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Niniejszy numer Informatora, naszej spółdzielczej gazetki, dotyka wielu zagadnień, tych codziennych, ale przede
wszystkim tych, tak bardzo ważnych, z punktu widzenia potencjalnego jej mieszkańca. Dotyczą one obecnej sytuacji
w Spółdzielni jak i jej funkcjonowania w niedalekiej przyszłości. Wiemy, że wśród naszych mieszkańców są i tacy, którzy
niezbyt chętnie zaglądają na łamy naszej gazetki, ale za to pasjonują się, nie zawsze prawdziwymi, zasłyszanymi informacjami. Tym razem zachęcamy do jej przeczytania, tak po prostu, dla siebie i we własnym interesie.
Z poważaniem:
Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

Domy Seniora
Budować, czy nie budować ? O to jest pytanie, na miarę
dramatu Szekspira. Tym tematem żyją dziś mieszkańcy
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czy wszyscy? Jedni są
za budową, inni przeciw, a zdecydowana większość nie
przejawia tym zainteresowania.
Ci, co są za budową (złożyli do Spółdzielni zobowiązanie
zakupu lokalu) nie ujawniają się, nie zakładają komitetów,
pozostają anonimowi. Chyba tak dla świętego spokoju,
a może tylko dlatego, aby uniknąć krytyki przeciwników
budowy. Najlepiej schować się za plecami Zarządu Spółdzielni
i przeczekać całą „zadymę”. Przeciwnicy budowy, odwrotnie,
stali się bardzo aktywni, organizują komitety, protesty, zapraszają telewizję, prasę, Policję, piszą skargi do Prokuratury
Rejonowej, zakładają stronę internetową, a co najważniejsze
występują w imieniu ogółu mieszkańców Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Wszystko po to aby dowieść,
że mieszkańcom Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
dzieje się ogromna krzywda, podyktowana samowolą
Zarządu, nie liczącego się z wolą mieszkańców. Czynią
to w oparciu o wszelkie dostępne środki socjotechniki,
które wykorzystują w agitacji kolejnych mieszkańców
do swoich przekonań. Nie przebierają w ostrej, nie dowiedzionej krytyce podsycanej ogniem nienawiści.
W 60-letniej historii Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z protestami i przeciwnymi stanowiskami w różnych sprawach, ważnych i mniej ważnych mieliśmy już do czynienia.
Dla przypomnienia, przeciwko budowie II Zadania w os.
Piastowskim też były protesty, przeciwko budowie przedszkola przy ul. P. Wołodyjowskiego w os. im. H. Sienkiewicza
też były protesty. Czy te inwestycje, z perspektywy czasu tak
bardzo źle wpłynęły na wizerunek i życie mieszkańców
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej? Czy ci, którzy z nich
korzystają lub korzystali, dzisiaj też protestują przeciw

 udowie Domów Seniora? A dlaczego Ci protestujący
b
przeciw budowie, obrońcy terenów zielonych, nie wsparli
Zarządu Spółdzielni w działaniach mających na celu zablokowanie budów budynków wielorodzinnych jak: Sunhill,
Metropolitan Park, Panorama, czy aktualnie budowanego
kolejnego budynku, autentycznego apartamentowca,
u zbiegu ulic Filaretów i T. Zana ? Mieszkańcy wymienionych
budynków (z ponad 100 mieszkaniami każdy) korzystają
i będą korzystać, nie partycypując w kosztach utrzymania,
z wybudowanej i utrzymywanej ze środków finansowych
mieszkańców naszej Spółdzielni całej infrastruktury typu:
parkingi, tereny zielone, tereny wypoczynku, place zabaw
itp., bo własnych nie mają. Deweloper o to nie zadbał
bo wiedział, że obok wszystko jest, w Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Ba nawet ogłaszał się, że buduje budynki
na LSM. Gdzie byli wtedy Ci, dziś protestujący, aby zadbać
o naszą przestrzeń i nasz wspólny majątek? Nikt już nie pamięta, a zwłaszcza UM Lublin (zmieniając ciągle plan zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie), że właśnie
na tym terenie, pomiędzy ulicami P. Balcera, J. Sawy, Filaretów
i T. Zana, gdzie mamy dziś budynki wspólnoty mieszkaniowej,
Metropolitan Park TBV, parking bunkier i nowo budowany
apartamentowiec TBV, miał powstać Park Osiedlowy. Co na to
liderzy przeciwników budowy Domów Seniora, gdzie byliście
wtedy, dlaczego nie protestowaliście? Jak wobec tych faktów
ma się budowa Domów Seniora, które w przeciwieństwie
do wspomnianych budów powiększą majątek naszej
Spółdzielni, a przede wszystkim nie dopuszczą w przyszłości
do potencjalnych, nieprzewidzianych inwestycji deweloperskich, takich jak wyżej wspomniane. Czy, wobec tego, działania Zarządu w interesie całej Spółdzielni zasługują
na krytykę? Tym bardziej, że są one zgodne z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków LSM z 2015 r. na zaciągnięcie kredytu do 3 mln. zł. na finansowanie zakupu działek
w os. im. M. Konopnickiej i w os. im. H. Sienkiewicza, i z 2016 r.

na zaciągnięcie kredytu do 5 mln. zł. na prowadzenie działalności inwestycyjnej - budowy Domu Seniora w os. im.
H. Sienkiewicza przy ul. P. Wołodyjowskiego. Nie jest to,
poddawana tak ostrej krytyce protestujących, samowola
Zarządu, ale realizacja woli członków LSM uczestniczących
w wyżej wymienionych Walnych Zgromadzeniach Członków
LSM, najwyższym organie Spółdzielni.
A jak jest z zamiarem budowy dźwigów osobowych
w niskich budynkach, w os. Piastowskim. Aby mogło dojść
do jej realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potrzebna jest zgoda wszystkich mieszkańców danego budynku, w 100 % i wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. Jak do tej
pory, nie udało się osiągnąć takiego konsensusu, mimo to,
że podejmowane były kolejne próby. Nic z tego, zawsze ktoś
się wyłamie, tak „dla zasady”, nie mówiąc o zgodzie w partycypacji kosztów budowy. Dlatego nie ma dźwigów.
Kto winny ? Znowu Zarząd?
A ile placów zabaw zostało zlikwidowanych w zasobach
naszej Spółdzielni, chociażby w os. im. H. Sienkiewicza,
os. im. M. Konopnickiej, czy w os. im. Z. Krasińskiego, z woli
samych mieszkańców, na skutek ich skarg z powodu
nadmiernego hałasu bawiących się tam dzieci. Czy nikt
już tego nie pamięta? A ostatni przykład, kategoryczne
żądanie ze strony mieszkańców os. im. M. Konopnickiej,
dotyczące likwidacji placu zabaw w wąwozie pomiędzy
os. im. M. Konopnickiej, a os. im. H. Sienkiewicza, też
z powodu hałasujących tam dzieci. Co prawda to nie teren
naszej Spółdzielni i nie nasz plac zabaw, ale to nie bardzo
dobrze świadczy o nas.
Takich zachowań, „przeciwko”, w sprawach poważnych jak
chociażby budowa Domów Seniora, czy zgoła przyziemnych,
można znaleźć u nas więcej, ale wszystkie świadczą o tym,
że liczę się tylko ja, moja wygoda, a inni, a co mnie to obchodzi. A jeżeli ktoś inny mógłby mieć trochę lepiej, czy więcej
niż ja, o!, to walka na noże. „...Jak Kali ukraść krowę, to dobrze,
jak Kalemu ukraść to źle...”Ten cytat z powieści H. Sienkiewicza
„W pustyni i w puszczy”, określany mianem„syndromu Kalego”,
wyszydzany przez pisarza, jak widać nadal pokutuje w naszym
społeczeństwie. W naszej Spółdzielni towarzyszą mu jeszcze
niczym nie ograniczone pomówienia kierowane pod adresem
Rady Nadzorczej, Zarządu, a zwłaszcza przeciwko Janowi
Gąbce, Prezesowi LSM. Nie trudno się dziwić temu, że jest
to łakomy temat dla lokalnej prasy, bo zwiastujący sensację,
która wykorzystując naiwność przeciwników budowy Domów
Seniora, zapewnia sobie popularność i poczytność.
Okazuje się, że na wizerunek Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej można pracować różnymi sposobami, dając
powód do zadowolenia i dumy, jak i do zniesławienia.

Z tym ostatnim przyszło nam spotkać się, w wyjątkowy dla
Spółdzielni dzień, podczas corocznego Festynu Rodzinnego
zorganizowanego 27 maja 2017 r., z okazji Międzynarodowego
Dnia Matki i Międzynarodowego Dnia Dziecka, połączonego
z obchodami Jubileuszu 60-lecia Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, kiedy to kilka pań, z tekturowymi transparentami i niechlubnymi hasłami świętowało ten Jubileusz,
ukradkiem zakrywając swoje twarze za kartonami. Wystąpienie
to trwało krótko, bo nie znalazło zainteresowania wśród
uczestników Festynu, ale wystarczyło dla przedstawicieli
prasy. Tymczasem kilkaset osób, z całymi rodzinami i dziećmi uczestniczyło w imprezie na placu przy Domu Kultury
LSM, gdzie odbywały się występy zespołów, koncerty, konkursy i zabawy aż do późnych godzin wieczornych. Niestety
tu fotoreporterzy lokalnej prasy już nie dotarli, a szkoda.
Pozostając w tym temacie. Czy wizerunek naszej, Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, obchodzącej w tym roku jubileusz 60-lecia, ma kształtować Internet, który zieje wulgaryzmami, pomówieniami i oszczerstwami, a który powszechnie
uznawany jest za wyrocznię. Czy nieliczna grupa mieszkańców LSM kierowana niczym nie uzasadnioną nienawiścią
do Zarządu Spółdzielni ma prawo do występowania w imieniu ogółu ? Gdzie się podziała kultura osobista naszych
mieszkańców, dlaczego przyzwalamy na takie zachowania,
dlaczego utożsamiamy się z tymi którzy krzyczą, obrażają
innych, nie tolerują tych którzy mają odmienne zdanie, ba,
nawet nie dają im szansy na wypowiedzenie się. A może
to nie są mieszkańcy Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej?
Wracając do budowy Domów Seniora. Podyktowało je
samo życie i możliwość przeżycia wieku podeszłego
w warunkach mieszkaniowych na miarę dostępnych technologii i standardów budowlanych gwarantujących życie
bez barier architektonicznych. Adresowane są również dla
osób z dysfunkcją narządu ruchu, nie koniecznie starszych,
które chcą założyć rodzinę, wychowywać dzieci i dla rodzin,
które opiekują się dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi.
Te oczekiwania mieszkańców naszej Spółdzielni stara się
realizować Zarząd Spółdzielni wracając do dawnych planów
zagospodarowania osiedli jak w przypadku os. Piastowskiego
lub zakupując działki sąsiadujące z LSM, nie zajęte jeszcze
przez deweloperów, a umożliwiające budowę Domu Seniora,
jak w przypadku os. im. H. Sienkiewicza. Poniżej załączamy
wizualizację tych budów oraz aktualne zagospodarowanie
os. Piastowskiego z zaznaczonymi: placami zabaw,
Centralnym Placem Osiedlowym, placami wypoczynku dla
osób starszych i przy fontannie, boiskiem oraz plan zagospodarowania działki przy planowanym do budowy Domem
Seniora.

KOMUNIKAT rady nadzorczej

Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie
z § 46 ust. 1 statutu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
– Prezesa Spółdzielni.
Kandydaci ubiegający się o to stanowisko winni spełniać następujące, określone statutem kryteria:
- członkostwo w Spółdzielni,
- wyższe wykształcenie,
- licencja zarządcy nieruchomości lub lustratora bądź biegłego
rewidenta.
Dodatkowymi atutami kandydata, preferowanymi przez Radę
Nadzorczą będzie doświadczenie i praca w spółdzielczości
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mieszkaniowej oraz udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników przez okres minimum 5 lat.
Zgłoszenia zawierające list motywacyjny, CV, pisemną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzanego postępowania zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, zaświadczenie
o niekaralności oraz dokumenty stwierdzające spełnienie
kryteriów statutowych należy składać w godzinach pracy
Spółdzielni w sekretariacie Zarządu ul. I. Rzeckiego 21 w zamkniętej kopercie z napisem „Rada Nadzorcza LSM – Zgłoszenie”
do dnia 15 listopada 2017 roku.
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Istniejące place zabaw: 1, 2, 3, 4, 5;

Projektowane place zabaw: 6,7;

NOWE BOISKA

DOM
SENIORA
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Nowe boiska.

1

Nasze place zabaw
obecne i planowane,
nowe boiska

Osiedle Piastowskie
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4
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boisko

1. Plac zabaw, oś. piastowskie.

1. Plac Centralny – Plac zabaw, oś. piastowskie.
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2. Plac zabaw, oś. piastowskie.

3. Plac zabaw, oś. piastowskie.
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5. Boisko do koszykówki, oś. piastowskie.

6. Nowy Plac zabaw, oś. piastowskie.
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7. Nowy Plac zabaw, oś. piastowskie.

Plac Centralny, oś. piastowskie.
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Plac Centralny, oś. piastowskie.

Plac Centralny, oś. piastowskie.
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Projekt zagospodarowania terenu – dom seniora, nowe boiska.
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Wizualizacja – Dom Seniora, oś. piastowskie.
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Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 oś. sienkiewicza.
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Dom seniora, oś. sienkiewicza.

Aktualności

….. a co w Kraju?

Koniec września to czas kiedy zaczynamy kolejny sezon
grzewczy. U progu jesiennej aury chcemy przekazać Państwu
informacje dotyczące sezonu 2016/2017. Liczymy że to
podsumowanie pozwoli wielu mieszkańcom wyciągnąć
wnioski, które będą pomocne w racjonalnym gospodarowaniu energią cieplną podczas nadchodzącej zimy.
Miniony sezon grzewczy był długi bo trwał aż 236 dni
tj. dłużej o pół miesiąca niż we wcześniejszych latach. Był to
również jeden z powodów tego, że same koszty grzania były
wyższe o 1,8 mln zł. w porównaniu do sezonu 2015/2016.
Grzać zaczęliśmy już 22 września ubiegłego roku, a centralne
wyłączyliśmy dopiero 15 maja. Ceny energii również rosły
a miniona zima wbrew obiegowej opinii nie była wcale taka
łagodna. Koszty c.o. budynków mieszkalnych wyniosły ogółem
20 653 930,13 zł. Była to kwota niemalże równa zaliczkom
które Państwo wpłacili tj. 20 659 738,23zł. więc sezon zamknęliśmy potocznie mówiąc „na zero”. W rachunkach indywidualnych, tym co oszczędzali zwróciliśmy ponad 2 mln zł. A skoro
sezon był „na zero” to inni muszą te 2 mln dopłacić. Zwroty
dotyczyły 60% mieszkań , natomiast dopłaty – 40%. Często
kwoty dopłat są znacznym obciążeniem dla budżetów domowych, więc są płacone w kilku ratach.
Wielu z Państwa przyszło do Spółdzielni po wyjaśnienia
dotyczące naliczonych kosztów w rachunkach indywidualnych.
Informacji udzielali zarówno pracownicy spółdzielni jak i firmy
rozliczającej ISTA. Wątpliwości budziły zwłaszcza wskazania
podzielników. Wszystkie takie zgłoszenia były sprawdzane i w
żadnym przypadku nie stwierdzono błędów w odczytach
urządzeń. Nie odnotowaliśmy awarii podzielników. Z przeprowadzonych rozmów wiemy, że największe dopłaty dotyczyły mieszkań wynajmowanych, gdzie najemca mówiąc
delikatnie nie zastanawiał się jak, ile i kiedy grzeje.
Niejednokrotnie było to grzanie „na maksa” przez cały sezon.
Opamiętanie przyszło wraz z rachunkiem, a to trochę za
późno i często najemca był już poza zasięgiem właściciela
mieszkania. Energia cieplna kosztuje i trzeba za nią zapłacić,
innego wyjścia nie ma! Miejmy to na uwadze.
Podsumowując, chcemy kolejny raz odpowiedzieć na
najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczenia, bo mimo
licznych, corocznych publikacji na ten temat wielu mieszkańców nadal nie zna podstawowych zasad rozliczeń i gospodarowania energią:
• Każdy budynek rozliczany jest odrębnie, ze swoich
kosztów ogrzewania, więc porównywanie rachunków
z różnych budynków nie ma żadnego sensu, bo w każdym
zarówno jednostka energii jak i opłata „do metra” są inne!
• Każdy mieszkaniec może samodzielnie, systematycznie
sprawdzać ilość jednostek na podzielnikach i w ten
sposób na bieżąco kontrolować ile ciepła zużywa. Musimy
mieć świadomość komu udostępniamy nasze mieszkania
i jak te osoby „będą grzać” bo spółdzielnia nie ma na to
żadnego wpływu.
• Pamiętajmy o podstawowych zasadach do których należy zakręcanie grzejników „na zero” podczas otwierania
okien, czy też przy dłuższej nieobecności w mieszkaniu.

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy spółdzielnie
mieszkaniowe znowu są w centrum zainteresowania.
Wydawałoby się, że po „dobrej zmianie” otworzyło się
światło dla spółdzielni mieszkaniowych. Po nieudolnym
działaniu, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia
projektu ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, działającej
w latach 2013-2015, nowo powołany Rząd RP, w 2016 roku,
wznowił prace nad ustawami prawo spółdzielcze i ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych. Prowadzone konsultacje
ze spółdzielcami, wyciszyły napiętą atmosferę wokół spółdzielni. W ramach planowanego rządowego programu
„Mieszkanie +”, spółdzielnie mieszkaniowe widziano jako
doświadczonych inwestorów w budowie spółdzielczych
mieszkań typu lokatorskiego, oczywiście w ramach ustalonej
pomocy finansowej ze strony państwa. Nic złudnego,
obecnie funkcję tę przejęły firmy budowlane, działające
na zlecenie lokalnych samorządów.
Od czerwca 2017 r. trwały w Sejmie RP prace nad rządowym
projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. W dniu
10 lipca 2017 r., po wniesionych i zatwierdzonych poprawkach, uwzględniających, między innymi orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego RP, projekt ustawy został przekazany
do Senatu RP. Tak skonstruowany projekt, może nie do końca po myśli spółdzielców dawał podstawy do działania
spółdzielniom mieszkaniowym. Niestety senackie poprawki,
wniesione między innymi przez zatwardziałą przeciwniczkę
spółdzielni mieszkaniowych, aktualną senator, panią Lidię
Staroń, zmieniły ją na niekorzyść spółdzielni mieszkaniowych.
Już 20 lipca 2017 r. Sejm RP przyjął poprawki Senatu RP
i przekazał ustawę Prezydentowi RP do podpisu. I stało się.
W dniu 03 sierpnia 2017 r. Prezydent RP, podpisał kolejną
nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która
niestety może prowadzić, w najgorszym wypadku, do zapaści finansowej spółdzielni mieszkaniowych, a w konsekwencji do ich likwidacji. Proszę tego nie odbierać jako zastraszanie, czy kreowanie niepewnej przyszłości spółdzielni
mieszkaniowych, ale mieć to na uwadze, między innymi
w dążeniu Zarządu do pomnażania majątku LSM poprzez
planowaną działalność inwestycyjną.
Budowniczym polskiego kapitalizmu przyświeca skuteczna likwidacja całego sektora spółdzielczego, w tym prawdziwej demokracji, solidaryzmu spółdzielczego i wspólnego
działania. Nie może istnieć coś, co jest wspólne. Do tego
wszystkiego pojawiły się wewnętrzne protesty w spółdzielniach mieszkaniowych (nie tylko w naszej), wywoływane
przez nieliczne grupy osób, które swoim postępowaniem
wpisują się w główne założenie znowelizowanej ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. Niestety, jest to smutna
prawda, z którą musimy się liczyć. Tą taktykę destrukcyjnego
działania na niekorzyść spółdzielni mieszkaniowych, nadrzędną i wewnętrzną, może przerwać tylko i wyłącznie
zdrowy rozsądek prawdziwych spółdzielców, którym jeszcze
zależy na tym aby spółdzielnia mieszkaniowa dalej funkcjonowała i aby spełniała swoją misję - Zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz potrzeb
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gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania
w spółdzielczym osiedlu. Tak naprawdę chodzi o przysłowiowy dach nad głową. Przede wszystkim, nie dajmy się ponieść
atmosferze protestów, bezpodstawnych oskarżeń kreowanych bez wyroku, bo błędów nie popełnia tylko ten kto nic
nie robi i jak pasożyt korzysta z osiągnięć innych.

….. Ad vocem do:
Pana Piotra Gancewskiego i jego pisma w sprawie: Żądania
zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej LSM (pisownia oryginalna).
To, że nie zostało „skwitowane” czwarte z kolei, cząstkowe
zebranie Walnego Zgromadzenia Członków Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej (WZCz LSM), obejmujące członków
os. im. H. Sienkiewicza, nie stanowi podstawy prawnej
do ponownego zwołania, pełnego WZCz LSM, w tzw. „nadzwyczajnym trybie”. Członkowie LSM, biorący udział w tej
części WZCz LSM, zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad. Mieli również pełną informację, Informator nr 107 – marzec 2017 r., jakie przysługują im
prawa i obowiązki z podaniem obowiązujących terminów
wprowadzenia ich w życie. Z tego na przykład skorzystali
mieszkańcy os. Piastowskiego wnioskując o wprowadzenie
do porządku obrad uchwały o odstąpieniu od budowy Domu
Seniora w swoim osiedlu. I tę uchwałę Zarząd wprowadził
do porządku obrad, jednocześnie informując o tych zmianach
wszystkich mieszkańców LSM stosownym komunikatem.
Tak sformułowana, przez Zarząd LSM, informacja miała
zagwarantować prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
nad jednakowymi uchwałami i jednakowym porządkiem
obrad we wszystkich częściach WZCz LSM. Zebranie w os.
im. H. Sienkiewicza doszło do skutku, przybyli na nie
Członkowie Osiedla, wybrali Prezydium Zebrania, którego
Przewodniczący przejął formalnie władzę nad przebiegiem
obrad. Za jego sugestią nie został przyjęty porządek obrad
i tym samym za zgodą większości zebranych zebranie zostało zerwane. Oczywiście ze stratą dla przybyłych Członków,
którzy pozbawili się możliwości przegłosowania ujętych
w porządku obrad uchwał.
Artykuł „Domy Seniora” wyjaśnia wiele faktów związanych
z tymi inwestycjami. Czy decyzje związane z ich budową mają
podłoże polityczne ? Chyba tylko takie, że Polityka Jakości jaką
od lat preferuje Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa zakłada
między innymi – umożliwiać członkowi Spółdzielni poprawę
warunków mieszkaniowych poprzez realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. Zarządzanie przez Jakość to filozofia społeczna kształtująca Jakość Życia, przez którą należy
rozumieć kulturę, wychowanie, etykę oraz poziom materialny
zarówno jednostki, grupy czy społeczeństwa. Taka p
 olityka
przyświeca zarządzaniu zasobami Naszej Spółdzielni. A jednym
z kierunków rozwoju Spółdzielni, jaki od kilku już lat realizuje
Zarząd LSM, jest rewitalizacja terenów zieleni, które są niezaprzeczalnym jej atutem stanowiąc oprócz wartości estetycznych również wartość głęboko społeczną.
Co do polityki finansowej. Wynajęcie Hali Globus na zorganizowanie tam WZCz LSM będzie kosztowało Spółdzielnię
niewiele, bo tylko około 25 tysięcy, natomiast za organizowanie WZCz LSM w Domu Kultury LSM nie płacimy nic, bo to jest
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nasz Dom Kultury. To na tym, wg. pana P. Gancewskiego ma
polegać obniżenie kosztów ? Żeby ferować wyroki, należałoby znać prawdziwe fakty i posiadać niezbędną wiedzę z zakresu prawa i zarządzania taką instytucją jaką jest spółdzielnia.
Już za kilka miesięcy Spółdzielnia będzie organizować
kolejne WZCz LSM. Może warto, w celu minimalizacji
kosztów związanych z przygotowaniem takiego zebrania
(materiały biurowe, ogłoszenia, Informator LSM itp.)
wstrzymać się z przedmiotowymi żądaniami. Tym bardziej,
że nie są znane, do końca, wytyczne znowelizowanej
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i związane z nimi
konieczne do zrealizowania zadania.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
Władze Lublina muszą oddać część zielonego skweru przy
ul. Romera w Lublinie, o powierzchni 1.302 m2, spadkobiercom
byłych właścicieli, którzy mimo to, że otrzymali za wywłaszczenie odszkodowanie, ubiegali się o zwrot tego terenu przez
kilkanaście lat. Powód - działka ta, przez okres 10 lat, nie została zabudowana zgodnie z decyzją wywłaszczeniową, czyli
pod budowę osiedla i drogi. Wyrok jest prawomocny.
Co powstanie w tym miejscu? Nie wiadomo. Decydować będą
nowi właściciele. Ku uwadze i rozwadze, może warto wyciągnąć
z tego wnioski. W LSM takich terenów jeszcze trochę jest.
Więcej na ten temat, w Dzienniku Wschodnim z 08-10 września
2017 r., „Chodnik to osiedle. Trawnik to nie osiedle”.

Rada Programowa
Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
W dniu 28 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej dokonała wyboru Rady
Programowej LSM w następującym składzie:
Barbara Lichorobiec-Sokołowska – Przewodnicząca
Stanisław Kieroński – Wiceprzewodniczący
5. Andrzej Kurowski
Członkowie:
6. Alicja Lejcyk-Kamińska
1. Stanisław Bałdyga
2. Maria Brzezińska
7. Stanisław Leszczyński
3. Alojzy Leszek Gzella
8. Stefan Pedrycz
4. Ewa Hadrian
9. Teresa Próchniak
Zadania Rady Programowej to między innymi: nadzór
merytoryczny nad działalnością Domu Kultury, koordynowanie działalności społeczno-kulturalnej osiedli naszej
Spółdzielni oraz opiniowanie rocznego programu działalności kulturalno-oświatowej, społeczno-wychowawczej i rekreacyjno-sportowej Spółdzielni realizowanej przez Dom Kultury
i nadzorowanie jego wykonania.

Wakacje w Domu Kultury LSM
Jak z bicza strzelił minął pierwszy miesiąc wakacji w Domu
Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tradycyjnie
zorganizowaliśmy dla małych mieszkańców Spółdzielni 4-tygodniowe półkolonie o nazwie „Akcja Lato 2017”. Trwały od 26
czerwca do 21 lipca br. Uczestniczyło w nich na różnych turnusach łącznie około 70 dzieci. Zajęcia, które przygotował zespół
Domu Kultury, odbywały się w naszej placówce i wzbogacone
zostały ośmioma wycieczkami do różnych miejscowości
Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego.

Dzieci w wieku 7-11 lat uczestniczyły w warsztatach
tanecznych prowadzonych przez znanego tancerza z Teatru
Muzycznego w Lublinie Witalija Jemielianenkowa, absolwenta legendarnej Kijowskiej Szkoły Baletowej. Witalij
prowadzi u nas zajęcia baletowe przez cały rok i znalazł
czas, by zachęcać do tańca również w czasie wakacji.
Warsztaty z arteterapii, czyli terapii przez sztukę, prowadziła
Anna Śwircz. Obracały się one wokół takich tematów jak:
„Kamienie – dostrzec niezwykłe w zwykłym”, „Niezwykły
przedmiot – projektowanie nowych obiektów o różnych
zastosowaniach”, „Design – projektowanie użyteczne” oraz
„Projektowanie zabawek marzeń”. Równolegle odbywały
się zajęcia kreatywne prowadzone przez Kamilę Czosnyk
i jej współpracowniczkę. Plastyka jak zwykle była domeną
Moniki Sierzpowskiej. Zajęcia nosiły takie tytuły jak:
„Kolorowe szlaki – malujemy pejzaże – kwiat paproci”,
„Malowane zgadywanki i zagadki”, „Różnice faktur”, „Światło
i cień – tajemnice pracy węglem”.
Po raz kolejny zaprosiliśmy również do współpracy nauczycieli Szkoły Niemieckiej - Dethloff Deutsch Schule.
W jej ramach Katarzyna Grambur i Katarzyna Żurawska
prowadziły bardzo ciekawe zajęcia „Język niemiecki na
wesoło”. W tym roku także zaproponowaliśmy podobne
zajęcia poświęcone językowi hiszpańskiemu. Dzieci miały
okazję zapoznać się z podstawami tego języka oraz kulturą i muzyką Półwyspu Iberyjskiego, Dodajmy, że od wielu
lat w Domu Kultury LSM odbywają się przeglądy piosenki
hiszpańskiej organizowane przez Gimnazjum nr 19
w Lublinie i cieszą się one olbrzymim powodzeniem.
Nowością w tym roku były zajęcia z florystyki. Układanie
bukietów z kwiatów polnych oraz kompozycji z roślin leśnych prowadziła Agata Kozioł z Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Po tych
zajęciach dzieci miały przyjemność wręczyć rodzicom
własnoręcznie wykonane kwiatowe arcydzieła.
Nie zapomnieliśmy również o znaczących rocznicach
związanych z dziejami Lublina. Przewodnik i działaczka
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Maria
Wiśnioch zorganizowała kilka pogadanek na temat 700-letniej
historii Lublina, w czasie których pojawiły się lubelskie legendy, ciekawe sylwetki i zdarzenia związane z naszym miastem.
Z kolei kierownik Działu Informacji i Promocji Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Ewa Hadrian
przybliżyła sylwetkę znanego lublinianina, historyka literatury, językoznawcy, etnografa i bibliofila Hieronima Łopacińskiego
oraz dzieje 110-letniej Książnicy jego imienia mieszczącej się
przy ulicy Narutowicza 4 w Lublinie. Dzieci obejrzały średniometrażowy film dokumentalny pt. „Wpisana w historię”, dowiedziały się wielu ciekawostek związanych z tą biblioteką,
a w nagrodę za trafne odpowiedzi w konkursie otrzymały
nagrody w postaci książek, zakładek książkowych, exlibrisów
i pamiątek z bursztynu, gdyż biblioteka w tym roku organizowała dużą wystawę poświęconą temu tajemniczemu i ciekawemu minerałowi.
W trakcie lipcowych spotkań w Domu Kultury LSM dzieci
miały okazję uczestniczyć w 12 specjalne przygotowanych
dla nich seansach filmowych w kinie „Grażyna”. Były to m.in.
takie filmy jak: „Lassie”, „Zielona szkoła”, „Kod M”, „Przygody

Finna”, „Mały Książę”, „Szczęście sprzyja odważnym”, „Munio.
Strażnik księżyca”, „Sonia” oraz „Kacper i Emma jadą w góry”.
Wizytę w Domu Kultury złożyli też funkcjonariusze
Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie, opowiedzieli
o swojej codziennej pracy, bezpieczeństwie naszych domów
oraz zapoznali z urządzeniami policyjnego r adiowozu. Tego
typu spotkania cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem.
Wielką atrakcją dla dzieci były wycieczki autokarowe poza
Lublin. Pierwsza z nich prowadziła do „Magicznych Ogrodów”
w Trzciankach koło Janowca, bardzo pomysłowo zorganizowanego obiektu zabaw, legend i tajemnic dla najmłodszych,
które przybliżyły dzieciom magiczny świat fantazji. Kolejna
wyprawa wiodła do krainy Koziołka Matołka. To właśnie tam,
w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie na terenie województwa świętokrzyskiego mogli uczestnicy „Akcji Lato” zapoznać się z opowieściami Kornela Makuszyńskiego o legendarnym
koziołku i miejscowości, gdzie Kozy kują. Tu wyjaśniamy, ze w
Pacanowie nie podkuwano kóz, ale tak nazywali się kowale,
którzy prowadzili miejscowe kuźnie.

Niezmordowani lubelscy podróżnicy trafili również do historycznego Sandomierza. Tam wraz z przewodnikiem przeszli
lessowym wąwozem św. Jadwigi, zwiedzili najważniejsze
obiekty staromiejskiego rynku, w tym podziemia i zbrojownię,
gdzie miały okazję przymierzać średniowieczne fragmenty
uzbrojenia ówczesnego rycerstwa. Wszystko to nie było zupełnie obce małym mieszkańcom Lublina, gdyż wcześniej
w Domu Kultury LSM spotkali się z poetką i historykiem Ewą
Bajkowską, autorką wielu popularnonaukowych prac i wspomnień o Sandomierzu, a wśród nich takich jak: „Dramat samotnego jeźdźca. Henryk Sandomierski w legendzie, historii
i literaturze” poświęconej czwartemu synowi Bolesława
Krzywoustego, który przez dwadzieścia lat, od 1146 do 1166
roku, w czasie Polski dzielnicowej, władał ówczesną Ziemią
Sandomierską, która obejmowała dużą część obecnej
Lubelszczyzny. Jest to studium historyczne i historycznoliterackie omawiające postać i barwne peregrynacje księcia
sandomierskiego po średniowiecznej Europie i jako krzyżowca w krucjacie do Ziemi Świętej. Henryk Sandomierski ukazany został zarówno poprzez dorobek dotychczasowej historiografii, jak i w literackiej wizji Jarosława Iwaszkiewicza zawartej
w jego historycznej powieści z 1934 roku pt. „Czerwone tarcze”.
Kolejne książki Ewy Bajkowskiej to. „Chodząc ulicami miasta”,
poświęcona wędrówce po Sandomierzu lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych, a także publikacja „Pamięć murów. Szkice
z historii Sandomierza XII i XIII wieku”, która przypomina m.in.
sylwetki kronikarzy Jana Długosza i Wincentego Kadłubka,
a mówi przecież o mieście związanym ze znanymi polskimi
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pisarzami Jarosławem Iwaszkiewiczem i Wiesławem
Myśliwskim. Dzieci oczywiście doskonale wiedziały też, że
w Sandomierzu kręcone są kolejne odcinki popularnego
polskiego serialu telewizyjnego „Ojciec Mateusz” z Arturem
Żmijewskim w roli głównej.

Po raz kolejny koloniści z Lublina zawitali do Ośrodka
Edukacji Regionalnej w Podedwórzu-Hołownie, czyli popularnej „Krainy Rumianku”. Jeździmy tam co jakiś czas, gdyż
chcemy kolejne grupy dzieci zapoznawać z przeszłością
i tradycjami północnej Lubelszczyzny i Podlasia. A tam właśnie,
w Krainie Rumianku, mogły spróbować swoich sił w wypiekaniu tradycyjnych pierników i wykonywaniu mydełek toaletowych z dodatkiem miejscowych kwiatów i ziół.

rodu Zamoyskich, gospodarzami tego miejsca, głównie
postaciami Marii i Adama, a także wieloma portretami protoplastki rodu pięknej Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej. Nie
omieszkały zajrzeć do wielu komnat, a także obejrzeć wystawę
czasową, na którą składały się ptasie trofea z polowań oraz
malarstwo pejzażowe. Nieodzownym elementem przy zwiedzaniu Kozłówki było obejrzenie Galerii Socrealizmu, która
dokumentuje dzieje polityczne i sztukę Polski lat pięćdziesiątych.
Z wypiekami na twarzy oczekiwaliśmy na ostatnią wycieczkę do Kurozwęk w województwie świętokrzyskim. Kurozwęki
to średniowieczny zamek zmieniony po latach w pałac związany z czterema polskimi możnymi rodami: Kurozwęckich,
Lanckorońskich, Sołtyków i Popielów. W tej chwili ma charakter prywatnej rezydencji udostępnianej szeroko turystom
i prezentującej wielowiekową historię polskiego ziemiaństwa.
Zarządzany i utrzymywany jest przez rodzinę Popielów.
Ale Kurozwęki to nie tylko przeszłość, piękna architektura,
tajemnicze lochy i legendy, ale także Kraina Bizonów. Na łąkach
obok pałacu utrzymywane jest duże, liczące 85 sztuk stado
amerykańskich bizonów, które z jednej strony pokazywane
jest z bliska turystom jako atrakcja, swoiste safari wywodzące
się z kraju Apachów, a z drugiej ich mięso serwowane jest jako
przysmak w miejscowej restauracji. Warto zaznaczyć,
że Kurozwęki oferują odwiedzającym bogaty zestaw pamiątek:
folderów i publikacji, książek pt. „Skarby Kurozwęk” oraz reprintu wydawnictwa Pawła Popiela z 1936 r. pt. „Rodzina
Popielów herbu Sulima z przydomkiem Chościak. Rys historyczny”, a także pięknej porcelany z sylwetką pałacu. Atrakcyjna
jest również promocja miejscowych produktów z bizona:
kabanosów, bekonu, kiełbasy i smalcu, które jako miejscowe
przysmaki chętnie kupowane i degustowane są przez turystów.
Te pamiątki oraz atrakcje i zabawa w bukowym labiryncie
zakończyły nasza wizytę w Kurozwękach, skąd pełni wrażeń
wróciliśmy do Lublina.

Nigdy nie zapominamy też o tradycyjnym przemyśle
Lubelszczyzny. I tym razem odwiedziliśmy hutę szkła
w Dubecznie, koło Włodawy nad Bugiem, gdzie dawnymi
metodami produkowane jest kolorowe i białe ozdobne szkło
użytkowe, cieszące się dużą popularnością w kraju i za granicą. Dzieci oczywiście przywiozły stamtąd szklane pamiątki,
które długo będą im przypominały o tej wizycie.

Byliśmy również w naszym eksportowym obiekcie, tj. Pałacu
w Kozłówce. Ten obiekt, dawna siedziba Bielińskich i Zamoyskich,
zawsze wzbudza olbrzymie zainteresowanie i przy każdej kolejnej wizycie pozwala dostrzec swe niezaprzeczalne walory
historyczne i architektoniczne. Dzieci zapoznały się z historią
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Na zakończenie „Akcji Lato” dzieci otrzymały pamiątkowe
dyplomy i oryginalne historyczne książki do kolorowania:
„Zamki w Polsce”, „Historia Polski” i „Konstytucja 3 Maja”,
dzięki którym będą mogły ciekawie spędzać dalsze wakacyjne dni i pamiętać, jak wiele udało im się zobaczyć w czasie
pobytu na półkoloniach w Domu Kultury LSM.
Wszystkie zajęcia przygotowane zostały przez pracowników
Domu Kultury: Annę Pietraś, Monikę Sierzpowską, Annę
Wójcik-Miroń, Marka Dybka, dyr. Andrzeja Zdunka, a całość
koordynowała Małgorzata Iwanicka. Stroną filmową zajmowali się: Małorzata Prus, Stanisław Krusiński, Jerzy Kucharczyk
i Marek Przyborowski, a nad estetyką wnętrz czuwały: Teresa
Roczniowska, Jolanta Borek i Sylwia Gnyp. Fotorelacje z „Akcji
Lato” można obejrzeć na stronie internetowej:
www.domkulturylsm.pl

