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Spółdzielnia w kwiatach 
Tegoroczna edycja konkursu organizowane
go od piętnastu lat przez Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lubaniu obchodziła swój 
mały jubileusz. 

Z tej okazji trochę historii 
Pierwsza edycja odbyła się w 2000 
roku. Wybrano wówczas spośród 
51 zgłoszeń, 20 najładniejszych 
balkonów i ogródków. Warto zwrócić 
uwagę, że wśród tegorocznych 
laureatów aż 10 również uzyskało 
najwyższe laury piętnaście lat temu, 
co świadczy o trwałości konkursu 
oraz niezmiennym zaangażowaniu 
mieszkańców. Wśród nich znalazły 
się panie: Zofia Zając, Maria Korcz 
i Maria Musiał z osiedla Piastów I, 
Maria Rafałowicz i Elżbieta Ostrow
ska z osiedla Piastów II, Bogumiła 
Wawrzyniak z Piastów III oraz 
Krystyna Firlet, Halina Markudis, 
Bogusława Grubizna i jedyny pan 
Wiesław Czapla reprezentujących 
Śródmieście. Dla wielu uczestników 
październikowe spotkania, będące 
finałem konkursu, stały się trwałym 
elementem imprez spółdzielczych. 

- Celem naszych konkursów jest, nie 
tylko uzyskanie ładnego wyglądu 
balkonów i ogródków przydomowych 
- powiedział prezes Marian Kwo-
lik. - Patrząc bowiem na konkursy 
z szerszej perspektywy, widzimy, 
że zachęcają one do dbałości o 
estetykę najbliższego otoczenia, 
inspirują do współtworzenia przy
jaznej dla mieszkańców atmosfery 
oraz przyczyniająsię do współod
powiedzialności mieszkańców za 
wizerunek zasobów spółdzielczych. 
Zieleń to nie tylko estetyka, to rów
nież, co niezmiennie podkreślamy, 

namiastka natury, z którą człowiek 
powinien mieć kontakt. Sąsiedztwo 
roślin wpływa korzystnie na nasze 
organizmy. Wśród zieleni czujemy 
się lepiej niż na betonowej pustyni, 
w którą często zmieniają się mia
sta. Po pracy czy nauce nasze 
organizmy najlepiej regenerująsię 
w mikroklimacie tworzonym przez 
drzewa, krzewy i rośliny zielne 
również te na naszych balkonach i 
w ogródkach. Nie są to odkrywcze 
stwierdzenia, podobne konkursy 
organizowane są w wielu miastach 
Polski. Ponieważ w tym roku nie 
odbył się konkurs organizowany 
przez władze miasta Lubania tym 
bardziej cieszymy się, że my mo
gliśmy docenić państwa wkład w 
upiększanie naszych zasobów. 
W czerwcu spółdzielcy zostal i 
zaproszeni do udziału w konkursie, 
którego finał odbył się 15 paź
dziernika w świetlicy Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Odpowiedziało na 
nie 53 mieszkańców, zarówno tych 
od lat związanych z konkursem, 
jak również osoby biorące w nirr 
udział po raz pierwszy. Pięknych 
balkonów i ogródków jest w zaso
bach spółdzielni znacznie więcej 
ale nie wszyscy ich właściciele 
zgłaszająsiędo konkursu. Komisje 
konkursowa w sierpniu i wrześniu 
dokonała przeglądu wszystkich 
zgłoszonych obiektów, biorąc poc 
uwagę wygląd i ogólne wrażenie 
czystość obiektów, charakte 
ukwiecenia i nasadzeń oraz ich 
dostosowanie do otoczenia, inne 
elementy dekoracyjne a przede 
wszystkim pomysłowość zapro 
jektowania balkonu czy też ogrodu 
Doceniając starania, po wnikliwe 
ocenie wszystkich zgłoszeń, komisji 
konkursowa zaprosiła na finałowi 
podsumowanie 49 osób któryn 
przyznano nagrody - 1 1 bonów < 
najwyższej wartości 100 zł, któn 
otrzymali - Krystyna Firlet, Wiesłav 
Czapla, Krystyna Biniaszczyk, Bo 
gusława Grubizna, Halina Markudis 
Władysława Muszyńska, Krystyn; 
Palemba, Celina i Jan Połubok, Mari 
Rafałowicz, Katarzyna Kurkowsk 
i Stanisław Więcek oraz 4 bony 
wartości 70 zł i 34 o wartości 50 z 
Udział w konkursie ma niebags 
teiny wpływ na wygląd osiedlć 
W okresie letnich miesięcy staj 
się one barwne i pełne kwiatóv 
które ożywiają budynki, stanowią 
kolorowy element zieleni miasta 
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