie oszczerstwa,
które doprowadziły do tragedii kilkudziesięciu osób.
„Szczęście ludzką krzywdą szyte”
Te słowa polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza z„Trylogii”
jakże pasują do działalności senator Staroń. Dziś możemy
tak mówić, znając wyrok Sądu Najwyższego w bodaj najtragiczniejszej ze spraw będących dziełem wspomnianej parlamentarzystki. Od kilkunastu lat jest „na salonach” politycznych, bardzo chętnie zapraszana przez stacje telewizyjne,
radiowe oraz prasę. Koncepcja okazała się słuszna - zamiast
zajmować się trudnymi sprawami, wymagającymi rzetelnej
wiedzy merytorycznej, skupiła uwagę na niedoli „uciskanych”
spółdzielców.
Demagogiczne hasła zawsze łatwo sprzedać społeczeństwu, które z natury jest wrażliwe na krzywdę swoją czy innych
osób. Do tego wystarczy dorzucić tezę o postkomunistycznej
pajęczynie i betonie i sukces zapewniony. Obecnie senator,
a niegdyś posłanka Lidia Staroń niewątpliwie taki sukces
odniosła. Jest w stanie sprzedać mediom każdą swoją tezę
o zepsutych nadmiarem władzy prezesach, zarządach i radach
nadzorczych, a nawet o konieczności likwidacji spółdzielczości. Twierdzi, że każdy jednostkowy przypadek nadużyć
dyskwalifikuje kilka tysięcy spółdzielczych wspólnot w kraju.
I nie jest ważne zadowolenie setek tysięcy spółdzielców,
bo jest to zjawisko od strony marketingowej zupełnie nieprzydatne. Celem jest „wyłowienie” przypadku patologicznego, a następnie prowadzenie ostrej kampanii w mediach.

Nieważne przy tym, czy ktoś zostanie zniesławiony, pomówiony czy brutalnie skrzywdzony.
Tak właśnie stało się w przypadku prezesa Procyka, jego
rodziny i grupy pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pojezierze”. Pisaliśmy już o tym problemie. W 2016 r. Sąd
Apelacyjny w Gdańsku oczyścił prezesa Procyka ze wszystkich
stawianych mu zarzutów.
Kilkanaście lat temu niesłuszne oskarżenie go i zarzucanie
mu ciężkich nadużyć i przestępstw w Spółdzielni otworzyło
Lidii Staroń drogę do Sejmu RP. Kariera rozwijała się szybko,
wręcz błyskotliwie, dzięki podgrzewaniu emocji w społeczeństwie, wywoływaniu żalu, współczucia i poczucia solidarności z pokrzywdzonymi. Bezpodstawne przetrzymywanie niewinnego człowieka w areszcie, utrata zdrowia, zastraszanie jego rodziny przez CBŚ, śmierć czterech niewinnych
osób itd. to fakty, którymi parlamentarzystka zupełnie się
nie przejmuje. Jak się wydaje, nic jest w stanie zmienić jej
postawy… do chwili obecnej.
„Żadna władza nie może stać ponad prawem”
Ta prawnicza maksyma starożytnych Rzymian nie ma
chyba zastosowania w przypadku senator Staroń. Zarówno
w tym, jak i w innych przypadkach próbuje stawać ponad
prawem. Oskarżenia formułuje bardzo szybko, bez koniecznych dowodów. I nie jest ważna kolejna zasada prawna
mówiąca o domniemaniu niewinności. W taki właśnie sposób
w 2005 r. doprowadziła do niesłusznego aresztowania
Procyka, rzucając lawinę pomówień i kłamliwych oskarżeń.
Dzięki podjętej „walce” ze spółdzielczą patologią i układem
zdobyła 12 tys. głosów w wyborach parlamentarnych i weszła
do Sejmu. Kiedy Procyk stracił pracę i siedział za kratami,
posłanka współpracowała zapamiętale ze Stowarzyszeniem
Obrony Spółdzielczości.
W licznych wywiadach dla mediów bardzo chętnie opowiadali oni o najróżniejszych przestępstwach prezesa i jego
popleczników. Oczywiście członkowie Stowarzyszenia zawsze
zachowywali anonimowość, bojąc się... właściwie nie wiadomo kogo lub czego. Prezes Procyk miał, ich zdaniem, brać
łapówki w różnej postaci, m.in. od firm startujących w przetargach lub od osób starających się o mieszkania. Zdaniem
Stowarzyszenia i posłanki potwierdzali to także pracownicy
Spółdzielni, którzy także zachowywali anonimowość.
(Nie) należy wysłuchiwać drugiej strony
Nikt nie słuchał żadnych wyjaśnień oskarżonego byłego
prezesa. Opinia społeczna bowiem znała już wyrok i była
przekonana o całkowitej jego winie. Jak można słuchać, a tym
bardziej wierzyć komuś, kto siedzi w więzieniu. Sam ten fakt
działał na jego niekorzyść i z góry skazywał na niepowodzenie w tym sporze.
Już na samym początku bardzo wiele wskazywało na bezpodstawność oskarżeń formułowanych przez posłankę
Staroń. Organy ścigania przebadały od 2000 r. blisko 200
wątków związanych ze sprawą, z czego 161 nie znalazło
potwierdzenia w faktach. W latach 2000-2005 umorzono 114
śledztw. Nieważne także było to, że dochodzenia prokuratorskie nie potwierdzały winy prezesa Procyka. Pierwszy
proces przed Sądem w Ostródzie zakończył się w 2010 r.
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uniewinnieniem od 18 z 20 zarzutów. Sąd Okręgowy
w Elblągu uniewinnił go także z tych dwóch ostatnich.
Jednak dla parlamentarzystki z Olsztyna nie miało to żadnego znaczenia. Ostateczny wyrok uniewinniający z lipca 2016 r.
miał kończyć sprawę. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości złożył kasację do Sądu Najwyższego, który
w kwietniu tego roku kasację odrzucił, oczyszczając ostatecznie byłego prezesa ze wszystkich zarzutów.
Zenon Procyk jest człowiekiem wolnym, oczyszczonym
z wszelkich zarzutów. To oczywiście nie wróci mu zdrowia,
spokoju całej rodzinie, życia czterem ofiarom nagonki
urządzonej przez obrońców spółdzielczości, zdrowia kilkunastu osobom ani nie zrekompensuje im utraty pracy i dobrego imienia.
Senator Staroń, zatwardziała w swoich irracjonalnych
postawach twierdzi niezmiennie, że Procyk jest przestępcą,
nie uznaje wyroków sądów i nie ma zamiaru go przepraszać.
Cóż, starożytni mawiali, że „każdy człowiek może się mylić,
jednak tylko głupiec tkwi w błędzie”.
Teraz czekamy na odpowiedź Zenona Procyka. Jak sam
zapowiedział, wytoczy sprawy z powództwa cywilnego oraz
sprawy karne, domagając się zadośćuczynienia, jak również
ukarania winnych jego niesłusznego oskarżenia i zniesławienia.

Byłemu prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej
„Pojezierze” w Olsztynie zarzucano działanie
na szkodę spółdzielni oraz nakłanianie
do składania fałszywych zeznań. W środę
5 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy zajmował
się sprawą kasacji wniesionej przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, dwóch
wyroków uniewinniających Zenona Procyka.
SN w składzie trzyosobowym uznał, że ta
kasacja nie zasługuje na uwzględnienie.
Oznacza to, że proces trwający ponad 16 lat
oficjalnie się zakończył.
Zenon Procyk „Pojezierzem” zarządzał 8 lat,
od końca 1997 roku. Sześć lat temu w I instancji sąd skazał Zenona Procyka za fałszowanie
wyborów w spółdzielni. Jednocześnie uniewinnił go od głównego zarzutu, czyli niegospodarności przy budowie i sprzedaży
mieszkań przy ulicy Dworcowej w Olsztynie.
Strony odwołały się. Sąd II instancji nakazał
sprawę zacząć od nowa. W ubiegłym roku
zapadł prawomocny wyrok: sąd apelacyjny
oczyścił Procyka z zarzutów. Sąd Najwyższy
podtrzymał wyrok.
Dr Jerzy Jankowski
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Wielki Festyn rodzinny
Uroczystą sesją Rady Nadzorczej LSM rozpoczęły się obchody 60-lecia Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz
Wielki Festyn Rodzinny Spółdzielni, a więc impreza tegoroczna zapowiadała się bardziej uroczyście. Jak zwykle obchodziliśmy również Dzień Matki i Międzynarodowy Dzień
Dziecka. Te dwie ostatnie okazje były szczególnie widoczne,
gdyż na plac obok Domu Kultury zawitało wiele mamuś
i małych mieszkańców naszych osiedli, tym bardziej,
że pogoda dopisała wspaniale.

Pierwsze występy rozpoczęły dzieci i już w trakcie uroczystej sesji Rady Nadzorczej na scenie pojawiły się maluchy
w strojach baletowych tańcząc z zapałem kilka układów
choreograficznych przygotowanych przez instruktora Witalija
Jemieljanenkę, tancerza z Teatru Muzycznego w Lublinie,
absolwenta legendarnej Wyższej Szkoły Baletowej w Kijowie.
Witalij jest bardzo lubianym i wymagającym instruktorem,
potrafi zachęcić dzieci do sporego wysiłku, co widać było
na scenie. Zatańczyła również starsza grupa prezentując
tzw. tańce współczesne.

Po dzieciach wystąpił Zespół Wokalny „Senioritki” pod
dyrekcją Dariusza Machnickiego, który zaprezentował szereg
dobrze znanych przebojów z lat 60., które przyjęte zostały
z wielkim aplauzem.

Kilka minut przed godzina 15.00 nastąpiło oficjalne
otwarcie festynu, którego dokonał Prezes Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Jan Gąbka. Podkreślił jubileuszowy charakter imprezy, która od lat z powodzeniem towarzyszy w końcu maja każdego roku mieszkańcom Spółdzielni
i jest doskonałą okazją do spotkań rodzinnych. Prezes
przywitał też pierwszy gościnnie występujący zespół muzyczny, a była nim Kapela-kabaret „Lwowska Fala” pod kierunkiem Edwarda Sosulskiego. Zespół ten zaprezentował
porywający i wywołujący wspomnienia przedwojennego
Lwowa program ze znanymi wszystkim piosenkami lwowskich
batiarów. Mało który z uczestników festynu oparł się czarowi tej muzyki i wielu znalazło się na parkiecie przed estradą,
oddając się żywiołowym tańcom.

Jeszcze nie przebrzmiały lwowskie melodie, a już na scenie
pojawili się tancerze Zespołu Tańca Ludowego UMCS pod
kierunkiem dyr. Lecha Leszczyńskiego, wykonując w pięknych, barwnych i oryginalnych strojach wiązankę tańców
regionalnych i narodowych. Zespół, jak zapowiadają władze
Uczelni, będzie nosił imię swojego założyciela, długoletniego dyrektora, choreografa i kierownika artystycznego
Stanisława Leszczyńskiego, który był też członkiem Rady
Programowej LSM.

Dużą atrakcją dla uczestników festynu był koncert cygańskiego zespołu „Złoty Tabor”, który przyjechał do nas
z Tomaszowa Lubelskiego. Ta rodzinna grupa Romów,
w urzekających feerią barw strojach i żywiołowością wykonania zaprezentowała wiele piosenek, których chętnie słuchamy, a nieraz wykonujemy przy ognisku. W oczach wielu
starszych mieszkańców Spółdzielni na pewno pojawiły się
obrazy kolorowych wozów cygańskich, które dawniej
przemierzały drogi i lasy Lubelszczyzny.
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Wszystkie te występy przetykane były również prezentacją
laureatów przeglądów piosenek hiszpańskich i francuskich,
które od lat odbywają się w Domu Kultury LSM.

daniami proponowanymi przez firmę Mc Malec. Festyn
z okazji 60-lecia LSM długo pozostanie w pamięci młodszych
i starszych mieszkańców Spółdzielni. Zapraszamy na podobną imprezę za rok.

Aktualności
Akcja lato

We wczesnych godzinach wieczornych na scenie pojawił
się zespół „Berber ys” pod k ierunk iem Zbigniewa
Smagowskiego, wykonujący muzykę bałkańską i żydowską.
Wszystkich, jak zwykle, urzekła piękna „Rebeka”, dawniej
wykonywana przez Ewę Demarczyk, w naszym koncercie
przez solistkę zespołu Agatę Królikowską. Festyn tradycyjnie
zakończył zespół „Standard Brass Band” pod kierunkiem
Bogusława Wróblewskiego ze znanymi dobrze wszystkim
solistami Agnieszką Dobrowolską i Mariuszem Wroną. I znów
na parkiecie pojawiły się tańczące pary, a w świetle reflektorów błyskały tylko urzekające kreacje pań.

Festynowi, który trwał 7 godzin, towarzyszyły cieszące się
olbrzymim powodzeniem dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci,
stoiska wielu instytucji promujących swoje wyroby, kiermasze książek wydawnictw „Norbertinum”, „Polihymnii’
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego, stoiska SKOK Chmielewskeigo, Leclerka, LPEC
i LSS „Społem”, a wszyscy mogli uraczyć się smakowitymi
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W dniach 26 czerwca - 21 lipca 2017 r., zaraz po zakończeniu roku szkolnego, w Domu Kultury LSM rozpoczynają się
półkolonie dla dzieci w wieku 7 -11 lat zwane „Akcją Lato”.
Około 50 małych elesemowiczów atrakcyjnie spędzi u nas
czas pierwszych tygodni wakacji. Zaproponujemy zajęcia
plastyczne, taneczne, teatralne, arteterapię, także język
niemiecki na wesoło, warsztaty florystyczne oraz mnóstwo
innych atrakcji. Zaprezentujemy 12 filmów adresowanych
do młodej widowni, które mogą obejrzeć również indywidualni mali widzowie nie uczestniczący w„Akcji”. Przypomnimy
postać legendarnego patrona 110 letniej Biblioteki, Hieronima
Łopacińskiego, a także zaproponujemy dzieciom osiem
wycieczek poza Lublin. Będą to wyjazdy do „Magicznych
Ogrodów” w Trzciankach koło Janowca, Europejskiego
Centrum Bajki w Pacanowie „Z wizytą u Koziołka Matołka”,
do „Farmy Iluzji” w Parku Edukacji i Rozrywki w Trojanowie
koło Ryk, do Sandomierza (ten wyjazd poprzedzi prelekcja
poetki i historyka Ewy Bajkowskiej, autorki książek o tym
mieście), do Podedwórza z Krainą Rumianku, do Dubeczna
gdzie, zwiedzimy hutę szkła i będziemy spacerować nad
Jeziorem Białym w Okunince, do Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce i do Kurozwęk, gdzie zapoznamy się z pałacem
polskich rodów Kurozwęckich, Lanckorońskich, Sołtyków
i Popielów, a także swoistym safari – hodowlą bizona amerykańskiego. Nie zabraknie również wycieczek po Lublinie,
po którym oprowadzać będzie i opowiadać znana przewodniczka PTTK Maria Wiśnioch. To tylko część atrakcji, w których
będą mogły uczestniczyć dzieci z LSM.
Wszelkie informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych
można znaleźć na stronie www.domkulturylsm.pl
lub urokizycia.com

Konkurs
„Najpiękniej ukwiecony balkon”

Informujemy, że został wznowiony konkurs „Najpiękniej
ukwiecony balkon” adresowany do mieszkańców
naszej Spółdzielni. Jest to już XIX edycja konkursu.
Zapraszamy do ukwiecania balkonów!

