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Pod takim hasłem 23 stycznia br. w Sejmie RP odby-
ła się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
i SLD z udziałem ponad czterystu przedstawicieli sa-
morządów, spółdzielców i wspólnot mieszkaniowych. 
Mówiono o fatalnych skutkach wchodzącej od 1 lipca 
br. Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Brak 
reakcji Rządu premiera Tuska na wcześniejsze protesty 
samorządowców, wójtów i spółdzielni mieszkaniowych 
przeciw ustawie narzucającej radykalne zmiany orga-
nizacyjne wywozu odpadów komunalnych, spowodo-
wał masowe i coraz większe protesty grup mieszkańców 
całego kraju przeciwko wprowadzeniu w życie tzw. 
„ustawy śmieciowej”, która realizując ślepo zalecenia 
unijne, skazuje zwykłych obywateli na 3-4 krotny 
wzrost stawek za wywóz śmieci.

Widocznie rządzący doszli do wniosku, że jest okazja 
i można bez ceregieli sięgnąć po raz kolejny do kiesze-
ni podatnika reperując w ten sposób „dziurę budżetową”. 

Zgody na to nie ma i być nie może! 
Bo nie można było przyjąć bez protestu stawek jakie 

w grudniu 2012 roku przyjęła Rada Miasta Lublin 
ustalając ich wysokość w odniesieniu do  gospodarstwa 

domowego w kwocie 44 zł za miesiąc a w przypadku 
śmieci segregowanych - 32 zł za miesiąc! 

W przypadku Naszej Spółdzielni byłby to wzrost 
o ponad 300%!!! Tyle bowiem wynika z prostego 
 rachunku. Przyjmując do rozliczeń jako jednostkę 
„gospodarstwo domowe” - średni koszt wywozu od-
padów komunalnych wynosi w przypadku LSM - 13,50 
zł (tj. 2 osoby x średnio 6,75 zł/osobę liczone obecnie). 
A co w przypadku, gdy ktoś mieszka samotnie? Tego 
ustawodawca niestety, nie przewidział i w przypadku 
gospodarstw jednoosobowych podwyżka wynosiłaby 
ponad 600%!. Szaleństwo! Dotyczy ona bowiem 
w większości emerytów i rencistów.

W tej sytuacji z inicjatywy radnego Jana Gąbki – 
Prezesa LSM oraz Rady Miejskiej SLD w Lublinie 
 zainicjowano akcję zbierania podpisów pod „ Apelem 
do Prezydenta i Rady Miasta Lublin” o radykalne 
obniżenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, uchwalonej w dniu 20 grudnia 2012 
roku, zwracając przy tym uwagę, że powinny one 
uwzględniać liczbę osób w gospodarstwie domowym, 
ze szczególną ochroną osób samotnych i rodzin wie-
lodzietnych. 

Członkom, Mieszkańcom,
ich Rodzinom, Najbliższym i Przyjaciołom

Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Radosnych, pogodnych

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
pełnych nadziei, refleksji, 

spełnienia marzeń i oczekiwań

życzą
Rada Nadzorcza, 

Zarząd i pracownicy LSM

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA CZY … kAtAstROfA”
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Inicjatywa spotkała się z szerokim odzewem miesz-
kańców LSM. W akcje zbierania podpisów pod 
„Apelem …” włączyły się inne spółdzielnie mieszka-
niowe Lublina, min. PSM „Kolejarz” ; RSM „Motor’ i SM 
„Czechów”. Bardzo szybko, bo w okresie niespełna 
dwóch tygodni pod protestem udało się zebrać ponad 
12,5 tysiąca podpisów!

Złożył je na ręce Prezydenta Miasta Krzysztofa 
Żuka w dniu obrad Rady Miasta Lublin tj. 28 lute-
go br. – radny Jan Gąbka.

Niestety, ani Prezydent, ani radni nie byli chętni do 
oszczędzania naszych kieszeni. Nie zrobił na nich 
większego wrażenia protest 12,5 tysiąca mieszkańców 
największych dzielnic miasta jak również fakt, że za 
śmieci będziemy płacić o wiele więcej niż obecnie 
bez żadnego racjonalnego uzasadnienia!. Na pytanie: 
dlaczego musi być tak drogo? Nikt nie udzielił racjo-
nalnej odpowiedzi. Przeciwko tej uchwale, jako 
jedyny z Okręgu LSM głosował radny Jan Gąbka 
– Prezes Spółdzielni.

Radni „wywalczyli” jedynie opłaty tańsze o … 
1 złotówkę w stosunku do propozycji przedstawionej 
przez Prezydenta. Pytanie dlaczego nie o 2; 3 czy … 
5 zł? Przecież można było, bo nikt tak naprawdę nie 
przedstawił dokładnej kalkulacji kosztów związanych 
z tą operacją w na żywym organizmie miasta. Od 1 lip-
ca br. zapłacimy więc: w przypadku odpadów se-
gregowanych 12 złotych - za jednoosobowe gospo-
darstwo w bloku; 25 złotych – za dwuosobowe 
i 39  złotych – za trzy osoby i więcej. Za odpady 
niesegregowane zapłacimy dużo więcej!

To dla naszych mieszkańców kolejna, duża podwyż-
ka zafundowana nam przez Miasto.

Trzeba pamiętać, że od 1 marca br. wzrosła również 
opłata za wodę i ścieki w Lublinie. 

Zaproponowane przez MPWiK nowe, wyższe ceny 
opłat za 1 metr sześcienny wody wynoszą 3,47 zł, 
a za ścieki – 4,65 zł. W przypadku wody podwyżka 
wynosi więc 15 groszy, a w ścieków - 12 groszy. 
Rada Miasta Lublin nad tymi podwyżkami nawet nie 
dyskutowała, zdejmując je z porządku obrad sesji, 
bowiem ustawa zostawia w tym przypadku ostatecz-
ną decyzję i tak w ręku Prezydenta. A jeszcze w paź-
dzierniku ub. roku Krzysztof Żuk – jako Prezydent 
zapowiadał, że będzie dążył do tego, aby taryfy opłat 
w MPWiK pozostały w 2013 roku niezmienione. 
Niestety, po raz kolejny nie dotrzymał słowa. 

Nie został również uwzględniony zdecydowany 
protest, jaki w tej sprawie przestał na ręce Prezydenta 
R e g i o n a l ny  Zw i ą z e k  R e w i z y j ny  S p ó ł d z i e l n i 
Mieszkaniowych w imieniu wszystkich spółdzielni 
Lublina w styczniu br.

Wielu mieszkańców zadaje pytanie, czy warunki 
ekonomiczne MPWiK uzasadniają kolejną podwyżkę 
opłat, a jeżeli już to jakie? Spółdzielnie mieszkaniowe 
są największymi odbiorcami wody i ścieków w mieście 
ale również, jak dotąd solidnymi płatnikami.

Może więc, uzasadnione byłoby konsultowanie 
przez Pana Prezydenta proponowanych podwyżek 

opłat za wodę i ścieki z mieszkańcami spółdzielni 
mieszkaniowych?

Podobnie cichcem i po kryjomu, bo nie pisała o tym 
żadna lokalna gazeta, LPEC wprowadziło w ubiegłym  
roku podwyżkę opłat za ciepło dostarczane do 
naszych mieszkań. 

Ko m u n i k a t e m  N r  E N - 3 5 1 2 - 0 3 / 1 2  z  d n i a 
17.10.2012r LPEC uprzejmie nas informuje, że 
„….od 1 listopada 2012r. ulegają zmianie ceny ciepła 
zakupionego w obcych źródłach ciepła oraz taryfa 
dla ciepła LPEC-2012”.

Nowa cena tzw. opłaty stałej za moc zamówioną 
wzrosła o 5% zaś opłata zmienna, liczona od ilości 
zużytych GJ wzrosła o ponad 7%. Niestety zmiana 
tych stawek nie została podana do publicznej wiado-
mości a odnotowana jest jedynie w fakturach do 
zapłaty wystawianych Spółdzielni przez LPEC. 

W tej sytuacji Spółdzielnia od 1 stycznia 2013 
roku zmuszona była do wprowadzenia nowych zali-
czek na c.o. w obawie przed zbyt dużymi kwotami 
dopłat jakie musielibyście Państwo ponieść po rozli-
czeniu sezonu grzewczego gdyby utrzymano dotych-
czasowe zaliczki. Podwyżka, w przeliczeniu na 
przeciętne mieszkanie o powierzchni 50 m2 wynio-
sła więc od 6 do 8 złotych/miesiąc. 

Niestety, Szanowni Państwo, to nie wszystko. Oto, 
bowiem następny Komunikat LPEC z dnia 31.01.br 
informuje Spółdzielnię o zmianie cen i stawek opłat za 
ciepło netto od dnia 1 marca 2013r. Zmiany niewiel-
kie, bo 1-2 % i na dzień dzisiejszy nie wymagają nowych 
regulacji zaliczek, ale świadczą o dużej samowoli 
i bezkarności monopolisty jakim jest LPEC. Warto o tym 
pamiętać, gdy będziecie Państwo czytać informację 
w prasie o następnych premiach lub podwyżkach 
pensji w tych zakładach komunalnych miasta.

Szanowni Państwo.
Piszemy o tym bardzo obszernie i szczegółowo 

tylko dlatego, aby poinformować Państwa po raz 
kolejny, iż te wszystkie zawirowania wokół cen, 
kłótnie i spory z Prezydentem dotyczą jednej kwestii, 
a mianowicie obrony Państwa budżetów domowych. 
Każda bowiem podwyżka o której wyżej mówimy, 
w konsekwencji przekłada się na wzrost opłat eksplo-
atacyjnych (czynszowych) właśnie w składnikach 
ustawowo określanych jako niezależnych od 
Spółdzielni. Dotyczy to opłat za: centralne ogrze-
wanie; centralną ciepłą wodę; wodę i ścieki; wywóz 
nieczystości; energię elektryczną; gaz.

A więc to nie Zarządy i Prezesi Spółdzielni, jak su-
gerują niektóre rządowe media, ale decyzje odgórnie 
narzucane uchwałami organów samorządowych lub 
podległych im spółek komunalnych (MPWiK; LPEC) 
powodują wzrost kosztów utrzymania mieszkań.

Dla przeciętnego mieszkania w LSM, o powierzchni 
ok. 50m2 i zamieszkiwanego przez 2 osoby wysokość 
składników niezależnych od Spółdzielni stanowi ok. 
66% całości opłaty!. Spółdzielnia jest więc tylko 
bezpłatnym inkasentem 2/3 należności od Państwa 
dla zewnętrznych instytucji miasta. 
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Dla przypomnienia, pozostałe opłaty, czyli 1/3 ca-
łości Państwa wpłat, tzw. opłaty zależne od Spółdzielni 
w roku bieżącym nie ulegną zmianie.

Życząc zdrowych i spokojnych Świąt 
Z poważaniem

Zarząd LSM
Jan Gąbka

Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek 

Z OStAtNiEJ ChWiLi …
Jak informuje „Rzeczypospolita” z dnia 20 bm. (środa) 

grupa parlamentarzystów SLD i Ruchu Palikota złoży-
ła do trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbada-
nie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zdaniem posłów nowe przepisy w ustawie śmiecio-
wej w ośmiu punktach ewidentnie naruszają ustawę 
zasadniczą. Ustawa min. nie precyzuje, na ile rada 
gminy (czytaj: Rada Miasta Lublin) ma prawo ustalać 
stawki opłaty śmieciowej, bowiem Art.168 Konstytucji 
RP wyraźnie nie pozwala na to, by jednostki samorzą-
du terytorialnego dowolnie kształtowały zakres i 
charakter obowiązków daninowych. 

Ponadto zakwestionowany został przepis dotyczą-
cy selekcji odpadów komunalnych a właściwie brak 
precyzyjnych zapisów określających warunki, na jakich 
ta selekcja winna być zorganizowana przez gminy. 
Należy wierzyć, że TK szybko i rzetelnie rozpatrzy za-
skarżone przepisy, uwzględniając przy tym, głos tysię-
cy protestujących mieszkańców spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych w kraju. 

Szczytne, skądinąd cele jakie przyświecały twórcom 
projektowanej ustawy tj. zmniejszenie zanieczyszcze-
nia środowiska i likwidacja dzikich wysypisk, nie mogą 
być bowiem osiągane metodami nie akceptowany-
mi przez ogół społeczeństwa.

DOCiEPLENiA buDyNKóW 
Kontynuowana od lat akcja docieplania budynków 

została we wrześniu ubiegłego roku zablokowana przez 
Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta 
Lublin. Nasze wystąpienia o udzielenie pozwolenia na 
wykonanie robót budowlanych polegających na ocieple-
niu i wzmocnieniu ścian szczytowych budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych przy ul. M. Brzeskiej 9, Rzeckiego 
14, Emancypantek 5, Emancypantek 4, Grażyny 12, 
Grażyny 14 i Grażyny 12 zostały rozpatrzone negatywnie. 
Jak nas poinformowano - powodem nie załatwienia 
naszych wniosków było m.in. niezałączenie do wniosków 
jw. uchwał organy Spółdzielni LSM upoważniających 
Zarząd Spółdzielni do wykonania w/w robót. Organ ar-
chitektoniczno-budowlany uważa, że dopiero podjęcie 
przez organy Spółdzielni uchwał o zamiarze realizacji 
robót budowlanych w zakresie zgodnym z zakresem 
z wniosków daje spółdzielni pełne prawo do dyspono-
wania nieruchomością na cele budowlane.

Żądanie przedstawienia przedmiotowej uchwały nie 
znajduje oparcia w odpowied-nich przepisach Prawa 
budowlanego jak też w przepisach Kodeksu postępo-
wania administracyjnego. Także ustawa o spółdziel-
niach mieszkaniowych jasno określa, że zarząd nieru-
chomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność 
spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak 
zarząd powierzony. Z uwagi na powyższe złożenie 
oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane nie wymaga uzyskania uprzedniej 
zgody osób, którym przysługuje prawo odrębnej 
własności lokali.

W z wiązku z  powyższ ym Zarząd Lubelsk iej 
Spółdzielni Mieszkaniowej złożył do Wojewody 
Lubelskiego zażalenie na niezałatwienie sprawy dot. 
wniosków o udzielenie LSM pozwoleń na budowę jw. 
w którym to wniósł o wyznaczenie Prezydentowi 
Miasta Lublin terminu załatwienia powyższego oraz 
zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób 
winnych niezałatwienia spraw w terminie, a w razie 
potrzeby także podjęcia środków zapobiegających 
naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. 
Do dnia dzisiejszego Wojewoda Lubelski nie podjęła 
decyzji w sprawie naszego zażalenia.

Ponadto Zarząd Spółdzielni złożył do Prezydenta 
Miasta Lublin skargę na działalność dyrektora 
Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta 
Lublin, który swoim zaniedbaniem oraz nienależytym 
wykonywaniem zadań przez siebie lub przez swoich 
pracowników, naruszył zasady praworządności 
i interes skarżącego, doprowa-dzając do przewle-
kłego załatwiania spraw dot. wniosków o udzielenie 
LSM pozwoleń na budowę w zakresie ocieplenia 
i wzmocnienia ścian szczytowych budynków o któ-
rych mowa wyżej. Także w tej sprawie brak stanowi-
ska Prezydenta Miasta Lublin – prace wstrzymano.

„SPółDZiELCZOść MiESZKANiOWA 
– CO DALEJ?”

„Spółdzielczość mieszkaniowa – co dalej?” to temat 
spotkania członków spółdzielni mieszkaniowych woj. 
lubelskiego z parlamentarzystami Ziemi Lubelskiej. 
Miało ono miejsce w dniu 04 marca 2013 r., w Domu 
Kultury LSM. Organizatorem spotkania był Regionalny 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Lublinie. Celem spotkania było omówienie projektu 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych grupy posłów 
Platformy Obywatelskiej pod kierownictwem pani 
poseł Lidii Staroń (druk nr 819), wskazanie zagrożeń 
jakie ze sobą niesie dla przyszłości spółdzielni miesz-
kaniowych oraz określenie stanowiska w tej sprawie. 

Zaproszenie na spotkanie przyjęli i zaszczycili je 
swoją obecnością parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej: 
Senator RP prof. dr hab. Henryk Cioch, Posłanki na 
Sejm RP panie: Gabriela Masłowska PIS, Zofia 
Popiołek Ruch Palikota, Genowefa Tokarska PSL oraz 
Posłowie pan Jacek Czerniak SLD i pan Michał 
Kabaciński Ruch Palikota. Niestety nie przybyli na 
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spotkanie pani poseł Magdalena Gąsior-Marek PO 
i pan Grzegorz Raniewicz PO. 

Gościem spotkania był  dr Jerz y Jankowski , 
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Sala widowiskowa Domu Kultury 
wypełniona była po brzegi. Spotkanie prowadził 
Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych w Lublinie, pan Bolesław Rykwa, 
który bardzo serdecznie przywitał wszystkich obec-
nych i podziękował za tak liczne stawiennictwo. 
Powołana została Komisja Wnioskowa spotkania 
w osobach: Wiesława Dąbrowska, Halina Ochalska, 
Mieczysław Bielecki i Waldemar Rejmak, której po-
wierzono zebranie głosów w dyskusji i sformułowanie 
stosownych wniosków.

W tematykę spotkania wprowadził zebranych Senator 
RP, prof. dr hab. Henryk Cioch, specjalizujący się 
w prawie spółdzielczym, czynny adwokat, pracownik 
KUL Jana Pawła II, gdzie kieruje Katedrą Prawa 
Cywilnego. W swoim wystąpieniu przybliżył całokształt 
spraw związanych z obowiązującymi ustawami, a więc 
ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawie 
spółdzielczym oraz o ich statusie prawnym. Zwrócił 
uwagę, że nowelizacje, począwszy od 2005 r., ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych z grudnia 2000 r. 
wprowadziły ogólny zamęt, czemu wielokrotnie dawał 
wyraz w swoich orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny. 
Dziś w procedowaniu znalazły się 3 poselskie projekty 
ustawy o spółdzielniach i 3 poselskie projekty ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozpatrzeniem tych 
projektów będzie zajmowała się Nadzwyczajna Komisja 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej powołana uchwałą 
Sejmu RP w dniu 25 stycznia 2013 r. Kluczowe znacze-
nie ma projekt grupy posłów Platformy Obywatelskiej, 
pod kierunkiem poseł pani Lidii Staroń, druk nr 819, 
który zakłada likwidację spółdzielni mieszkaniowych 
na konto wspólnot mieszkaniowych i jest kontynuacją 
dwóch poprzednich projektów nowelizacji które nie 
uzyskały akceptacji parlamentarzystów. Jestem za 
utrzymaniem spółdzielni mieszkaniowych i za odrzu-
ceniem projektu ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych druk nr 819, takim stwierdzeniem skwitował 
swoje wystąpienie prof. Henryk Cioch. 

Następnie głos zabrał dr Jerzy Jankowski, który 
również bardzo negatywnie ustosunkował się do 
przedmiotowego projektu ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych wnioskując za jego odrzuceniem. 
Stwierdził, że już wiele złego zrobiono polskiej spół-
dzielczości. Doprowadzono do likwidacji spółdzielni 
pracy przekształcając je w spółki, majstruje się przy 
spółdzielczych kasach oszczędnościowych, a teraz na 
tapetę brane są spółdzielnie mieszkaniowe, które mają 
zostać zlikwidowane. Wiemy o tym, że jest to robione 
w interesie deweloperów i zarządców nieruchomości, 
którzy w swoich działaniach nie będą kierować się 
zasadami spółdzielczymi, a nabywcę mieszkania będą 
traktować przedmiotowo. Wszystkie te działania 
zmierzają do likwidacji formy spółdzielczości w ogóle, 
odwrotnie niż na całym świecie. A co z historią, dorob-

kiem i znaczeniem polskiej spółdzielczości, której ko-
rzenie sięgają początków XIX w. ? Sporo uwagi poświę-
cił ustawie „śmieciowej”, która tak naprawdę okazała 
się kolejnym podatkiem jaki musi zapłacić każdy 
obywatel i którego wysokość budzi tak wiele kontro-
wersji, która burzy dobrze funkcjonujący i nadzorowa-
ny system wywozu odpadów komunalnych w spół-
dzielniach mieszkaniowych i która na pewno nie 
wpłynie na jego usprawnienie.  Krajowa Rada 
Spółdzielcza przygotowała wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o zaskarżenie tej ustawy. 

W dyskusji głos zabrała posłanka pani Gabriela 
Masłowska jako członek Nadzwyczajnej Komisji Sejmu 
Rzeczpospolitej do rozpatrzenia projektów ustaw 
z zakresu prawa spółdzielczego, która zdecydowanie 
opowiedziała się za utrzymaniem spółdzielni miesz-
kaniowych. Ponadto powiedziała, że wiele rzeczy 
trzeba poprawić po to, aby spółdzielczość była silna. 
Zdecydowanie za odrzuceniem projektu ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych grupy posłów PO 
opowiedziały się zarówno pani poseł Zofia Popiołek 
jak i pani poseł Genowefa Tokarska, która swoje wy-
stąpienie zakończyła konkluzją „ten skok na kasę się 
nie uda”. Za utrzymaniem spółdzielni w tym spółdziel-
ni mieszkaniowych opowiedział się również poseł Jacek 
Czerniak, który stwierdził, że jest to stanowisko całego 
klubu parlamentarnego SLD i że taki charakter ma 
projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
opracowany przez SLD, który będzie procedowany 
w najbliższym czasie obok projektów PO i PIS. 
Wystąpienia obecnych na spotkaniu parlamentarzy-
stów Ziemi Lubelskiej opowiadających się za spółdziel-
niami mieszkaniowymi i za odrzuceniem projektu 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych grupy posłów 
PO spotkały się z dużym aplauzem uczestników spo-
tkania. W toku dalszej dyskusji nie zabrakło również 
głosów samych spółdzielców i działaczy samorządo-
wych. Oklaskami nagrodzono wystąpienie pana 
Mieczysława Bielskiego, założyciela 50-letniej już 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Parczewie, dziś członka 
Rady Nadzorczej, który z ogromną troską wypowiadał 
się o swojej spółdzielni, a także z zakłopotaniem 
o dalsze jej losy i wszystkich jej mieszkańców w świe-
tle projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
PO. O dorobku, funkcji i znaczeniu jakie dziś pełnią 
spółdzielnie mieszkaniowe dla rzeszy swoich członków 
i mieszkańców oraz z wyrazem dezaprobaty dla pro-
jektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych grupy 
posłów PO wypowiadali się pan Waldemar Rejmak, 
przewodniczący Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, pan Jerzy Adamski prezes SM „Zgoda” 
z Białej Podlaskiej, pan J. Czuryszkiewicz SM „Czechów” 
i pan Stanisław Kieroński LSM.

Owocem spotkania nt. „Spółdzielczość mieszkaniowa 
– co dalej ?” było sformułowanie przez Komisję 
Wnioskową i odczytanie listu otwartego do Komisji 
Nadzwyczajnej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej do 
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spół-
dzielczego, w którym zawarte zostały konkretne 
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wnioski będące efektem bogatej i ożywionej dyskusji. 
A oto treść listu: 

Komisja Nadzwyczajna
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
do rozpatrzenia projektów ustaw 
z zakresu prawa spółdzielczego

List otwarty
uczestników spotkania n.t. 

„Spółdzielczość mieszkaniowa – co dalej?”
W dniu 04 marca 2013 r. w Lublinie, z inicjatywy Rady 

Nadzorczej  i  Zarządu Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, 
odbyło się spotkanie członków spółdzielni mieszka-
niowych województwa lubelskiego z Posłami na Sejm 
RP i Senatorami RP z Ziemi Lubelskiej na temat 
„Spółdzielczość mieszkaniowa - co dalej?”, poświę-
cone omówieniu projektów ustaw spółdzielczych. 

Po wysłuchaniu wystąpień prof. dr hab. henryka 
Ciocha, Senatora RP, Przewodniczącego Senackiego 
Zespołu ds. spółdzielczości, dr Jerzego Jankowskiego, 
Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej oraz wypowiedzi uczestników 
spotkania podczas ożywionej, merytorycznej dysku-
sji, tym listem zwracamy się do wszystkich Członków 
Szanownej Komisji Nadzwyczajnej powołanej przez 
Sejm RP o zapoznanie się z naszymi wnioskami opar-
tymi na: wieloletnim doświadczeniu, szacunku, praw-
dziwej demokracji, spółdzielczej solidarności i troski 
o zapewnienie spokojnego i bezpiecznego mieszkania 
dla polskiej rodziny. 

Reprezentujemy grono członków spółdzielni miesz-
kaniowych, z którymi obcujemy na co dzień, znamy 
ich opinie na temat proponowanych zmian w przed-
miotowej ustawie, wiemy jakie są ich oczekiwania 
i jakie obawy. Z ogromnym niepokojem patrzymy na 
to, co dzieje się wokół spółdzielczości mieszkaniowej 
na przełomie ostatnich lat, jak sukcesywnie postępuje 
proces degradacji prawno-organizacyjnej zmierzający 
do jej unicestwienia, jak w obliczu prawa gwałcona 
jest nasza autonomia i prawo własności. Ufamy, że 
z Państwa pomocą uda się ten proces zatrzymać oraz 
wypracować dobre i stabilne prawo spółdzielcze, 
zgodne z oczekiwaniami ponad 10 milionowej rzeszy 
mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, zgodne 
z Konstytucją RP i przepisami Prawa Unii Europejskiej. 

W 1989 r. podczas Kongresu Polskiej Spółdzielczości, 
tuż przed wejściem w życie sławnej już „specustawy 
z 1990 r.”,  Prezes Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego – Lars Marcus powiedział do zgroma-
dzonych:

„Uważam, że polska gospodarka będzie potrzebo-
wała silnych i samorządnych spółdzielni, które po-
winny przede wszystkim służyć swoim członkom, 
a tradycje spółdzielczego działania nie powinny stać 
się ofiarą przemian”. 

Minęły 23 lata,  minął Międzynarodowy Rok 
Spółdzielczości 2012, zakończył obrady V Kongres 
Spółdzielczości (listopad 2012 r.), czy coś się zmieniło? 

Dlaczego polska spółdzielczość w tym mieszkaniowa 
stała się ofiarą przemian? Brak nam dobrego i stabilne-
go prawa, które winno służyć ludziom. 

Projekt ustawy autorstwa grupy posłów Platformy 
Obywatelskiej służy jedynie doraźnym i politycznym 
celom, dlatego: 

Wnioskujemy o: 
1. Odrzucenie poselskiego projektu ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych Platformy 
Obywatelskiej autorstwa pani poseł Lidii Staroń 
(druk sejmowy nr 819), który likwiduje spółdzielnie 
mieszkaniowe.

To już trzeci projekt Pani poseł. Dwa poprzednie nie 
uzyskały akceptacji parlamentarzystów, pierwszy 
w głosowaniu nie uzyskał większości sejmowej, 
drugi został wycofany z laski marszałkowskiej. Część 
przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
które weszły w życie w 2007 r.(dzięki posłom z PO), 
z o s t a ł y  z a k w e s t i o n o w a n e  p r z e z  Tr y b u n a ł 
Konstytucyjny jako niezgodne z Konstytucją RP, w tym 
sztandarowy przepis o mieszkaniu za złotówkę. 
Niestety w 2009 r. posłowie potwierdzili je jako 
obowiązujące. Jest to zjawisko kuriozalne i niespoty-
kane w praktyce legislacyjnej. 

Przedmiotowy projekt między innymi:
– narusza przepisy Konstytucji RP, a w tym podsta-

wowe zasady demokracji, 
– bagatelizuje prawo Unii Europejskiej naruszając 

zasady swobody przedsiębiorczości, lojalnej współpra-
cy oraz dobrowolności zrzeszania się poprzez między 
innymi nakazanie spółdzielniom organizowanie wal-
nych zgromadzeń często z koniecznością dzielenia ich 
na części co prowadzi do dezorganizacji w podejmo-
waniu uchwał, czy wprowadzenie kadencji członkom 
Rad Nadzorczych itp.

– likwiduje podstawową zasadę funkcjonowania 
spółdzielni - solidaryzm spółdzielczy ; opartą na 
wzajemnej pomocy,

– ogranicza obywatelom zaspokajanie swoich potrzeb 
mieszkaniowych w formie spółdzielczej,

– narzuca tylko jedną formę zarządzania nierucho-
mością - wspólnotę - ograniczając posiadaczom praw 
do lokali prawo wyboru,

– prowadzi do likwidacji spółdzielni mieszkaniowej 
w tym, do likwidacji majątku wspólnego, który służy 
wszystkim posiadaczom praw do lokali, uzyskiwane 
z niego pożytki ograniczą obniżenie kosztów utrzyma-
nia pozostałych budynków, 

– dopuszcza bezkarne zaleganie z opłatami eksplo-
atacyjnymi przez 6-mcy zmuszając pozostałych 
członków do utrzymywania dłużników, spowoduje to 
opóźnienia w należytych opłatach i wynikające z nich 
konsekwencje,

– pociąga za sobą negatywne skutki finansowe 
m.in. wzrost bezrobocia, zmniejszone wpływy do 
budżetu z tyt. podatków, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych,
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– prowadzi do wycofania się Państwa i uniknięcia 
odpowiedzialności za tak „wspaniałomyślnie” oddane 
obywatelom na własność lokale wybudowane w  bu-
dynkach z wielkiej płyty, wymagające w najbliższym 
czasie olbrzymich nakładów finansowych na rewitali-
zację, z którą wspólnoty i właściciele nie będą sobie 
mogli poradzić. i.t.d.

2. Opracowanie dobrej i stabilnej ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych gwarantującej działania 
zgodne z Konstytucją RP i prawem unii Europejskiej.

Szanowni Posłowie na Sejm RP i Senatorowie RP nie 
dopuście do tego aby jednostki narzucały swoją wolę 
10 milionom spółdzielców, aby jednoznacznie i bez-
względnie nakazywały sposób w jaki należy zarządzać 
majątkiem spółdzielni mieszkaniowej, będącym pry-
watną własnością jej członków. 

3. Przywrócenie członkom spółdzielni mieszka-
niowych prawa decydowania o sobie i wyborze 
formy zarządzania, która winna być rozstrzygnięta 
w statutach spółdzielni.

Pozwólcie członkom spółdzielni mieszkaniowych na 

dobrowolne członkostwo, 
pozwólcie decydować czy 
mają mieszkać we wspólno-
cie, czy w spółdzielni. Nie 
ograniczajcie kadencyjności 
członkom Rad Nadzorczych 
(posłowie takich ograniczeń 
nie mają), członkom zarządu 
i nie narzucajcie zasad ich 
wyboru. Pozwólcie aby o tym 
czy organizować Zebranie 
Przedstawicieli, czy Walne 
Zgromadzenie mogli zadecy-

dować sami, poprzez stosowne regulacje statutowe. 
4. ustalenie i wprowadzenie w życie jednolitego 

prawa spółdzielczego dla wszystkich branż spół-
dzielczych funkcjonujących w Polsce. 

Cała branża spółdzielczości jako sektor gospodarki 
rynkowej Polski, potrzebuje nowej, funkcjonalnej, 
przyjaznej ustawy, która pozwoli na jej doskonalenie 

i rozwój. Jest to jeden z kie-
runków prowadzących do 
e l i m i n o w a n i a  s k u t k ó w 
o b e c n e g o  k r y z y s u . 
Spółdzielczość w Polsce 
funkcjonuje blisko 200 lat. 
Przetrwała różne zawieruchy, 
mamy bogate doświadcze-
nie, mądrych spółdzielców, 
ekspertów i znawców prawa 
spółdzielczego i nie jest 
prawdą, że spółdzielczość 
jest reliktem poprzedniego 

systemu politycznego. Oddajmy sprawę w ich ręce. 
Ze swej strony uważamy, że wzorem do naśladowa-

nia powinna być ustawa z 29 października1920 r., 
która uznana została za jeden z najbardziej nowator-
skich aktów prawnych uchwalonych w ówczesnej 
Europie. 

5. Przyznanie spółdzielniom mieszkaniowym 
statusu beneficjenta w pozyskiwaniu środków 
unijnych na modernizację zasobów i na działalność 
kulturalno-oświatową.

W tym względzie nie zawsze spółdzielnie mieszka-
niowe traktowane są na równi z innymi uprawnionymi 
podmiotami gospodarki. Dobrze byłoby aby takie 
umocowanie prawne zostało zawarte. 

Sądzimy, że nasze uwagi i wnioski będą pomoc-
ne w odrzuceniu poselskiego projektu ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa 
grupy posłów Platformy Oby watelsk ie j . 
Jednocześnie wnosimy o uchwalenie dobrego 
i stabilnego prawa o spółdzielniach i spółdziel-
niach mieszkaniowych. 

Lublin, dnia 04 marca 2012 r.
Niniejszy list otwarty został jednomyślnie 

przyjęty przez uczestników spotkania.
Znalazło się pod nim 185 podpisów uczestników 

spotkania.
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SZANSA NA AKtyWNOść 
W KAŻDyM WiEKu!

DLACZEgO OsIEDLE IM. ADAMA MICkIEWICZA?
Osiedle im. Adama Mickiewicza w Lublinie jest naj-

starszym osiedlem Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Według przeprowadzonych badań w 2011 r. i aktuali-
zowanych w 2012 r. przez pracownika Filii Nr 3 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie osiedle zamiesz-
kuje 5146 osób z czego 2008 osób (czyli 39% wszystkich 
mieszkańców) to osoby w wieku emerytalnym, tj. ko-
biety 60+, mężczyźni 65+. Dzięki badaniom zostały 
zdiagnozowane problemy mieszkańców osiedla, oto 
najważniejsze z nich:
1. Niewystarczająca wiedza osób starszych na temat 

możliwości spędzania czasu wolnego (46%);
2. Samotność/osamotnienie (40%);
3. Istotnym problemem jest fakt, że na osiedlu 

mieszkają osoby, które całymi dniami nie wychodzą 
z domów, są samotne i nikt im nie pomaga (34%);

4. Nieumiejętność radzenia sobie z problemami dnia 
codziennego (32%).

kOgO DOtYCZY pRObLEM sAMOtnOŚCI?
Samotną może być osoba w każdym wieku, nie tylko 

starsza i schorowana. Współczesna rzeczywistość nie 
sprzyja tworzeniu i podtrzymywaniu więzi między-
ludzkich, sąsiedzkich. Bezpośrednie relacje z ludźmi 
zastępuje Internet. Powszechny pośpiech, pogoń za 
pracą, wartościami materialnymi powodują, że braku-
je na wszystko czasu – a przecież najważniejsze 
w życiu rzeczy to… nie rzeczy! Tak naprawdę tyle 
jesteśmy warci, ile jesteśmy przydatni innym lu-
dziom, wiek tutaj nie ma znaczenie. Czy zgadzamy się 
na to, aby samotność unieszczęśliwiała ludzi?

Osiedlowe partnerstwo
Warto zatrzymać się i rozejrzeć wokół, może jest ktoś, 

kto mieszka w pobliżu i potrzebuje pomocy, może też 
jest ktoś kto również mieszka w pobliżu i jest w stanie 
udzielić tej pomocy. Często tak jest, jednak brakuje 
odpowiednich warunków do tego aby „zgrać” te dwie 
strony. Na szczęście pojawiła się szansa na zmianę! 
Instytucje i organizacje lokalne: Filia Nr 13 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 
ul.  Grażyny 13, Dom Kultury LSM ul. Wallenroda 4a, 
Ś r o d o w i s ko w y  D o m  S a m o p o m o c y  „ R o z t o c z e” 
ul. Wallenroda 2a, Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Wajdeloty 
2, Klub Aktywnego Seniora LSM, Administracja i Rada 
Osiedla im. A. Mickiewicza, Fundacja Logikon ul. Mieszka 
I 3, Latarnik Polski Cyfrowej – Bożena Gołysz – mieszkan-
ka osiedla, Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 
ul. Pozytywistów 16, Filia Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie ul. Mieszka I 4 połączyły swoje siły aby stwarzać 
warunki do rozwoju aktywności mieszkańców osiedla 
im. A. Mickiewicza i wspólnie podejmować inicjatywy. 
Partnerzy spotykają się, planują i podejmują wspólne 
inicjatywy, a wszystko po to, aby na osiedlu żyło się 
mieszkańcom lepiej.

Co udało nam się zrobić? Jakie są plany na przy-
szłość?

Dotychczas wspólnie zrealizowaliśmy: Dzień sąsiada 
w dniu 29.05.2012 r., Dzień Seniora w dniu 19.10.2012 r., 
spotkania edukacyjne oraz ubieranie choinki osiedlo-
wej w dniu 18.12.2012 r. Nadal chcemy pogłębiać 
współpracę i podejmować działania w porozumieniu 
z mieszkańcami w oparciu o zasadę „nic o NAS bez 
NAS”. W dniu 17.04.2013 r. w odpowiedzi na potrzeby 
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mieszkańców planujemy zorganizować: „Dzień sąsiada”, 
„Dzień Seniora” (październik), ubieranie osiedlowej 
choinki (grudzień), a także chcemy stworzyć warunki 
do rozwoju Osiedlowego Klubu Wolontariatu i banku 
Czasu. Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania 
i kreowania nowych inicjatyw osiedlowych, do anga-
żowania się w te zaplanowane na ten rok!

Osiedlowy Klub Wolontariatu
Wielu mieszkańców osiedla im. Adama Mickiewicza 

potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach, 
a czasem tylko/aż rozmowy. Z przeczytanych powyżej 
badań wynika również, że są mieszkańcy, którzy 
chętnie zaangażowaliby się w bezinteresowną pomoc 
na rzecz osób starszych – swoich sąsiadów, którzy są 
mniej sprawni oraz na rzecz innych mieszkańców. 
Taka działalność ma szansę być źródłem satysfakcji 
i bardzo sensownym sposobem zagospodarowania 
swojego czasu wolnego, ponadto kontakt z drugim 
człowiekiem rozwija. Ten kto pomaga – czuje się 
potrzebny, ten kto korzysta z pomocy ma szansę 
dostarczyć pomagającemu poczucia sensu! Zatem 
korzyści są po obu stronach, trzeba jedynie nauczyć 
się je dostrzegać. Taka działalność jest bardzo po-
trzebna, integruje społeczność lokalną. Z jednej 
strony zachęcamy wszystkie osoby, niezależnie od 
wieku, do angażowania się w pomoc na rzecz drugie-
go człowieka, z drugiej zaś do korzystania z takiej 
formy wsparcia. Najważniejsze w tym wszystkim jest 
to, żeby widzieć sens w bezinteresownym pomaganiu, 
towarzyszeniu innym. Wolontariusz dzięki swojej 
pracy wzbogaca swoje doświadczenie, rozwija się – 
a na to nigdy nie jest za późno!

Wolontariat można świadczyć w różny sposób. Jego 
formy mogą być następujące:

- Wolontariat indywidualny – to bezinteresowna 
pomoc osobom starszym, samotnym, chorym, niepeł-
nosprawnym, dzieciom, rodzinom (dotrzymywanie 
towarzystwa, pomoc w załatwianiu drobnych spraw, 
w tym domowych, pomoc w czytaniu i pisaniu osobom 
starszym i niedowidzącym, organizacja czasu wolnego, 
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wspólne 
spacery, zakupy, wyjście do kina, pomoc w odrabianiu 
lekcji, nauce, dzielenie się swoim doświadczeniem 
i hobby itp.),

- Praca z grupą – pomoc przy organizacji zajęć, pomoc 
przy odrabianiu lekcji w świetlicy oraz pomoc przy 
organizacji zajęć dla osób starszych np. w domu se-
niora, domu pomocy społecznej,

- Wolontariat okolicznościowy (udział w jednorazo-
wych akcjach) – włączenie się w działania na rzecz 
społeczności lokalnej: pomoc przy organizowaniu np. 
akcji ubierania osiedlowej choinki, „Dnia sąsiada”, 
zbiórek żywności, zabaw choinkowych, festynów itp.

Każdy w zależności od własnych predyspozycji, 
możliwości i chęci może znaleźć dla siebie taki obszar 
do pomagania, który będzie dla niego najbardziej 
odpowiedni i będzie dawał satysfakcję i spełnienie 
zarówno jemu, jak i osobie która będzie korzystał 
z jego pomocy. 

Bank czasu
Hasło banku czasu to „Pomóż sobie pomagając 

innym”. Koncepcja banku czasu jest prosta i polega 
na bezgotówkowej wymianie usług pomiędzy jego 
uczestnikami. Do tworzonego na osiedlu Mickiewicza 
banku mogą zgłaszać się osoby, które oferują chęć 
wykonania jakieś pracy/usługi z różnych obszarów 
– w zależności od własnych możliwości, umiejętności 
np.: praca z dziećmi, opieka, dom, ogród, gotowanie, 
pieczenie, szycie, sprzątanie, hobby, sport, rekreacja, 
komputery, Internet, korepetycje, nauka języków, 
konwersacje, pomoc prawnika, wspólne zakupy, 
wyjście do teatru, kina, wyprowadzanie psa, wymiana 
książek, oglądanie filmów, rozmowy, podwiezienie 
samochodem, spacery, wspólne wycieczki rowerowe, 
nordic walking i wiele innych. To tylko przykłady 
z banków czasu z innych miast w Polsce, to jakie będą 
oferty w naszym banku czasu na osiedlu zależy od 
osób, które zgłoszą się do niego! Każdy uczestnik 
banku będzie posiadał osobistą kartę usług: wykona-
nych i otrzymanych. Walutą w banku jest godzina. 
Czas każdego z uczestników banku czasu jest wart 
tyle samo tzn. godzina usług prawnika jest równa 
godzinie sprzątania. Zarobione godziny można „wy-
dać” na potrzebną w danej chwili pomoc, której 
udzieli ktoś należący do banku. Koordynator banku 
będzie notował pracę uczestników banku czasu: 
wykonaną i otrzymaną, po to aby każdy uczestnik 
miał możliwość zarówno pomagania jak i korzystania 
w potrzebie z pomocy.

Osoby zainteresowane wolontariatem osiedlowym 
i/lub Bankiem Czasu zapraszamy do kontaktu, dla osób 
zainteresowanych odbędą się spotkania edukacyjne.

Kontakt
-  Fi l ia Nr 13 Miejsk iej  Biblioteki Publicznej 

im. Hieronima Łopacińskiego ul. Grażyny 13, Lublin,
- wolontariat.os.mickiewicza@gmail.com
- bank.czasu.os.mickiewicza@gmail.com
- tel.: 81 459-23-34, 81 525-08-85, 81 466-54-80
- Osiedlowe skrzynki kontaktowe w różnych miej-

scach na osiedlu im. Adama Mickiewicza w Lublinie:
- sklep LSS Społem „Świteź” ul. Grażyny 14
- Przychodnia Wallenroda Med. Ul. Wallenroda 15
- Dom Kultury LSM ul. Wallenroda 4a
- Administracja osiedla im. Adama Mickiewicza 

ul. Wileńska 2
- Fi l ia nr 13 Miejsk iej  Biblioteki  Publicznej 

im. Hieronima Łopacińskiego ul. Grażyny 13.
Zachęcamy mieszkańców do włączania się w osie-

dlowe sprawy, wydarzenia; wspólnie możemy wpływać 
na poprawę aktualnej sytuacji!
Czas na zmiany! Czas na aktywność! Dołącz do nas!

Informacje przygotowała: Justyna Flisek
Filia Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Lublinie
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WiOSNA W DOMu KuLtuRy LSM
Po atrakcjach kiermaszu świątecznego, który odbył 

się w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w dniach od 18 do 22 marca, placówka nasza przygo-
towuje szereg atrakcyjnych imprez. W dniu 27 marca na 
scenie Domu Kultury zobaczymy spektakl Tadeusza 
Różewicza pt. „Śmieszny staruszek” w wykonaniu akto-
rów Teatru Kameralnego. W roli tytułowej wystąpi Jan 
Wojciech Krzyszczak, który również wyreżyserował 
przedstawienie, a  także Krystyna Szydłowska, Jolanta 
Deszcz-Pudzianowska, Julia Siegieda, Beata Pietroń 
i Mariusz Budkowski. Spektakl odbędzie się z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru, a wzbogacony zosta-
nie wystawą rysunków również aktora wywodzącego 
się z Teatru im. Juliusza Osterwy – Ludwika Paczyńskiego. 

Kwiecień z kolei będzie obfitował w szereg interesu-
jących przedszkolnych i szkolnych artystycznych prze-
glądów, konkursów i festiwali. Zobaczymy m.in. 
uczestników od kilku lat organizowanego Festiwalu 
Piosenki Hiszpańskiej, Piosenki Francuskiej i Angielskiej. 
Są to imprezy cieszące się dużym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży, tym bardziej, że w ich organizację 
włączona jest np. Ambasada Hiszpanii w Polsce, która 
funduje nagrody w postaci pobytu na kursach języko-
wych w jednym z miast Półwyspu Iberyjskiego, a także 
cenne upominki w postaci sprzętu audio do odtwarza-
nia muzyki. Od sześciu lat głównym organizatorem jest 
Gimnazjum nr 19 w Lublinie, kierowane przez dyr. 
Elżbietę Bolibok, które blisko współpracuje z Domem 
Kultury LSM. 

W dniach 12 i 13 kwietnia na ekranie Kina „Grażyna” 
zobaczymy szereg filmów dokumentalnych poświeco-
nych „Żołnierzom Wyklętym” i spotkamy się z ich 
twórcami. Festiwal ten przygotowała Fundacja 
„Niepodległości”, która zaprezentuje również wiele 
publikacji książkowych poświęconych tej problematyce. 
W roku 2013 przypada 70. rocznica konfliktu polsko-
-ukraińskiego na Wołyniu. Na powyższy temat odbędzie 
się spotkanie z dr. Leonem Popkiem zatytułowane 
„Sytuacja Polaków na Wołyniu w czasie II wojny świtowej” 
(15 kwietnia), a literacką egzemplifikację powyższej 
problematyki będziemy dyskutować na podstawie lite-
rackich książek prof. Stanisława Leona Popka pt 
„Dwunaste skrzypce” i „Oczy ikony”. Pierwszy z autorów 
jest historykiem zajmującym się Wołyniem w Instytucie 
Pamięci Narodowej w Lublinie, a drugi jest pracownikiem 
naukowym na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS. 

Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 
Dom Kultury LSM organizować będzie w dniu 
17  kwietnia Dzień Sąsiada, imprezę integracyjną, 
która w swoim zamierzeniu ma łączyć pokolenia, 
sygnalizować różnego rodzaju problemy, które rodzą 
się na naszych osiedlach, wspólnie poznawać się 
i wspólnie mile spędzać czas. 

Z imprez muzycznych zaprosimy mieszkańców LSM 
i Lublina na występ zespołu Standard Brass Band z so-
listką Agnieszką Dobrowolską, która zaśpiewa wiele 
pięknych piosenek o miłości, a całość przebiegać będzie 

po znaczącym tytułem „Czujemy wiosnę”. Kolejny koncert 
poświęcony będzie muzyce Europy południowo-
-wschodniej i w wykonaniu zespołu Caci Vorba usłyszy-
my szereg urzekających utworów cygańskich, ukraińskich 
i bałkańskich. Zespół ten święci ostatnio triumfy 
w wielu krajach, a w Domu Kultury LSM zaprezentuje 
swój najnowszy repertuar i świeżo nagraną płytę. Pod 
koniec kwietnia uroczyście obchodzić będziemy też 
jubileusz znanej śpiewaczki operetkowej Krystyny 
Szydłowskiej, która właśnie naszą placówkę wybrała na 
swój benefis. W ostatnich dniach miesiąca bądź na 
początku maja przypomnimy o kolejnej rocznicy 
Konstytucji 3 Maja, co zaznaczymy uroczystym koncer-
tem, a ponadto odbędą się dwa historyczne wieczory, 
jeden z nich poświęcony 150. rocznicy Powstania 
Styczniowego, w czasie którego zaprezentujemy spe-
cjalnie wydany przez Wydawnictwo Polihymnia śpiew-
nik zawierający pieśni patriotyczne z tego okresu: wy-
kona je Chór Jubilaeum pod dyrekcją Tomasza 
Orkiszewskiego, a okolicznościowe słowo wstępne 
wygłosi prof. Wiesław Śladkowski. Drugi wieczór po-
święcony będzie rocznicy zakończenia II wojny świato-
wej i w czasie jego trwania wystąpi Zespół Tańca 
Ludowego UMCS pod dyr.  Stanisława i  Lecha 
Leszczyńskich. Zaprezentowane zostaną pieśni patrio-
tyczne, żołnierskie i kresowe. 

W kwietniu, w dniach 10 i 25 odbędą się też w hallu 
Domu Kultury kiermasze zdrowej żywności. Ekologiczni 
rolnicy z Lubelszczyzny zaprezentują swoje produkty, 
wśród których będą m.in.: zioła, mąka i ziarno orkiszowe, 
ekologiczne soki z jabłek, marchwi, czarnej porzeczki 
i malin, a także olej lniany i rzepakowy. Będzie można 
zakupić ponadto sery podpuszczkowe świeże i dojrze-
wające, chleb pszenny i żytni na zakwasie, a ponadto 
żeń-szeń w różnej postaci (do żucia, jako herbatę i na-
lewkę), a także sadzonki tych roślin. Najczęściej w kier-
maszu uczestniczą Barbara i Janusz Biały z Kolonii 
Ostrówek, Sławomir Chmiel z Kalinówki, Ewa i Roman 
Wolny z Kazimierza Dolnego, Elżbieta i Waldemar Caboń 
z Motycza, Danuta Witarożec, Tomasz Staniak z Trzcińca, 
Ireneusz Mazurek, Eugenia i Jan Budzińscy z Grądów 
oraz Jakub Sawicki. 

Sądzimy, że wszyscy mieszkańcy LSM i Lublina znajdą 
w ofercie Domu Kultury dla siebie coś interesującego 
oraz przyjemnie i pożytecznie spędzą czas. 

RepeRtuaR kina GRażyna w kwietniu
1)  „Syberiada polska” Janusza Zaorskiego z Adamem 

Woronowiczem i Sonią  bohosiewicz
2) „tajemnica Westerplatte” Dariusza Chochlewa 

z Michałem Żebrowskim
3) „Mój rower” Piotra trzaskalskiego z Michałem 

urbaniakiem i Arturem Żmijewskim
4) „Jeszcze nie wieczór” Jacka bławuta z Janem 

Nowickim i beatą tyszkiewicz (Kino seniora)
5) „Róża” Wojtka Smarzowskiego z Agatą Kuleszą 

i Marcinem Dorocińskim
Daty i godziny seansów oraz omówienia filmów na 

stronie www.kinograzyna.pl
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Z LubLiNA, LONDyNu i LWOWA
Pierwsze miesiące 2013 roku obfitowały w Domu 

Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w wiele 
interesujących imprez, które – jak sądzimy – na długo 
pozostaną w pamięci bywalców tej placówki. W stycz-
niu w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM otwarto wysta-
wę karykatur lubelskich uczonych, które narysował 
przed paroma jeszcze laty nieodżałowany Józef 
Tarłowski, lubelski grafik, rysownik, karykaturzysta, 
dawniej członek Grupy Artystycznej „Zamek”, ale także 
historyk sztuki, doktor matematyki i zapalony podróż-
nik. To on wspólnie z prof. Romanem Tokarczykiem 
z Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
spotykali się z wieloma lubelskimi naukowcami 
i w czasie tych spotkań powstawały wspomniane ka-
rykatury. Na wystawie prezentowane były humory-
styczne podobizny legendarnego rektora UMCS  
prof. Grzegorza Leopolda Seidlera, także późniejszego 
rektora prof. Wiesława Skrzydły i innych znanych lumi-
narzy lubelskiej nauki, profesorów: Zygmunta 
Mańkowskiego, Jana Ernsta, Wiesława Śladkowskiego, 
Jana Gurby, Ryszarda Szczygła, Kazimierza Myślińskiego, 
Adama Andrzeja Witusika, Władysława Ćwika, Artura 
Korobowicza, Franciszka Uhorczaka, Zbigniewa Jóźwika 
i wielu, wielu innych, których sylwetki stały się wdzięcz-
nym tematem rysunków Józefa Tarłowskiego.

Wystawie zatytułowanej „Karykatury uczonych” to-
warzyszył kabaretowo-muzyczny koncert poświęcony 
anegdocie akademickiej. Koncert nosił tytuł „Rektor 
i sekretarka, czyli Alma Mater na wesoło”. Przygotowany 
został na podstawie książki prof. Romana Tokarczyka 
pt. „Antologia anegdoty akademickiej”, która niebawem 
będzie miała już trzecie wydanie. Scenariusz przygo-
tował Henryk Ryszard Żuchowski-Zarewicz, on tez 
prezentował wspólnie z aktorem Jerzym Turowiczem 
wspomniane anegdoty, a w części muzycznej wystą-
piła Krystyna Szydłowska, śpiewając piosenki do tek-
stów Zbigniewa Staweckiego i  muz yki  Jack a 
Abramowicza. Sam kompozytor zasiadł też przy pia-
ninie i - jak określili odbiorcy – cudownie panował nad 
białymi i czarnymi klawiszami. Długo można byłoby 
cytować najbardziej celne anegdoty akademickie. 
Salwy śmiechu, które wybuchały co chwila wśród 

zgromadzonej publiczności, świadczyły, że anegdoty 
doskonale oddawały ducha sympatycznych śmieszno-
stek uczelnianego środowiska. Cały koncert, jak 
i wernisaż wystawy zostały nagrane na taśmie filmowej 
i są doskonałym zapisem barwnych opowieści o lubel-
skich, i nie tylko, naukowcach.

Żeby trzymać się nadal problematyki naukowej, tym 
razem na poważnie, doktor Krystyna Aleksandra 
Harasimiuk, przez długie lata związana z Instytutem 
Nauk o Ziemi UMCS, obecnie profesor w Wyższej Szkole 
Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola 
w Lublinie, przypomniała w Domu Kultury LSM dzieje 
Instytutu Geograficznego w Uniwersytecie Lwowskim 
w latach 1883-1939. Spotkanie nosiło tytuł „Profesor 
Eugeniusz Romer «chory na Polskę»” i prezentowało 
działalność m.in. trzech zasłużonych polskich geogra-
fów pracujących głównie we Lwowie: prof. Antoniego 
Rehmana, właśnie prof. Eugeniusza Romera i jego 
następcę w Instytucie prof. Augusta Zierhoffera. Dużo 
mówiono na tym spotkaniu o geografii ziem południo-
wo-wschodnich dawnej Rzeczpospolitej i lubelskim 
powojennym środowisku geograficznym, które w du-
żym stopniu wywodziło się ze Lwowa, o profesorach: 
Adamie Malickim, Michale Janiszewskim, Franciszku 
Uhorczaku, Janie Ernście i Anieli Chałubińskiej.

Ziemie kresowe, szczególnie Wołyń i problematykę 
polsko-ukraińską przed II wojną światową oraz krwawe 
rzezie od lipca 1943 roku aż po Akcję „Wisła” w roku 1947 
omówił na swoim spotkaniu autorskim dr Józef Zięba, 
lubelski poeta, prozaik, pamiętnikarz i publicysta, 
a także długoletni twórca i dyrektor Muzeum Józefa 
Czechowicza. Podstawą tego spotkania był pięciotomo-
wy zbiór wspomnień, na który złożyły się książki „Znad 
Stochodu. Wspomnienia wołyńskie”, „Chełm - miasto 
ocalenia” i „ Lublin – miasto przeznaczenia”. Autor 
wspominał swoje przeżycia w rodzinnym Powursku 
(obecnie na Ukrainie), czasy szkolne w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego 
w Chełmie, profesorów KUL wywodzących się z Wilna 
(Irena Sławińska) i Grodna (Czesław Zgorzelski), a także 
legendarne peregrynacje obrazu Matki Boskiej 
Chełmskiej, ikony, której kult łączy trzy wyznania: pra-
wosławne, grekokatolickie i rzymskokatolickie. 
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Dzieje Lublina, a przede wszystkim znaczących dla 
jego historii ludzi przypomniała kustosz Edyta Ścibor, 
mówiąc o doktorze Kazimierzu Jaczewskim, znanym 
lekarzu, działaczu społecznym i politycznym, a także 
bibliotekarzu, w ramach cyklu „Twórcy, dobrodzieje 
i przyjaciele Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego”. 

Długo można byłoby mówić o kolejnych imprezach, 
które miały miejsce w salach i na scenie Domu Kultury 
LSM. Był m.in. spektakl Teatru Pierwszego Kontaktu 
pt. „Witkacy: Bez końca”, był koncert niezapomnianych 
p r z e b o j ó w  z n a n e g o  p i o s e n k a r z a  J a n u s z a 
Gniatkowskiego pt. „Apassionata”. W czasie koncertu 
redaktor Janusz Świąder, autor książki o Gniatkowskim, 
przypomniał tego legendarnego już artystę, a Zespół 
Wokalny „Senioritki” i jego dyrygent Dariusz Machnicki 
z a ś p i e w a l i  z n a n e  p r z e b o j e :  „ A p a s s i o n a t a”, 
„Mołdawianka”, „Arrivederci Roma”, „Indonezja”, 
i  „Cicha woda”. Na ścianach Galerii Sztuki Domu 
Kultury LSM zawisły barwne, abstrakcyjne cykle ob-
razów rzeszowskiej malarki Anny Baran pod znaczą-
c y m i  t y t u ł a m i  „ N i e  d o t y k a j ą c  s to p ą  Z i e m i ” 
i „Człowieczeństwo”. 

Z rewelacyjnym koncertem wystąpił młody, wielce 
obiecujący 15-letni wiolonczelista Sebastian Kozub. 
W czasie występu zatytułowanego „Wariacje Davida 
Poppera. Z Londynu do Lublina” wspaniale zaprezen-
tował utwory Jana Sebastiana Bacha, Carla Alfredo 
Piattiego, Piotra Czajkowskiego i właśnie Davida 
Poppera, które należą do najtrudniejszych kompozycji 
na wiolonczelę. Sebastian Kozub jest uczniem 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego w Lublinie, a obecnie przebywa na stypen-
dium rządu brytyjskiego w „The Purcell School” 
w Londynie. Zapowiada się na świetnego solistę, 
który jeszcze nie raz zadziwi nie tylko lubelskich me-
lomanów. W Domu Kultury LSM wystąpili również 
młodzi skrzypkowie z klasy prof. Barbary Filipiak-
Łobodzińskiej, lubelskiej skrzypaczki z Filharmonii im. 
Henryka Wieniawskiego i nauczycielki muzyki ze Szkoły 
Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego. Cieszymy się, 
że rosną w Lublinie młode talenty. Warto dodać, że 
w lutym prezentowała również swoje umiejętności 
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna, licząca czterdzieści 
osób, którą dyrygował Piotr Zabielski. Koncert ten, 
w czasie którego zaprezentowano utwory m.in. 
Wolfganga Amadeusza Mozarta i Piotra Czajkowskiego, 
a także własne kompozycje dyrygenta, odbył się pod 
auspicjami Stowarzyszenia „W Stronę Sztuki” kierowa-
nego od prawie dwudziestu lat przez Annę Fornal.

Dom Kultury LSM bierze udział w Międzynarodowym 
Programie „Bliżej siebie”. Jest to całoroczna impreza 
łącząca trzy miasta: Lublin, Lwów i Brześć. Polega na 
wzajemnej prezentacji zespołów artystycznych dzia-
łających w placówkach kultury w tych miastach, wy-
mianie doświadczeń pomiędzy pracownikami, instruk-
torami, animatorami i menedżerami kultury z Polski, 
Ukrainy i Białorusi. Zawiązują się nowe kontakty, 
znajomości i przyjaźnie. Sadzimy, że ta współpraca 
przyniesie wiele ciekawych artystycznie efektów, takich 
jak m.in. zaprezentowany ostatnio w Domu Kultury 
LSM koncert „Tylko we Lwowie”, w czasie którego wy-
s t ą p i ł  l w o w s k i  Z e s p ó ł  M u z y c z n o - Wo k a l n y 
„Lewandówka”, a barwne, dziarsko zatańczone lwow-
skie szlagiery zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca 
Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem Hanny 
Aleksandrowicz. Oby tak dalej.

tytuł i GODłO PROMOCyJNE 
DObRA SPółDZiELNiA 2013

Z ogromną przyjemnością i radością pragniemy 
Państwa poinformować, że Lubelska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w programie Dobra Spółdzielnia, prowa-
dzonym przez Redakcję Strefy Gospodarki, ukazującej 
się na łamach Dziennika Gazeta Prawna została jego 
laureatem uzyskując tytuł i godło DObRA SPOłDZiELNiA 
2013. Program ma na celu wyłonienie wąskiego grona 
najlepszych w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowych 
i pokazaniu „spółdzielczych liderów”.

Przystępując do programu Dobra Spółdzielnia po-
twierdziliśmy nie tylko fakt, że należymy do grona 
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 najlepszych spółdzielni mieszkaniowych w kraju, ale 
potwierdziliśmy otwartość i jawność działania celem 
poddania się zewnętrznej weryfikacji. Godło Dobra 
Spółdzielnia otrzymują spółdzielnie mieszkaniowe, 
które wzorcowo zarządzają zasobami mieszkaniowymi, 
realizują zadania nie zawodząc zaufania swoich członków 
i mieszkańców oraz prowadzą szeroko pojętą działalność 
prospołeczną na rzecz lokalnej społeczności.

CEL FUNDACJI –ZOFIA-
Celem Fundacji –ZOFIA- jest działanie na rzecz profilakty-

ki, promocji i ochrony zdrowia, edukacji oraz pomocy spo-
łeczno-środowiskowej, wzmocnienia i poprawienia jakości 
życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, nieule-
czalnie chorych i marginalizowanych społecznie.

Fundacja stawia sobie za zadanie złagodzenie trudności, 
na jakie napotykają osoby zmagające się z deficytami 
zdrowotnymi, takimi jak przewlekłe choroby, niepełno-
sprawność fizyczna i umysłowa, brak samodzielności 
w samoopiece i w samopielęgnacji, stany terminalne, 
choroby nowotworowe i stany apaliczne.

AKCJE PROMUJĄCE PROFILAKTYKĘ ZDROWIA
Od wielu lat Fundacja –ZOFIA- organizuje bezpłatne ba-

dania profilaktyczne na terenie całego województwa lubel-
skiego. Podczas akcji zainteresowani mogą skorzystać 
z takich badań jak: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 
określenie poziomu cukru we krwi oraz specjalistyczne 
badanie stóp wykonywane w celu wykrycia ewentualnych 

schorzeń. Badania wykonywane są przez wysoce wykwali-
fikowany personel medyczny, w tym pielęgniarki dyplomo-
wane oraz fizjoterapeuci. Po każdym przeprowadzonym 
badaniu pacjent otrzymuje profesjonalną diagnozę oraz 
porady zdrowotne. Oprócz tego w Fundacji –ZOFIA- pracu-
ją specjaliści do spraw wizerunku osobistego oraz eksperci 
kosmetologii, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu 
pomagają kreować pozytywny wizerunek własnego „JA”. 
Każda porada ekspertów dostosowywana jest indywidualnie 
do danej osoby. 

WOLONTARIAT
Fundacja zajmuje się także promocją i organizacją wolon-

tariatu, jak również szkoleniem Wolontariuszy do wykony-
wania działań pielęgnacyjno-opiekuńczych, wychowawczych 
i wspierających. Do grona Wolontariuszy Fundacji –ZOFIA- 
należą pracownicy ochrony zdrowia, a także studenci 
Uniwersytetu Medycznego. Nasi Wolontariusze aktywnie 
uczestniczą w różnych akcjach organizowanych przez 
Fundację. Dzięki swojej bezinteresownej chęci niesienia 
pomocy, Nasi Wolontariusze są dużym wsparciem dla rodzin 
osób przewlekle chorych.

WSPARCIE INSTYTUCJI
Swoimi działaniami Fundacja –ZOFIA- wspiera także insty-

tucje powołane do pomocy osobom przewlekle chorym 
i niepełnosprawnym. Głównym odbiorcą pomocy jest 
Stowarzyszenie MONAR, które działa na rzecz osób margina-
lizowanych społecznie z problemami emocjonalnymi, uza-
leżnionymi od alkoholu i narkotyków. Zazwyczaj wsparcie 
opiera się na niesieniu pomocy w formie rzeczowej, by za-
spokoić podstawowe potrzeby społeczności zamieszkujących 
różne ośrodki Stowarzyszenia.Obecnie Fundacja dzięki licznym 
sponsorom współpracuje ze szpitalami, Monarami oraz po-
zostałymi placówkami dla osób marginalizowanych społecz-
nie. Współpraca polega na przekazywaniu darowizn w posta-
ci odzieży dla osób bezdomnych, którzy sami nie potrafią 
zapewnić sobie podstawowych potrzeb. 

Pragniemy poinformować, iż od roku 2013 Fundacja-
ZOFIA- posiada Status Pożytku Publicznego, dzięki czemu 
można przekazywać na Nasze cele 1% podatku dochodo-
wego od osób fizycznych.Fundusze zebrane z tego tytułu 
przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
dla podopiecznych, specjalistyczną pielęgnację osób 
przewlekle chorych, niepełnosprawnych, zakup specjali-
stycznego środka transportu w celu dotarcia do najbardziej 
potrzebujących z odległych wsi i miejscowości oraz na zakup 
wysoce specjalistycznego sprzętu medycznego, który po-
może Nam rozszerzyć ofertę bezpłatnych badań. Ponadto 
Fundacja-ZOFIA- chciałaby z zebranych środków poszerzyć 
asor tyment,  istniejącej  już Wypoż yczalni  Sprzętu 
Rehabilitacyjnego Fundacji-ZOFIA-. 

Liczymy na Państwa uprzejmość i chęć uczestnictwa 
w stwarzaniu lepszych warunków do życia zarówno sobie 
jak i tym, którzy sami nie potrafią sobie tego zapewnić. 

Wypełniając PIT(zeznanie roczne) możecie Państwo 
przekazać 1% podatku dochodowego podopiecznym 
Fundacji

–ZOFIA-
Fundacja-ZOFIA- KRS 0000298499

Nr Konta bankowego: 53 1020 3176 0000 5202 0162 2356


