
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Pan
Leszek Daniewski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem

Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.243.2014

Odpowiadając  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  14  października  2014  r. 

w sprawie  utworzenia Dzielnicowego Domu Kultury w osiedlu „Maki” w Dzielnicy Ko-

śminek uprzejmie informuję, że lokal przy ul. Olchowej 8 rozważany jest jako siedziba 

filii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”. Obecnie Wydział Kultury we współpracy 

z dyrekcją DDK Bronowice podejmują działania mające na celu wycenę kosztów wynaj-

mu oraz utrzymania ww. lokalu.  

Faktem jest, że zajęcie przez instytucję lokalu przy ul. Olchowej byłoby korzystne 

zarówno dla samej instytucji, której warunki lokalowe uległyby znacznej poprawie, jak 

i dla mieszkańców dzielnicy i odbiorców oferty DDK. Należy jednak mieć na uwadze 

ograniczone możliwości  finansowe Gminy.  Powodzenie rozważanego utworzenia filii 

DDK Bronowice w budynku przy ul. Olchowej będzie zależało min. od  wyniku negocja-

cji z właścicielem budynku dotyczących ceny jego najmu, gdyż pierwsza propozycja ce-

nowa przedstawiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz” wydaje się nie do za-

akceptowania.  

Jednocześnie informuję, że DDK Bronowice aktywnie współpracuje ze środowi-

skiem seniorów umożliwiając im zarówno udział w różnorodnych zajęciach jak i udo-
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stępniając miejsce spotkań. Współpraca ta mogłaby być z powodzeniem rozwijana  

w nowej filii instytucji. 

Ponadto zgodnie z danymi przedstawionymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Ro-

dzinie informuję, że w Dzielnicy Kośminek funkcjonują ośrodki wsparcia świadczące 

usługi na rzecz seniorów, tj.: Klub Seniora „Pogodna” przy ul. Pogodnej 19, Klub Senio-

ra „Róży Wiatrów” przy ul.  Róży Wiatrów 9, wchodzące w skład Zespołu Ośrodków 

Wsparcia. Ponadto w ramach zlecenia realizacji zadania przez Miasto Lublin, przy ul. 

Puchacza 6 działa Świetlica dla Seniorów prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż,  

Lubelski Oddział Okręgowy. Ośrodki te proponują usługi aktywizujące, wspomagające 

oraz prozdrowotne i terapeutyczne. W związku z powyższym uznać należy, że potrzeby 

seniorów w tej części miasta są zaspokojone.

Zastępca Prezydenta

Katarzyna Mieczkowska Czerniak
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