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Na początek przedstawię Państwu moje odniesienie 
do  części spraw dotyczących naszej Spółdzielni. Zacznę 
od  tych, które w  ostatnim czasie budzą najwięcej 
emocji, niepokoju u części mieszkańców i do tematów 
związanych bezpośrednio z poprawą jakości zamiesz-
kiwania na osiedlach.  

Do tych pierwszych tematów należą plany inwesty-
cyjne z 2016 i 2017 roku polegające na budowie Domów 
Seniora na n/w osiedlach. 

OSIEDLE PIASTOWSKIE:
– planowana budowa budynku o zmiennej wysokości 

V  kondygnacji od  strony sąsiednich budynków 
mieszkalnych i VII kondygnacji w części środkowej, 
32 lokale mieszkalne oraz część socjalno-bytowa

– koszty budowy mają być pokryte ze środków wła-
snych przyszłych właścicieli mieszkań

– w sierpniu 2017 roku otrzymaliśmy odmowną decy-
zję Prezydenta Miasta Lublin dotyczącą zatwierdze-
nia  projektu budowlanego i  wydania pozwolenia 
na budowę w/w obiektu, odmowa dotyczyła również 
budowy na osiedlu im. Z. Krasińskiego

– na złożone odwołanie od tych decyzji w październi-
ku 2017 roku otrzymaliśmy decyzję Wojewody 
utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta

– w listopadzie 2017 roku została złożona do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego skarga na de-
cyzję Wojewody

Proponujemy przejść procedurę odwoławczą w celu 
ostatecznego rozstrzygnięcia tematu budowy zapro-
jektowanych obiektów. Jednocześnie informujemy, 
że  nie prowadzimy żadnych działań związanych 
z budową.

LubeLska 
spółdzieLnia

Mieszkaniowa

SzAnOWnI PAńSTWO 

Miło mi poinformować Państwa, że 2018 rok zaczął się w naszej Spółdzielni od zmiany. 
W  wyniku przeprowadzonego konkursu Rada Nadzorcza LSM powierzyła mi od dnia 1 stycznia 2018 
obowiązki Prezesa Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Moje dotychczasowe doświadczenie 
w zarządzaniu nieruchomościami związane jest z osiedlem im. B. Prusa LSM. Nie żegnam się z osiedlem 
B. Prusa ale chcę przywitać się z mieszkańcami pozostałych osiedli im.: A. Mickiewicza, J. Słowackiego, 
Piastowskiego, Z. Krasińskiego, H. Sienkiewicza i M. Konopnickiej. 

Główne założenia, którymi będę kierować się w pełnieniu powierzonej mi funkcji to utrzymanie 
zasobów w należytym stanie technicznym, polepszanie warunków zamieszkania, usprawnienie 
funkcjonowania Spółdzielni. 

Jestem przekonana, że aby moje działania przysłużyły się mieszkańcom Spółdzielni, niezbędna 
będzie nasza wzajemna współpraca z Państwem jako Członkami Spółdzielni, mieszkańcami, z Państwa 
reprezentantami czyli Radą Nadzorczą, z Radami Osiedli oraz z Pracownikami Spółdzielni. 

Mam nadzieję, że otrzymam od Państwa taką szansę i  czas na wprowadzenie zmian oraz 
realizację zamierzeń. 

 Z wyrazami szacunku  
 Joanna Romańczuk  
 Prezes Zarządu 
 Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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OSIEDLE IM. H. SIEnKIEWICzA:

– teren zlokalizowany przy ul. Pana Wołodyjowskiego 
w  sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 38 będący 
własnością Gminy Lublin został odzyskany przez byłych 
właścicieli, jak wszyscy wiemy tereny Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i przyległe należą do jed-
nych z  bardziej atrakcyjnych w  mieście. Widzimy jak 
wokół nas na każdym skrawku „nie naszej ziemi”, „gęsto” 
i „wysoko” powstają nowe budynki.

– z tych względów za  zgodą Walnego Zgromadzenia 
Członków LSM Spółdzielnia nabyła ten teren od byłych 
właścicieli za kwotę blisko 3 mln złotych, powiększając 
tym samym majątek Spółdzielni 

– zaplanowano budowę budynku z trzema kondygna-
cjami naziemnymi i z jedną podziemną, posiadającym 
37 lokali mieszkalnych, 54 miejsca postojowe w gara-
żu podziemnym, ze  zlokalizowanymi na  parterze 
i pierwszym piętrze lokalami socjalno- bytowymi. 

– koszty budowy mają być pokryte ze środków własnych 
przyszłych właścicieli mieszkań

– 28.09.2016 roku Prezydent Miasta Lublin wydał decyzję 
o pozwoleniu na budowę, która stała się prawomocna

– na bazie tej prawomocnej decyzji Spółdzielnia roz-
poczęła przygotowania terenu do realizacji inwesty-
cji, podczas których mieszkańcy z budynków wysokich 
przy ulicy Juranda nie wyrazili zgody na  wjazd 
na budowę w sąsiedztwie ich bloków. W tej sytuacji 
Spółdzielnia  odstąpiła od  rozpoczęcia budowy 
i  zwróciła się do  Urzędu Miasta Lublin o  wydanie 
pozwolenia na budowę drogi dojazdowej na budowę 
przez teren miejski

– po otrzymaniu takiej zgody i zawarciu umowy na dzier-
żawę terenu 7 sierpnia 2017r. Spółdzielnia wznowiła 
roboty budowlane

– w październiku 2017 r otrzymaliśmy do wiadomości 
decyzję Wojewody Lubelskiego z  dnia 2.10.2017 
o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek 
części mieszkańców z w/w bloków w sprawie stwier-
dzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 28.09.2016 o udzielenie Spółdzielni pozwolenia 
na budowę

– mniej więcej w  tym czasie mieszkańcy złożyli  
w  powyższej sprawie doniesienie do  Prokuratury 
i  zażalenie na  budowę do  Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w  Warszawie (zażalenie 
10 mieszkańców).

Podsumowując naszą sytuację: mamy poniesione 
koszty na zakup gruntu i trwającą budowę. Te wszystkie 
nakłady będą odzyskane przez Spółdzielnię pod warun-
kiem ukończenia budowy i pokrycia tych kosztów przez 
przyszłych właścicieli.

Ten sprzeciw, na etapie realizowanej już budowy może 
mieć negatywne konsekwencje dla Spółdzielni, a za tym 
dla Państwa. Te słowa nie mają na celu straszenia kogo-
kolwiek z  Członków Spółdzielni, są apelem o  głębokie 
i  rozważne zastanowienie się i  o ocenę ewentualnych 
zysków dla protestujących i strat dla nas wszystkich.

Mam nadzieję, że  jest jeszcze czas na  zastanowienie 
i wspólną rozmowę. O to apeluję.

Ponadto informuję, że  nie prowadzimy żadnych  
przygotowań związanych z  budową na  osiedlu im. 
M. Konopnickiej.

WInDY
Windy to  obecnie przedmiot marzeń mieszkańców 

budynków 5-cio kondygnacyjnych. Po  wielu latach za-
mieszkiwania to  nasze 3-cie, 4-te piętro znajduje się 
jakby „coraz wyżej”, a może po prostu chcemy mieć wy-
godę i  możliwość wyboru. Coraz częściej mieszkańcy 
poszczególnych osiedli zgłaszają postulat o budowę wind. 
Wymiary klatek schodowych w  budynkach zaprojekto-
wanych w latach 80-tych i wcześniej, najczęściej nie po-
zwalają na  zamontowanie dźwigu osobowego przede 
wszystkim z  powodu braku miejsca na  szyb windowy 
wewnątrz przestrzeni budynku. Konieczne byłoby dobu-
dowanie do budynku zewnętrznego szybu windowego, 
co spowodowałoby znaczny wzrost kosztów i tak nietaniej 
inwestycji. Być może w przyszłości pojawią się zewnętrz-
ne programy dofinansowania tego typu inwestycji. 

Jedynie w budynkach na Osiedlu Piastowskim istnieje 
techniczna możliwość montażu wind w  budynkach 
ze  schodami dwubiegowymi z  pozostawioną szeroką 
przestrzenią pomiędzy biegami tzw. duszą dochodzącą 
do  kilku metrów szerokości. Na  dzień dzisiejszy takie 
inwestycje mogą być sfinansowane tylko ze  środków 
funduszu remontowego danych nieruchomości lub przez 
właścicieli lokali.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
na osiedlu Piastowskim, po zasięgnięciu opinii Rady tego 
Osiedla, Rada Nadzorcza zobowiązała nas jako Zarząd 
Spółdzielni do dokonania rozpoznania rynku w tym zakre-
sie pod kątem sposobu i zasad montażu oraz finansowania 
wind w budynkach niskich osiedla. W tym celu zwróciliśmy 
się do 13-tu firm dźwigowych (lubelskich i ogólnopolskich) 
z zapytaniem o wycenę tych prac. O szacowanych kosztach 
i możliwych wariantach finansowania będziemy Państwa 
informować. Jednocześnie w związku z wieloma zapytania-
mi informujemy, że  ewentualna decyzja o  przystąpieniu 
do  montażu dźwigu zostanie poprzedzona zapytaniem 
każdego właściciela mieszkania o wyrażenie zgody na mon-
taż i przyjęcie warunków finansowania. Zgoda 100% wła-
ścicieli mieszkań otworzy drogę do rozpoczęcia procedur 
przetargowych i przystąpienia do pełnej realizacji inwesty-
cji. Niestety nie ma obecnie żadnych dotacji zewnętrznych 
na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia.



3

SPRzĄTAnIE KLATEK SCHODOWYCH
Zgodnie z  Regulaminem używania lokali w  domach 

Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia miesz-
kańców w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, §12 „Wszyscy 
mieszkańcy zobowiązani są do  sprzątania i  utrzymywania 
czystości na klatkach schodowych i  innych pomieszczeniach 
wspólnego użytku jak: pralnie, suszarnie, wózkownie, pomiesz-
czenia zsypów, korytarze itp. oraz do przestrzegania i dbania 
o czystość na zewnątrz budynków”. 

Wyjątek stanowią partery wieżowców, gdzie wobec 
wzmożonego ruchu, sprzątanie na parterach budynków 
odbywa się przez Spółdzielnię w ramach kosztów eksplo-
atacji. Jak to  często bywa zdania Państwa w  tej kwestii 
są  podzielone. Jedni chcą sprzątać sami, dogadują się 
z pozostałymi sąsiadami ale tam gdzie trudniej się poro-
zumieć lub brak już sił albo mieszkanie jest podnajmowa-
ne, często robi się problem. Sprzątanie we własnym za-
kresie to wydaje się najtańsza forma ale trudno też odmó-
wić racj i  tym,  którz y wolel iby zapłacić  i   mieć 
bezkonfliktowo raz w  tygodniu posprzątaną klatkę. Nie 
ukrywamy, że my również mieliśmy wątpliwości ze wzglę-
du na Państwa różne zapatrywanie w tym temacie, jaki 
i obawę o ewentualne zadłużenie  w opłatach eksploata-
cyjnych. Zobowiązanie finansowe Spółdzielni wobec firm 
sprzątających będzie obowiązywać bez względu na  za-
dłużenie w opłatach eksploatacyjnych. 

Ponieważ w  ostatnich latach ten temat jest coraz 
częściej poruszany przez Państwa, planujemy jako Zarząd 
przedstawić Radom Osiedli i  Radzie Nadzorczej taki 
projekt regulaminu abyście to  Państwo zadecydowali 
większością głosów o przystąpieniu do zorganizowanej 
formy sprzątania klatek   i odpłatności za pośrednictwem 
Spółdzielni.

zMIAnA uSTAWY  
O SPółDzIELnIACH MIESzKAnIOWYCH 
W nawiązaniu do Komunikatu – Zaproszenia zamiesz-

czonego w poprzednim numerze Informatora,  informu-
jemy, że w dniu 09 września 2017 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, która 
dokonała nowelizacji art. 3 dotychczas obowiązującej 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na mocy 
którego status członka Spółdzielni z mocy prawa uzy-
skali między innymi małżonkowie członków Spółdzielni 
posiadający w ramach wspólności majątkowej małżeń-
skiej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a do-
tychczas nie będący członkami. 

 Realizacja zapisów powyższego artykułu wymaga 
konieczności uaktualnienia Państwa danych.Pomimo 
tego, iż w wyniku nowelizacji ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r., osoby te nabyły 

członkostwo w Spółdzielni z mocy prawa, przy realizacji 
zapisów ustawy przez służby naszej Spółdzielni koniecz-
nym jest ustalenie danych istotnych dla określenia sta-
tusu członka (zgon, rozwód, umowa małżeńska) w związ-
ku z czym nie można mówić o „automatyzmie”.

Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem 
o  kontakt z Działem Członkowskim w celu aktualizacji 
bądź potwierdzenia zgodności posiadanej przez 
Spółdzielnię dokumentacji z aktualnym stanem faktycz-
nym i prawnym. 

W przypadku niezgłoszenia ewentualnych zmian, 
do rejestru członków zostaną wpisane osoby na pod-
stawie dokumentów znajdujących się w Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowie-
niami znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych właściciele lokali - osoby którym przysługuje 
odrębna własność lokalu mają prawo wyboru czy chcą 
zostać członkami spółdzielni – nie nabywają one 
członkostwa z mocy prawa. Osoby wyrażające taką wolę 
zgodnie z art. 16 ustawy Prawo spółdzielcze zobowiąza-
ne są do złożenia deklaracji członkowskiej bez koniecz-
ności wnoszenia udziału i wpisowego. 

W ramach wdrażania zapisów zmienionej ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych podejmujemy również 
działania mające na celu wyłonienie spośród osób, którym 
wspólnie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu,  a nie są to małżonkowie,  osoby która ma 
zostać członkiem spółdzielni.

Dodatkowo informujemy,  iż zgodnie z art. 4 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych,  ustawy Kodeks postępowania cywil-
nego oraz ustawy Prawo spółdzielcze członkowie 
Spółdzielni, którym w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu 
lub roszczenie o  ustanowienie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego z dniem wejścia 
w życie ustawy utracili członkostwo w Spółdzielni.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości uczest-
nictwa członka w walnym zgromadzeniu przez pełno-
mocnika. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy 
pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka. 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod 
rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego 
zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu 
po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. 

Informujemy Państwa,  że wszystkie zapisy znowelizo-
wanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowią-
zujące od 09 września 2017 r. są realizowane przez naszą 
Spółdzielnię. 
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DODATEK MIESzKAnIOWY 
I EnERgETYCznY

Przedstawiamy Państwu niezbędne informacje dotyczą-
ce możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego 
i  energetycznego z  Urzędu Miasta Lublin. Dodatek 
mieszkaniowy przyznawany jest na  podstawie decyzji 
administracyjej na  okres sześciu  miesięcy począwszy 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym złożono wniosek. Informujemy, że w przypadku 
stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek miesz-
kaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany 
lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego 
wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli 
uregulowanie nie nastąpi w  ciągu 3 miesięcy od  dnia 
wydania decyzji, o  której mowa w  zdaniu pierwszym, 
decyzja o przyznaniu dodatku wygasa.

Wymagane wnioski:
– wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 
– deklaracja o dochodach, 

– oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

– wzór zaświadczenia o dochodach, 
Kryteria ubiegania się o przyznanie dodatku miesz-

kaniowego:   Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na podstawie tylko jednego z niżej wymienionych tytu-
łów prawnych: 
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, 
do których przysługuje im spółdzielcze prawo  
do lokalu mieszkalnego, 

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach stanowiących ich 
własność i właścicielom samodzielnych lokali  
mieszkalnych, 

– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki 
związane z jego zajmowaniem, 

– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu 
prawnego, oczekującym na  przysługujący im lokal 
zamienny lub socjalny. 

Kryteria dochodowe:
Średni miesięczny dochód na  jedną osobę w rodzinie 

nie może przekraczać kwoty 1250,00 zł. natomiast osoba 
samotna dochód wynosi 1750,00 zł. Do dochodu nie 
wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg 
z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia 
dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielę-
gnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, 
jednorazowych świadczeń pieniężnych i  świadczeń 

w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowe-
go, dodatku energetycznego.  

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu miesz-
kalnego liczona do dodatku mieszkaniowego Liczba osób 
/ powierzchnia normatywna / pow. normatywna +30% / 

1 osoba / 35,00 m2 / 45,50 m2

2 osoby / 40,00 m2 / 52,00 m2

3 osoby / 45,00 m2 / 58,50 m2

4 osoby / 55,00 m2 / 71,50 m2

5 osób / 65,00 m2 / 84,50 m2

6 osób / 70,00 m2 / 91,00 m2

Ponadto osoby korzystające z dodatków mieszkanio-
wych, mogą również ubiegać się o dodatek energetyczny.

Dodatek energetyczny przyznawany jest osobom 
spełniającym trzy warunki:

– wnioskodawca musi pobierać dodatek mieszkaniowy,

– być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprze-
daży energii z przedsiębiorstwem energetycznym,  

– mieszkać w miejscu dostawy energii.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca 
od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. wynosi odpowiednio:

– dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,22 zł mie-
sięcznie

– dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób –  
15,58 zł miesięcznie

– dla gospodarstw składających się z co najmniej 
5 osób – 18,70 zł miesięcznie

Wszystkie dokumenty o przyznanie dodatku mieszka-
niowego potwierdzone przez LSM w pokoju 02 na par-
terze Dział Opłat Eksploatacyjnych należy składać w:

Biurze Obsługi Mieszkańców 

– ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel. 81 466 10 00 

 godziny przyjęć interesantów: 

 poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45, 

 środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.  

– ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, tel. 81 466 10 10 

 godziny przyjęć interesantów: 

 poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45, 

 środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15. 

zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy pomocy 
i dofinansowania swoich opłat eksploatacyjnych.
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InfORMACjA nA TEMAT WOLnYCH LOKALI użYTKOWYCH 
DO WYnAjęCIA 

znAjDujE SIę nA STROnIE InTERnETOWEj SPółDzIELnI 
WWW.SPOLDzIELnIALSM.PL

SzCzEgółOWE InfORMACjE uDzIELAnE SĄ POD nuMEREM TELEfOnu 
81 528-07-26.  

InfORMACjA TELEfOnICznA nA TEMAT STAnu KOnTA 
OPłAT EKSPLOATACYjnYCH zA MIESzKAnIE,  

gARAż I PRACOWnIE PLASTYCznE jEST uDzIELAnA TYLKO I WYłĄCznIE 
PO PODAnIu InDEKSu LOKALu znAjDujĄCEgO SIę  

W KSIĄżECzCE OPłAT ORAz nA WYMIARzE OPłAT I ROzLICzEnIACH.

Przypominamy, że od 1.09.2016 zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania 
ścieków w LSM § 3 pkt.1 do obowiązków Spółdzielni należy: „wymiana wodomierzy indywidualnych i ich legaliza-
cja – w lokalach opomiarowanych oraz montaż wodomierzy w lokalach nieopomiarowanych”.

Do końca 2017 roku ogółem w zasobach Spółdzielni zamontowaliśmy 741 sztuk nowych wodomierzy z odczy-
tem radiowym w mieszkaniach, które nie były jeszcze opomiarowane oraz wymieniliśmy w ramach legalizacji 
2069 sztuk starego typu wodomierzy na wodomierze radiowe, łącznie 2810 szt.

MOnTAż WODOMIERzY RADIOWYCH nA POSzCzEgóLnYCH OSIEDLACH:
Osiedle im. A. Mickiewicza: 191 szt. / kontakt do administracji tel. 81 7434914, 7434172
Osiedle im. J. Słowackiego: 584 szt. / kontakt do administracji tel. 81 7434185, 5256631 
Osiedle Piastowskie: 163 szt. / kontakt do administracji tel. 81 5280192, 5256520 
Osiedle im. Z. Krasińskiego: 654 szt. / kontakt do administracji tel. 81 7434350, 5245186 
Osiedle im. H. Sienkiewicza: 77 szt. / kontakt do administracji tel. 81 5280191 
Osiedle im. M. Konopnickiej: 400 szt. / kontakt do administracji tel. 81 7435640, 5240013 
Osiedle im. B. Prusa: 741 szt. / kontakt do administracji tel. 81 5280383, 7434862 
Apelujemy do właścicieli mieszkań nieopomiarowanych o zgłaszanie się w administracji danego osiedla celem 
omówienia warunków montażu wodomierzy i rozliczania mieszkania według faktycznego zużycia wody !

Przypominamy o konieczności terminowego podania odczytów 
wodomierzy do dnia 5 marca 2018 r. do administracji swojego osiedla.  

Osoby posiadające wodomierze radiowe nie mają obowiązku 
podawania odczytów gdyż odczyt odbywa się drogą radiową.

http://www.spoldzielnialsm.pl
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zAPRASzAMY DO DOMu KuLTuRY LSM 
1. Druga połowa lutego w Domu Kultury LSM to wido-

wisko słowno- muzyczne pt. „Wiera Gran i jej świat” 
w wykonaniu artystów krakowskich: Zofii Aleksandry 
Dubiel, Elżbiety Borkowskiej, Janusza Nowaka, 
Walentyna Dubrowskiego – fortepian oraz Michała 
Półtoraka – skrzypce i mandolina. „Wiera Gran i jej 
świat” to słowno-muzyczna opowieść o talencie, tra-
gicznym losie i obłędzie Wiery Gran – znakomitej 
wokalistki, interpretatorki utworów międzywojennych 
i powojennych. 

2. 19 lutego 2018 r., godz.18.00. -  XIV Koncert Kameralny 
z cyklu „Bo piękno na to jest, by zachwycało…”, 
w którym wystąpią profesor Teresa Księska-Falger -  
słowo o muzyce i fortepian, Justyna Zańko – skrzyp-
ce i Artur Figiel – klarnet.

3. Doktor Elżbieta Matyaszewska opowie o kolejnych 
dziełach sztuki w cyklu „Biblia w obrazach” oraz 
„Mistrzowie i ich dzieła” w ramach „Czwartków 
ze sztuką”.

4. Inżynier Krzysztof Baranowski, kontynuując swoje 
opowieści podróżnicze, odwiedzi wraz ze słuchacza-
mi kolejne kraje Europy i świata.

5. Doktor Anna Marciniak poświęci swoje spotkania 
dalszym zagadnieniom psychiki ludzkiej. 

6. Ciekawie zapowiada się również prozdrowotna 
prelekcja Anny Mitrut z Instytutu Zdrowej Stopy.

7. Nowym cyklem spotkań w Domu Kultury LSM będzie 
problematyka ormiańska. Profesor Daniel Próchniak 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprezen-
tuje szereg spotkań związanych z tą starą kulturą. 
Będą to np. prelekcje pt. „Lwów, Kamieniec Podolski, 
Zamość…O polskich Ormianach dawniej i dziś”, „Skąd 
się wzięli  Armeńcz ycy,  a k im są Ormianie”, 
„Pod Araratem i Aragacem, nad Wanem i Sewanem, 
czyli gdzie leży raj”.

8. Nie zapominamy również o 100-leciu KUL. O tej 
rocznicy zasłużonego dla Lublina Uniwersytetu 
mówić będzie absolwent tej uczelni dr Józef Zięba, 
autor książki na ten temat.

9. Kontynuowany będzie także cykl prelekcji przygo-
towany przez prof. Ryszarda Szczygła pt. „Historycy 
Lublina”.

10. 1 marca w Domu Kultury LSM odbędzie się spotkanie 
literackie z poetką i psychologiem Ewą Bechyne-
Henk ie l ,  mieszk ank ą os iedla  M ick iewicza . 
Zaprezentowane zostaną najnowsze wiersze poetki 
z tomu  pt. „Pod różą lawendową”. Ewa Bechyne-

Henkiel jest kresowianką urodzoną w Łucku 
na Wołyniu, córką Sybiraka, absolwentką dwóch 
uniwersytetów KUL i UMCS. 

11. 6 marca zapraszamy na przedstawienie słowno-
-muzyczne „Cohen Street” w wykonaniu lubelskich 
poetów oraz aktorów Amatorsk iego Teatru 
Towarzyskiego w reżyserii Dariusza Borucha. 
Leonard Cohen to kanadyjski poeta, pisarz i piosen-
karz polskiego pochodzenia. Wszyscy pamiętamy 
wielokrotnie odtwarzane w radiu i telewizji jego 
ballady śpiewane ciepłym barytonem. A utwór 
„Alleluja” włącza do swego repertuaru wielu woka-
listów i zespołów. W Domu Kultury LSM piosenki 
Cohena wykonywać będzie m.in. Kamil Kuszplak 
i Piotr Selim.

12. W galerii Domu Kultury mieszkańcy Spółdzielni mogą 
obejrzeć zdjęcia znanego lubelskiego fotografika  
Lucjana Demidowskiego na wystawie pt. „Artyści 
Lublina”. Autor wychodzi z założenia, że nigdy nie 
należy odkładać wcześniejszego pomysłu, a już 
szczególnie takiego, gdzie fotografowany będzie 
człowiek. W tym miejscu na myśl przychodzą słowa 
znanego poety, księdza Jana Twardowskiego: 
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” 

13. Zapraszamy też na jubileuszową  wystawę delikatnych 
akwarel znanej malarki dr Urszuli Tomasiak pt. „Dotyk 
kropli wody”. 

14. 13 marca odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa 
Krystyny Głowniak. Tym razem obejrzymy weneckie 
tematy i impresje autorki. Wernisaż wzbogacony 
będzie koncertem włoskich arii i piosenek musicalo-
wych w wykonaniu artystów scen lubelskich pod 
kierunkiem Marioli Zagojskiej.

15.  15 marca 2018 r. o godz. 18.00 odbędzie się koncert 
Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława 
Leszczyńskiego. Będzie to również wieczór wspo-
mnień o Patronie Zespołu w pierwszą rocznicę Jego 
śmierci. Stanisław Leszczyński był przez wiele lat 
członkiem Rady Programowej Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

To tylko niektóre propozycje przygotowane przez 
Dom Kultury LSM. Zapraszamy do zapoznania się 
ze  szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
terminów i godzin rozpoczęcia imprez na naszej 
stronie internetowej domkulturylsm.pl  oraz 
drukowanych w postaci papierowych zaproszeń 
i  plakatów umieszczanych w osiedlowych tabli-
cach informacyjnych. Wiele imprez z naszej pla-
cówki można znaleźć  też na filmach na portalu 
urokizycia.com.
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Od wielu lat przy Domu Kultury LSM działa Modelarnia 
Lotnicza. Mieści się przy ulicy Juranda 7. Obecnie 
dzieci uczą się konstruowania modeli samolotów  

pod kierunkiem Wojciecha Frąka. Młodzi modelarze 
uzyskują za swoje konstrukcje nagrody i wyróżnienia 
na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach modeli 
latających. Aeroklub Polski za tę działalność wyróżnił 
Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową swoim najwyższym 
odznaczeniem – Złotą Odznaką Aeroklubu Polskiego. 
Sądzimy, że to wyróżnienie zachęci młodych ludzi 
do dalszego wysiłku i nowych pomysłów. 
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