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Mieszkańcom Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
radosnych, rodzinnych i wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia
szczęścia i miłości w rodzinnym gronie przy wigilijnym stole
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018
Składają Rada Nadzorcza, Rady Osiedli, Zarząd i pracownicy Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Szanowni Państwo
Mija kolejny, sześćdziesiąty już rok funkcjonowania naszej
Spółdzielni. Koniec roku to zwyczajowo czas podsumowań,
sprawozdań i rozliczeń z tego co zrobiliśmy oraz planów
i zamierzeń na rok następny. Spółdzielnia co roku starsza,
stanowi nie małe wyzwanie w kwestiach chociażby prac
remontowo-konserwacyjnych. Wyniki ekonomiczne
za 11 miesięcy i prognozowane za 12 wskazują, że Spółdzielnia
jest w dobrej kondycji finansowej. Na bieżąco beż żadnej
zwłoki realizowane są wszelkie płatności na rzecz podmiotów
zewnętrznych z tytułu dostaw mediów jak również podatki
i opłaty na rzecz Urzędu Miasta.
Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania planów rzeczowo-finansowych na rok 2018 – dla całej Spółdzielni, jak
i odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.
Zarząd nie przewiduje podwyżek opłat w pozycjach zależnych od Spółdzielni. Przypominamy Państwu, że w przypadku opłat od Spółdzielni niezależnych jesteśmy wyłącznie
inkasentem pobieranych opłat, które są następnie odprowadzane do Urzędu Miasta jak również do dostawców wody,
gazu, energii itp. – i nie mamy na ich wysokość żadnego
wpływu.
Jak zawsze z dużym wyprzedzeniem przeprowadzone
zostały w zasobach naszej Spółdzielni przygotowania
do sezonu zimowego, o których piszemy w dalszej części
Informatora. Prosimy Państwa o zgłaszanie do administracji

osiedli wszelkich usterek czy nieszczelności w stolarce
okiennej i drzwiach na klatkach schodowych.
Zamieszczamy wykaz ulic znajdujących się na obszarze
Spółdzielni, których wlaścicielem jest Gmina Lublin.
Ten rok przyniósł istotne zmiany w funkcjonowaniu
Spółdzielni, w związku z uchwaleniem w dniu 20 lipca 2017r.
przez Sejm kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Od dawna trwały prace legislacyjne wokół
spółdzielni mieszkaniowych, których efektem jest wskazana
zmiana ustawy. Ustawodawca po raz kolejny w drodze tzw.
szybkiej ścieżki legislacyjnej doprowadził do uchwalenia
ustawy, której zapisy są wewnętrznie sprzeczne i wywołują
wiele kontrowersji. Pomimo protestów środowiska spółdzielczego kierowanych do Prezydenta RP z prośbą o niepodpisywanie tej ustawy lub o skierowanie do Trybunału
Konstytucyjnego wniosku w sprawie oceny jej zgodności
z Konstytucją, Prezydent podpisał ustawę, która weszła
w życie z dniem 9 września 2017 r.
Opinia prawna sporządzona dla Krajowej Rady Spółdzielczej,
jednoznacznie ocenia tę nowelizację jako naruszającą konstytucję, godzącą w Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze,
zasadę samorządności i inne zasady demokratycznego
państwa prawa. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie
zapisu dotyczącego uzyskania z mocy prawa członkostwa w
spółdzielni przez osoby, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali jak również przez małżonków

członków którym, wspólnie przysługują spółdzielcze prawa
do lokali. Jeżeli chodzi o obowiązek członkostwa w spółdzielni w przypadku osób posiadających spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu, to obowiązek ten istniał również na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, jednak dotyczył tylko jednego z małżonków,
w sytuacji gdy prawo to przysługuje wspólnie małżonkom.
W przypadku osób, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mogli oni, ale nie musieli zostać
członkami spółdzielni. Obecnie ustawodawca nie pozostawił
takiego wyboru. Osoby te (posiadacze spółdzielczych
własnościowych praw do lokali) nabyły status członków
spółdzielni z datą wejścia w życie ustawy.
W związku z powyższym zamieszczamy w Informatorze
Komunikat – Zaproszenie z prośbą o kontakt z Działem
Członkowskim LSM, przez osoby którym wspólnie przysługują spółdzielcze prawa, a dotychczas nie byli członkami
w celu weryfikacji i uaktualnienia posiadanej przez nas
dokumentacji.
W dalszej treści zamieszczamy fotoreportaż dotyczący

tegorocznej już XIX edycji konkursu na „Najpiękniej ukwiecony balkon”, który jak co roku wyłonił wielu laureatów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej już 14 grudnia na wspólne
ubieranie choinki na osiedlu im. A. Mickiewicza. Plakat
ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego wydarzenia zamieszczamy w dalszej części Informatora.
Chcemy również przyłączyć się do akcji Komendy Miejskiej
Policji poprzez publikację bardzo ważnych „Porad dla Seniora”
dotyczących, niestety nadal zdarzających się wyłudzeń
metodą „na wnuczka” czy też na „policjanta”.
Warto również odwiedzić Dom Kultury, którego bogatą
ofertę kulturalną prezentujemy na naszych łamach. Na pewno każdy z Państwa znajdzie wśród prezentowanych imprez
coś dla siebie.
Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

KOMUNIKAT Rady Nadzorczej LSM
Rada Nadzorcza Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 07 grudnia 2017 r.
wybrała Panią Joannę Romańczuk na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie
z powierzeniem jej pełnienia tej funkcji od dnia 01 stycznia 2018 r.
Szanowni Państwo

Jak ten czas szybko płynie?!...
Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma własną piękną historię, którą otacza wyjątkowym szacunkiem i osłania przed
zapomnieniem. Doczekaliśmy już bowiem 60 – lecia jej istnienia. W tym właśnie czasie przyszło mi pożegnać się z Państwem
i odejść na zasłużoną emeryturę. Moja obecność w życiu LSM i jej mieszkańców rozpoczęła się 32 lata temu – to szmat
czasu obfitujący w wiele niecodziennych wydarzeń i rozwiązywanie wielkich spraw i spółdzielczych problemów.
W jubileusz 60 – lecia LSM, wpisują się ponad trzy dekady mojej pracy w LSM. Te minione już lata skłaniają mnie do refleksji
nad przeszłością, obejrzenia się za siebie i sprawdzenia w jakim stopniu zostały zrealizowane szanse i możliwości – i śmiało mogę stwierdzić, że pomimo wielu przeciwieństw i nie zawsze sprzyjających warunków, licznych przemian politycznych,
gospodarczych – nadal istniejemy i staramy się budować nowoczesną silną Spółdzielnię.
Zastanawiam się także nad dniem dzisiejszym, perspektywami dalszego jej rozwoju, podejmowaniem kolejnych wyzwań,
które to już pozostawię moim następcom.
Moja spółdzielcza służba dobiegła już końca.
W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w pracy – Członkom Rady Nadzorczej LSM, Rad
Osiedlowych, którzy społecznie poświęcają dla Spółdzielni swój prywatny czas, wiedzę, doświadczenie, rzetelną i merytoryczną pracę, zaangażowanie i rozwiązywanie wielu codziennych problemów.
Ogromne podziękowania należą się też pracownikom Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tym pozostającym już na
emeryturach, i tym obecnym, którzy na co dzień realizują powierzone im zadania. To dzięki Waszej pracy osiągamy tak
dobre wyniki. Za Wasz trud każdemu z osobna dziękuję. Dziękuję za uznanie i życzliwość oraz za współpracę.
Szczególne podziękowania składam moim Kolegom Zastępcom, Prezesowi Wojciechowi Lewandowskiemu i Prezesowi
Andrzejowi Mazurkowi, za spędzone razem 20 lat. To razem tworzyliśmy jedną drużynę, to razem podjęliśmy się rozwiązywania wielkich spraw i problemów jakie miała LSM, i to razem staraliśmy się wypełniać dobrze powierzone nam zadania.
Dziękuję wszystkim Państwu, którzy mnie wspierali i doceniali moją pracę i zaangażowanie, ale i tym którzy mnie krytykowali, wytykali potknięcia i wskazywali na nierozwiązane problemy. Dziękuję tym, którzy aktywnie dbacie o dobro
Spółdzielni, interesujecie się jej życiem i zabiegacie, o to by żyło się u nas jeszcze lepiej. Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi
i współpracy możliwy jest sukces w postaci dalszego rozwoju i rozkwitu naszych osiedli.
Korzystając z okazji życzę Państwu wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2018 Roku.
Wszystkiego najlepszego.
Jan Gąbka
Prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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KOMUNIKAT – ZAPROSZENIE
Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 09 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia
20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która dokonała nowelizacji art. 3. dotychczas
obowiązującej ustawy.
Na podstawie powyższego artykułu status członka uzyskali z mocy prawa małżonkowie członków, którym wspólnie
przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.
W związku z powyższym zapraszamy osoby posiadające ww. prawa do lokali, a dotychczas nie będące członkami
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o zgłoszenie się z dowodem osobistym do Działu Członkowskiego przy
ul. Rzeckiego 21 pierwsze piętro, pokoje 112 i 113 w dniach: poniedziałek-środa 7ºº-15ºº, czwartek 7ºº-17ºº,
piątek 7ºº-13ºº celem weryfikacji i uaktualnienia dokumentów, które będą podstawą rejestracji Państwa
w charakterze członków Spółdzielni.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:
81 528 07 22 i 81 528 07 21

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
W związku z trwającym sezonem grzewczym w pomieszczeniach wspólnych i na klatkach schodowych dokonano
przeglądu i przeprowadzono regulację nastaw na zaworach
grzejnikowych. Dalsza regulacja będzie wykonywana w zależności od temperatur zewnętrznych.
Naprawiono obróbki i pokrycia daszków nad wejściami
do klatek schodowych. Dokonano regulacji samozamykaczy
drzwi wejściowych do budynków. Uzupełniono braki
w szkleniu drzwi wejściowych, okienek piwnicznych i pomieszczeń wspólnych a część z nich została wymieniona
na nowe.
W administracjach poszczególnych osiedli dokonano przeglądu pojazdów i sprzętu do odśnieżania. Zgromadzono odpowiednie materiały do posypywania ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. Pracownicy nasi zostali wyposażeni w odpowiednią
odzież ochronną zgodnie z normami i przepisami.
W tym miejscu przypominamy Państwu wykaz ulic
za których odśnieżanie odpowiedzialna jest gmina Lublin:

Konkurs na
„Najpiękniej ukwiecony balkon”
- rozstrzygnięty
„Najpiękniej ukwiecony balkon” to konkurs, który zakorzenił się i na stałe już wpisał do 60 – letniej tradycji Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, a rok 2017 zapisał XIX jego
edycję.

ULICE GMINY LUBLIN NA TERENIE LSM
1. ul. Grażyny
2. ul. Pana Tadeusza
3. ul. K. Wallenroda
4. ul. Wajdeloty
5. ul. Balladyny
6. ul. Skierki
7. ul. Bolesława Śmiałego
8. ul. Mieszka I
9. ul. Leszka Czarnego
10. ul. Z. Krasińskiego
11. ul. Juranda
12. ul. Pana Wołodyjowskiego
13. ul. Jana Sawy /od ulicy T. Zana do budynku
przy ul. Jana Sawy 9/
14. ul. Pana Balcera /od ulicy Jana Sawy do ulicy Filaretów/
15. ul. Magdaleny Brzeskiej
16. ul. Faraona
17. ul. Leonarda /od ulicy Bohaterów Monte Cassino
do Przedszkola Nr 48/
18. ul. Skrzetuskiego /od ul. Juranda do ul. Wołodyjowskiego/
Konkurs ten zawsze budzi wiele dobrych emocji, gdyż
rywalizują w nim sami mieszkańcy naszych elesemowskich
osiedli. Satysfakcjonującym efektem tego współzawodnictwa
jest ukwiecanie balkonów, jest to pewny sposób na własny
ogród. Obsadzanie kwitnącymi roślinami skrzynek i donic
tworzy niepowtarzalny klimat na naszym balkonie. Jednak,
aby cieszyć się pięknem kwiatów balkonowych, mieszkańcy
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej muszą zadbać o wszystko, m.in. dobrać pojemniki, prawidłowo podlewać i nawozić
oraz nieustannie pielęgnować, sprawiając tym, by w ten
sposób jeszcze lepiej dbać o swoje miejsce zamieszkania.
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Patronat nad tegorocznym konkursem sprawowała Rada
Nadzorcza i Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
O zaproszeniu do ukwiecania balkonów i do udziału w konkursie informowaliśmy naszych mieszkańców w czerwcowym
Informatorze nr 108/2017.

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem wewnętrznym Prezesa działała w oparciu o ustalony plan i harmonogram przeglądów. Powołani członkowie Komisji, w lipcu
i sierpniu, dokonali dwukrotnego przeglądu balkonów,
ostatecznie wyłaniając laureatów. A było ich nie mało, - otóż
spośród ukwieconych balkonów w skali całej Spółdzielni,
na wszystkich siedmiu osiedlach komisja wybrała aż 98, tych
najpiękniejszych. Wybór był jak co roku rzeczą trudną, wymagającą trzymania się ściśle ustalonych kryteriów. Komisja
zwracała uwagę na oryginalność i pomysłowość kompozycji
kwiatowych, różnorodność gatunkową doboru kwiatów,
zestawienie kolorystyczne i ogólny efekt wizualny.

Wśród laureatów najpiękniej ukwieconych balkonów
znaleźli się też tacy, którzy otrzymali tytuł „Honorowego
balkonowicza”, z racji wielokrotnego zdobycia punktowanego miejsca w poprzednich edycjach.
Trudno wymienić wszystkie zasługujące na wyróżnienie
balkony, ale jesteśmy zobowiązani uwiecznić te, które zasługują na tzw. „zwrócenie uwagi”.
Oficjalne tegoroczne uroczystości odbywały się
w Administracjach Osiedli LSM.
Wcześniej wszyscy Laureaci otrzymali stosowne zaproszenia na tę okazję.
Zwycięzcom naszego konkursu zostały wręczone nagrody
książkowe i dyplomy. Po oficjalnych przemówieniach i gratulacjach, był czas do spotkania się mieszkańców Spółdzielni
z Członkami Zarządu, Rad Osiedli i sąsiadami. Można było
wymienić się doświadczeniami na temat uprawy kwiatów,
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podzielić swoją opinią i wspólnie szukać nowych pomysłów
oraz inspiracji.

Podsumowując wyniki konkursu, wypada stwierdzić,
że to dzięki mieszk ańcom Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, ich zaangażowaniu, pomysłowości i ogromnej pracy, nasze osiedla, od wiosny do późnej jesieni, stają
się kwitnące i kolorowe. Dzięki temu mieszka się u nas
przyjemnie a widok pięknych kwiatów wprawia w lepszy
nastrój. Chcemy im za to serdecznie podziękować.

Świąteczne dni i Nowy Rok 2018
w Domu Kultury LSM
Zaczynamy nietypowo. Z przyjemnością chcielibyśmy
poinformować mieszkańców dzielnicy, że dużą aktywność
twórczą przejawiają członkowie Rady Programowej
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W bieżącym roku
odbyło się kilka posiedzeń tej rady, w czasie których omawiano szereg zagadnień związanych z działalnością społeczno-wychowawczą Spółdzielni, a szczególnie funkcjonowania i oferty programowej Domu Kultury LSM.
Pozytywnie zaakceptowano stałe punkty programu, takie
jak półkolonie dla dzieci w okresie zimowym i letnim, jak
również program Wielkiego Festynu Rodzinnego, który

odbywał się z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia
Matki, a także z okazji 60-lecia funkcjonowania LSM. Z akceptacją spotkały się również zajęcia stałe organizowane
przez Dom Kultury, spotkania literackie, popularnonaukowe, prozdrowotne oraz wernisaże wystaw i koncerty prezentujące różne rodzaje muzyki: od poważnej, operowej
i operetkowej, jazzowej, aż po szereg koncertów rozrywkowych. Potwierdzeniem tego było liczne uczestnictwo
mieszkańców LSM i Lublina w tych imprezach.

Warto zwrócić uwagę, że oprócz zaangażowania członków
Rady Programowej w działalność LSM, przejawiają oni też
własną aktywność twórczą, a są i członkami Spółdzielni
i mieszkańcami dzielnicy. I tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę
na publikacje poetyckie wiceprzewodniczącego Rady
Stanisława Kierońskiego, który w latach 2016 i 2017 opublikował dwa zbiory wierszy: „Włóczę się po życiu. Moje uniesienia” oraz „Zbieram słowa”. Jest to głęboko zaangażowana
poezja, zarówno w sprawy o charakterze społecznym,
jak i głębokie refleksje osobiste.
Kolejna publikacja, którą chcielibyśmy zainteresować
mieszkańców LSM, to obszerna książka Alicji Lejcyk-Kamińskej,
również członka Rady Programowej, zatytułowana „Symfonia
rodzinna dla Kuby”. To prawdziwa saga rodzinna. Liczy
578 stron, w tym 80 stron ilustracji, prezentuje również
drzewo genealogiczne związanych z Autorką rodzin i przywołuje mnóstwo nazwisk, które w wielu wypadkach nieobce są mieszkańcom Lublina.
A wszystko to na bogatym tle życia kulturalnego Lublina i Polski. Sporo uwagi poświęca też Lubelskim Spotkaniom
Plastycznym, których efektem są rzeźby
i mozaiki ozdabiające osiedla Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Zachęcamy
do lektury tych książek przede wszystkim
mieszkańców LSM, znajdą tam bowiem
sylwetki osób, opisy zdarzeń i fakty, z którymi mieli na co dzień do czynienia. Książki
wydało Wydawnictwo „Polihymnia”,
a można je jeszcze nabyć w Domu
Kultury LSM, gdzie odbyły się spotkania
autorskie i uroczyste, niezapomniane
promocje.

Koniec roku w Domu Kultury, jak zawsze przyniesie wiele
świątecznego nastroju. Zorganizowany zostanie kiermasz
ozdób choinkowych i artystycznego rękodzieła związanego
z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. W Galerii
Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej otwarta zostanie kolejna
wystawa prac dziecięcych, tym razem poświęcona Osiedlu

Piastowskiemu. Nosi ona tytuł „Na piastowskim zamku”
i obrazuje wyobrażenia dzieci o średniowieczu w Polsce.
Wystawa będzie podsumowaniem konkursu plastycznego
adresowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Laureaci otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Radę i Administracje Osiedla Piastowskiego.
Jedną z ostatnich imprez w roku 2017 będzie XII Koncert
Kameralny z cyklu „Bo piękno na to jest, by zachwycało…”
Cykl ten już drugi rok prowadzi z dużym powodzeniem dyrektor Teresa Księska-Falger, a występują najczęściej
Justyna Zańko (skrzypce), Natalia Kozub (skrzypce) i Artur
Figiel (klarnet) z fortepianowym akompaniamentem organizatorki koncertów. Tym razem koncert będzie miał uroczysty świąteczny charakter, a oprócz wymienionych artystów
wystąpi również młody, utalentowany, zdobywający szlify
muzyczne w Wielkiej Brytanii wiolonczelista Sebastian Kozub,
a także śpiewaczka Iwona Sawulska, obecna dyrektor Teatru
Muzycznego w Lublinie.
Rok 2017 zakończy się w Domu Kultury wielką zabawą
sylwestrową. Zaproszenia na tę imprezę w cenie 150 zł
od osoby z dużym powodzeniem rozprowadzane są przez
Annę Pietraś, organizatorkę balu. Przy muzyce zespołu
„Standard Brass Band” pod kierunkiem
Bogusława Wróblewskiego z wokalistką
Agnieszką Dobrowolską mieszkańcy
Lublina będą mogli powitać Nowy Rok
2018.
Przyszły rok rozpoczniemy w dniu
8 stycznia wielkim koncertem musicalowym pt. „Brodway bez wizy”. Największe
przeboje tego gatunku, jak również arie
i duety z najwspanialszych operetek
p r z yg o tow u j ą z n a n a ś p i e w a c z k a
Mariola Zagojska i jej zespół, a nie zabraknie również popisów tanecznych i baletowych. W kolejnym noworocznym koncercie, organizowanym przez Uniwersytet
II Wieku i Halinę Kobylarz, wystąpią młodzieżowe grupy taneczne i lubiany zespół
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wokalny „Pasjonatta”. Sądzimy, że w nowym roku
nie zabraknie również w Domu Kultury kolęd i pastorałek,
a wśród nich zaprezentowane zostaną wiersze prof. Jana
Orłowskiego poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II.
W połowie stycznia, 13 i 14, odbędzie się kolejny Przegląd
Zespołów i Grup Kolędniczych pod kierunkiem byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Zdzisława
Podkańskiego. Zobaczymy ponad 30 grup artystycznych,
śpiewaczych i teatralnych, które zaprezentują wiele ludowych
przedstawień (herodów), jak również widowisk obrzędowych.
To ważne wydarzenie związane z kultywowaniem polskich
tradycji świątecznych, żywo obecnych w regionie lubelskim,
podkarpackim, świętokrzyskim, skąd najczęściej pojawiają
się ludowi artyści.
Styczeń i luty to karnawał, a więc na scenie elesemowskiej placówki dominować będzie rozrywka. 17 stycznia
zo b a c z y my z n a n e g o a k to r a s ce n w a r s z aws k i c h
Artura Gotza w recitalu „Tango d’amore”. Towarzyszyć mu
będą Dawid Ludkiewicz na instrumentach klawiszowych
i Łukasz Jerzykowski na gitarze basowej. Na program
składają się niezapomniane przeboje wspaniałych artystów
Kabaretu Starszych Panów, Marka Grechuty, Agnieszki
Osieckiej i Bułata Okudżawy oraz piosenki z dwóch płyt
Artura Gotza „Obiekt seksualny” i „Mężczyzna prawie idealny”, często w zaskakujących aranżacjach i oryginalnej interpretacji. Usłyszymy m.in.: „Addio pomidory”, „Jeżeli kochać
to nie indywidualnie”, „Już kąpiesz się nie dla mnie”,
„Dziewica Anastazja”, „Upiorny twist” oraz „Nie dokazuj miła,
nie dokazuj…”
Jeszcze nie przebrzmią kabaretowe dźwięki, a już
26 stycznia pojawią się na scenie Cyganie z zespołu „Złoty
Tabor”. To barwna i oryginalna grupa, która zaprezentuje
najbardziej znane cygańskie przeboje, pieśni i tańce,
i oczaruje publiczność swoją żywiołowością i bogactwem
różnobarwnych strojów.
W końcu stycznia na scenie Domu Kultury LSM pojawi się
dawno niewidziana wokalistka Magdalena Stopa w repertuarze niezapomnianych piosenek Agnieszki Osieckiej, które
ciągle urzekają swoją mądrością i pięknem i wywołują nostalgiczne refleksje. Warto zwrócić uwagę, że na półkach
księgarskich pojawiają się kolejne tomy wspomnień autorki
„Okularników” i koncert ten doskonale będzie korespondował z tymi wydarzeniami.
W roku 2018 chcielibyśmy przypomnieć również kompozytora związanego pochodzeniem z Lublinem Lubomira Michała
Rogowskiego. Wykonawcami tego koncertu będą Bartosz
Patryk Rzyman – baryton, Urszula Świerczyńska – fortepian,
a słowo o muzyce zaprezentuje Barbara Korczycka-Żuk.
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W pierwszym kwartale 2018 roku nie zapomnimy również
o miłośnikach historii. Kontynuować będziemy cykl pod
kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Szczygła zatytułowany
„Historycy Lublina” i postaramy się przypomnieć sylwetki
profesorów: Jana Riabinina, Aleksandra Gardawskiego,
Kazimierza Myślińskiego i znanego regionalisty Henryka
Gawareckiego. Profesor Edward A. Mierzwa zaprezentuje
m.in. tematy: „XVII-wieczna Rzeczypospolita Obojga Narodów
metropolią kolonialną” oraz „Dlaczego skrzypce Stradivariusa
śpiewają – rzecz o klimatologii historycznej. Profesor Daniel
Próchniak rozpocznie cykl poświęcony kulturze ormiańskiej
wykładem pt. „Lwów, Kamieniec Podolski, Zamość…
O polskich Ormianach dawniej i dziś”, prof. Alina Orłowska
przypomni tajemniczą i zagadkową działalność rosyjskiej
masonerii, a reżyser filmów dokumentalnych Janusz Hanas zaprezentuje film pt. „Błudko” - jest to fabularyzowany filmowy
dokument historyczny o rozbiciu obozu NKWD, w którym
mordowano partyzantów Armii Krajowej. Film został zrealizowany przez Lubelską Wytwórnię Filmową. O wydarzeniach
z tamtych dni opowiada uczestnik akcji i naoczny świadek,
partyzant oddziału M. Wardy „Polakowskiego” Armii Krajowej
ppłk Bronisław Malec ps. „Żegota”.
Rok 2018 to jak wiadomo setna rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości. Wiele uwagi poświęcimy
publikacjom na ten temat i sylwetkom wybitnych Polaków
t e g o c z a s u : J ó z e fo w i Pi ł s u d s k i e m u , R o m a n o w i
Dmowsk iemu, Ignacemu Janowi Paderewsk iemu,
Wojciechowi Korfantemu i Wincentemu Witosowi, także
Ignacemu Daszyńskiemu i Tymczasowemu Rządowi
Ludowemu Republiki Polskiej, który utworzony został
w Lublinie 7 listopada 1918 roku. Poświęcimy też uwagę
setnej rocznicy utworzenia Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, noszącego teraz imię Jana Pawła II, poprzez
prezentację publikacji dr Józefa Zięby.
Jednym z pierwszych spotkań literackich w nowym roku
będzie wieczór autorski Ewy Bechyne-Henkiel, która opublikowała nowy zbiór wierszy pt. „pod różą lawendową”. Autorka
to Kresowianka urodzona w Łucku na Wołyniu, córka sybiraka, absolwentka dwóch uniwersytetów: KUL i UMCS
w Lublinie, psycholog, poetka i pisarka, członek Związku
Literatów Polskich.
Na przełomie stycznia i lutego Dom Kultury LSM w czasie
ferii zimowych gościć będzie kilkudziesięcioro małych
mieszkańców dzielnicy, którzy uczestniczyć będą w półkoloniach pod nazwą „Zima w mieście”. Zaprosimy je do udziału w szeregu atrakcyjnych zajęć i zabaw, obejrzą ciekawe
filmy, spektakle teatralne i jak zwykle zawrą nowe znajomości i przyjaźnie.

PLACÓWKI DLA BEZDOMNYCH
W LUBLINIE
• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17 (tel. 81 745 34 70);
• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17 (tel. 81 745 34 70);
• Całoroczna Noclegownia całoroczna dla bezdomnych mężczyzn ul. Garbarska 17 (tel. 81 745 34 70);
• Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
od 1 listopada
ul. Abramowicka 2f (tel. 81 801 44 92);
• Całoroczna Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 8 (tel. 81 534 76 20);
• Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Dolna Panny Marii 32 (tel. 81 532 75 38);

• Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych
ul. Dolna Panny Marii 32 (tel. 81 532 75 38);
• Schronisko dla samotnych matek z dziećmi
oraz bezdomnych kobiet
ul. Bronowicka 3 (tel. 81 748 52 10);
• Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet  
ul. Bronowicka 3 (tel. 81 748 52 10);
• Ośrodek wsparcia dla samotnych matek
i kobiet w ciąży
ul. Chmielewskiego 9 (tel. 81 525 42 08);
• Specjalistyczny Ośrodek Dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
ul. Bazylianówka 44 (tel. 81 747 37 50);
• Dzienny Ośrodek wsparcia dla Bezdomnych
(w godz. 8.00 – 17.30 pon.-pt.)
ul. Młyńska 18 (tel. 81 466 55 43);
• Kuchnia Społeczna ul. Zielona 3. (tel. 81 532 64 37)

Komenda miejska policji w lublinie Porady dla seniora
Gdy jesteś w domu

• Zawsze zamykaj drzwi wejściowe.
• Nie otwieraj pochopnie drzwi.
• Utrzymuj kontakty z sąsiadami

Nie daj szans przestępcom!

• Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania.

Uważaj!!!

Przestępca stosuje różne metody popełniania przestępstw:

– „na wnuczka”
– „na policjanta”
– „na gazownię”
– „na hydraulika”
– „na dotację”
– „na urzędnika”

• Nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki.
• Staraj się nie wychodzić z domu po zmroku.
• Jeśli wyjeżdżasz do rodziny, sanatorium, poproś
sąsiada, by zwrócił uwagę na Twoje mieszkanie.
• Jeśli będziesz wypłacać gotówkę z banku czy
bankomatu poproś zaufaną osobę by Ci towarzyszyła.
• Nie pozostawiaj torebki, bagażu, bez nadzoru.

Seniorze pamiętaj!

Pamiętaj!!!

Nigdy nie podejmuj pochopnych decyzji!
Zanim przekażesz gotówkę obcej osobie,

Skontaktuj się z bliskimi!

• Nie przekazuj pieniędzy osobom, które deklarują że sa Twoimi bliskimi bez potwierdzenia ich
danych.
• Bądź nieufny wobec atrakcyjnych ofert sprzedaży, promocji wymagających natychmiastowej
decyzji.
• Nie noś przy sobie dużej kwoty pieniędzy.
• Naucz się na pamięć swojego kodu PIN.
• Omijaj tereny nieoświetlone.
• Przebywając w szpitalu oddawaj wartościowe
rzeczy do depozytu.

Jeżeli masz wrażenie, że ktoś próbuje Cię oszukać, nie wahaj się Dzwoń na policję!

Ważne
telefony
bezpłatne

Pogotowie ratunkowe .  .  .  .
Straż pożarna.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Policja.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Numer Alarmowy .  .  .  .  .  .  .  .  .

999
998
997
112
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Zaproszenie do ubierania bożonarodzeniowej choinki.
Już po raz szósty mieszkańcy Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej będą mieli okazję i możliwość uczestnictwa
w uroczystym upiększaniu bożonarodzeniowego drzewka
na Placu Centralnym przy fontannie w osiedlu Adama
Mickiewicza 14 grudnia o godzinie 13.00.
Podczas wspólnego przystrajania naszej osiedlowej choinki będą rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. W kręgu najbliż-
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szych, sąsiadów i znajomych podzielimy się też opłatkiem.
Dla obecnych na uroczystości przewidziane niespodzianki.
W imieniu organizatorów przedsięwzięcia - zapraszamy
wszystkich do udziału i przeżywania radosnych bożonarodzeniowych chwil.
Na wspólne ubieranie świątecznej choinki zaprasza stosowny plakat.

