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Radosnych, jedynych i wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia,
szczęścia i miłości w rodzinnym gronie przy wigilijnym stole
oraz
wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 2013
wszystkim mieszkańcom Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Szanowni Państwo!
Mija kolejny, pięćdziesiąty piąty rok funkcjonowania
naszej Spółdzielni. Rok jubileuszowy, więc szczególnie
ważny i podniosły, co nie znaczy, że łatwiejszy niż wcześniejsze lata. Pracowaliśmy z takim samym zaangażowaniem
i starannością w gospodarowaniu spółdzielczym majątkiem. Spółdzielnia co roku starsza, a co za tym idzie bogatsza w doświadczenia, stanowi jednocześnie nie małe wyzwanie w kwestii chociażby prac remontowo-konserwacyjnych. Podejmowaliśmy działania które choć czasem
mało popularne zawsze były konieczne i miały na celu
prawidłowe funkcjonowanie w niełatwej rynkowej rzeczywistości. Co z tego wynikło?
Wyniki ekonomiczne za 10 miesięcy wskazują, że
Spółdzielnia ma stabilną sytuację finansową. Realizowane
były i są terminowo wszystkie planowe zadania zarówno
bieżącego zarządzania jak i inwestycyjne, czy remontowe.
Posiadamy płynność finansową pozwalającą realizować
w terminie wszelkie zobowiązania płatnicze m.in. za korzystanie z mediów, opłacanie podatków i przygotowanie
zasobów do zimy, czy też zwalczanie jej negatywnych
skutków, często bardzo dotkliwych dla mieszkańców.
Grudzień to tradycyjnie miesiąc gdzie zaczynamy
podsumowania mijającego roku, ale przede wszystkim
planujemy rok następny.
Kończą się więc konsultacje i bilansowanie potrzeb na rok
2013, co znalazło odbicie w planach finansowo-rzeczowych.
Zgodnie z ich założeniami dostali Państwo pisma zmienia-

jące stawki zaliczek na centralne ogrzewanie. Szczegółowo
opisaliśmy ten temat w poprzednim informatorze. Teraz
chcemy tylko podkreślić fakt, że dziwnie cicho o tak
znacznych podwyżkach cen LPEC jest w naszych regionalnych mediach. Równocześnie „rozdmuchiwane” są pozorne obniżki np cen gazu czy energii siejące dezinformacje
i wprowadzające w błąd naszych mieszkańców.
Oprócz wyższych cen ciepła nowy rok przywita nas
również wyższymi stawkami podatku od nieruchomości
(zgodnie z Uchwała nr 562/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin).
Spółdzielnia na te ceny nie ma żadnego wpływu, wręcz
jest ostentacyjnie pomijana i nie „proszona” o wyrażenie
opinii.
Wszystkie koszty od nas zależne kolejny rok postaramy
się utrzymać na obecnym poziomie i tutaj nie planujemy
żadnych zmian. Nieustannie szukając oszczędności i rozważnie wydając spółdzielcze złotówki zawsze mamy na
uwadze budżety domowe naszych mieszkańców.
Niestety dziś już możemy być pewni że w przyszłym roku
zdecydowanie więcej zapłacimy za wywóz śmieci, choć
obecnie nie znamy jeszcze ani stawek ani sposobu ich
naliczania. Nowe regulacje będą obowiązywać od lipca
2013. Zapowiedzi o tym jak mogą być ustalone stawki
wręcz jeżą włosy na głowie.
Mimo to Spółdzielnia będzie musiała się do nich dostosować i nadal pełnić niewdzięczną rolę darmowego

inkasenta zbierając gromy za nie swoje decyzje.
Co do ceny wody i ścieków? Obecne obowiązują tylko
do końca lutego przyszłego roku. Miejmy nadzieję że
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami chociaż te zostaną na obecnym poziomie.
Wobec powyższego jedynie fakt, że w czasie szeroko
zakrojonego kryzysu gospodarczego potrafimy prowadzić
działalność stabilną finansowo spełniając wszystkie nałożone na nas zadania pozwala optymistycznie patrzeć na
nadchodzący 2013 rok gospodarczy.
Z poważaniem
Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

Raz jeszcze o cieple
i jego oszczędzaniu
W naszym ostatnim „Informatorze „ numer 80 z listopada
bieżącego roku zamieściliśmy krótki artykuł w którym dla
przypomnienia przytoczyliśmy kilka podstawowych zasad
obsługi przygrzejnikowych zaworów termostatycznych
i racjonalnego korzystania z dopływającego do mieszkań
ciepła. W uzupełnieniu tych informacji chcieli byśmy
również zwrócić szczególną uwagę na konieczność zapewnienia przez każdego z użytkowników mieszkań właściwej,
wymaganej przepisami Prawa Budowlanego wentylacji,
nie tylko podczas korzystania z urządzeń gazowych
z otwartą komorą spalania / kuchni i piecyków gazowych
o czym pisaliśmy również w w/wym „Informatorze”/, ale
również o potrzebie wentylacji mieszkań dla zachowania
podstawowych warunków higienicznych i związanych
z nimi norm. Ograniczanie a nawet zamykanie przez
niektórych użytkowników mieszkań dopływu powietrza
zewnętrznego w celu zmniejszenia opłat za opomiarowaną energię cieplną przez stosowanie nowych, szczelnych
okien z gumowymi uszczelkami lecz bez wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego nawiewników lub w przypadku okien starego typu z wykorzystaniem uszczelek
o 100% sprawności prowadzi do zawilgocenia pomieszczeń, powstawania w nich wykwitów pleśni i może być
przyczyną złego samopoczucia a nawet wielu schorzeń
osób mieszkających w takim lokalu. Zjawiska takie przy
nadmiernym ograniczaniu dopływu powietrza zewnętrznego do mieszkań przez ich użytkowników dotyczą nie
tylko budynków wielorodzinnych, ale również budownictwa jednorodzinnego. Należy w tym miejscu przypomnieć
/pisaliśmy o tym wielokrotnie/, że każdy projekt techniczny instalacji grzewczych budynku, sporządzony zgodnie
z obowiązującymi w projektowaniu normami i przepisami
uwzględnia wyliczenia strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Według oceny Agencji
Użytkowania i Poszanowania Energii straty ciepła na pokrycie podgrzania powietrza wentylacyjnego w budynku
w zależności między innymi od jego wysokości wynoszą
od 30 do nawet 55% całkowitego bilansu cieplnego
i stanowią największą jego część. Zatem oszczędzanie
energii cieplnej kosztem ograniczania niezbędnej dla
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zachowania podstawowych warunków higieny i bezpieczeństwa użytkowanych mieszkań wymaga racjonalnych i wyważonych działań w tym zakresie zarówno
ze strony naszych Mieszkańców jak i administracji osiedli.
Jak już informowaliśmy dla ograniczenia zużycia energii
cieplnej a tym samym zmniejszenia kosztów ogrzewania
budynków po ich dociepleniu Spółdzielnia nasza znacząco
obniżyła zamówioną w LPEC moc cieplną. Przez pracowników naszych służb technicznych prowadzone są kontrole parametrów wody grzewczej dostarczanej do budynkowych węzłów cieplnych, kontrole zamknięć okienek piwnicznych, okien klatek schodowych i drzwi wejściowych
do budynków, oraz urządzeń zamykających je automatycznie tzw. samozamykaczy. Na bieżąco usuwane są wszelkie
usterki w tym zakresie zarówno te zauważone przez pracowników LSM jak i zgłaszane przez naszych mieszkańców.
W miarę posiadanych środków finansowych we wszystkich
osiedlach naszej Spółdzielni prowadzona jest obecnie
wymiana okienek piwnicznych i okien w pomieszczeniach
wspólnego użytkowania takich jak klatki schodowe,
pralnie, suszarnie itp.
Mimo wielu kontrowersji opomiarowanie ciepła w lokalach mieszkalnych i montaż zaworów termostatycznych
umożliwiających regulację w nich ciepła już w pierwszym
sezonie grzewczym po wykonaniu tych prac znacząco
zmniejszył pobór energii cieplnej dla centralnego ogrzewania w budynkach. W początkowej fazie montażu zaworów
termostatycznych w zasobach naszej Spółdzielni, w pomieszczeniach wspólnego użytkowania były one montowane wraz z głowicami termostatycznymi, jednak z uwagi
na masowe kradzieże głowic zmuszeni byliśmy ograniczyć
się jedynie do montażu zaworów. Zawory te mają możliwość
regulacji przepływu wody grzewczej przez grzejniki tylko
przy pomocy specjalnego klucza, co stanowi zabezpieczenie przed ingerencją osób do tego niepowołanych. W budynkach wielorodzinnych każda instalacja centralnego
ogrzewania stanowi całość i dla prawidłowego ich ogrzewania musi być wyregulowana, a wszelkie wprowadzanie
zmian zakłóca warunki jej pracy. Mimo takich uwarunkowań
pracownicy administracji naszych osiedli w miarę możliwości / by nie doprowadzić do zakłóceń pracy instalacji, oraz
by nie doprowadzić do zamarznięcia grzejników lub zamarznięcia innych instalacji/ dla zmniejszenia zużycia ciepła
w pomieszczeniach wspólnego użytkowania przy znacznych
skokach temperatury zewnętrznej regulują w zaworach
przepływy wody grzejnej przez grzejniki zamontowane
w tych pomieszczeniach. Wyłączenie centralnego ogrzewania np. w klatkach schodowych nie jest możliwe
z uwagi na konieczność zapewnienia w nich co najmniej
normatywnych temperatur /projektowana była temperatura +15ºC/. Dodać trzeba , że po niemal każdorazowym
zmniejszeniu ciepła przesyłanego do grzejników na klatkach
schodowych otrzymujemy zgłoszenia mieszkańców
o zwiększenie w tych pomieszczeniach ogrzewania, a samowolne próby regulowania ciepła klatek schodowych
przez samych mieszkańców przy pomocy ogólnodostępnych
narzędzi i uszkodzenia zaworów nie są zjawiskami odosobnionymi. Apelujemy więc do wszystkich mieszkańców

naszej Spółdzielni o nie regulowanie zaworów termostatycznych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania na własną rękę i nie niszczenie ich, bo kosztowne
wymiany tych zaworów niepotrzebnie zwiększają
koszty eksploatacyjne którymi obciążani są wszyscy
współwłaściciele danej nieruchomości.
Zwracamy się również z prośbą o bieżące także telefoniczne informowanie administracji swoich osiedli
o wszystkich zauważonych wybitych szybach, niesprawnych samozamykaczach w drzwiach wejściowych do
budynków i o innych wadach, usterkach i uchybieniach
w funkcjonowaniu zamknięć drzwi , okien i innych
zabezpieczeń budynków przed nadmiernymi stratami
ciepła w okresie trwającej zimy.
W sprawach dotyczących osiedli prosimy dzwonić pod
niżej wskazane numery telefonów:
1. adm. os. im. A. Mickiewicza
– tel. 81 743-41-72; 81 743-49-15; 81 743-49-14
2. adm. os. im. J. Słowackiego
– tel. 81 743-41-85; 81 525-66-31
3. adm. osiedla Piastowskie
– tel. 81 528-01-92; 81 525-65-20
4. adm. os. im. Z. Krasińskiego
– tel. 81 743-43-50; 81 524-51-86
5. adm. os. im. H. Sienkiewicza
– tel. 81 528-01-91
6. adm. os. im. M. Konopnickiej
– tel. 81 743-56-40; 81 524-00-13
7. adm. os. im. B. Prusa
– tel. 81 528-03-83; 81 743-48-62

V Kongres Spółdzielczości,
Warszawa 27-28 listopada 2012 r.
V Kongres Spółdzielczości to oczekiwania i nadzieje na
korzystne dla spółdzielców drogi wyjścia z impasu.
W Warszawie, w dniach 27-28 listopada 2012 r. miał
miejsce, jubileuszowy V Kongres Spółdzielczości. Jest to
najwyższy organ samorządu spółdzielczego, zwoływany
raz na cztery lata. Zadaniem jego jest ocena stanu spółdzielczości w RP oraz analiza i ocena warunków i możliwości jej rozwoju na przyszłość.
Tegoroczny, V Kongres Spółdzielczości był wyjątkowy.
Z jednej strony poprzedziło go wiele spotkań i uroczystości podkreślających osiągnięcia i dorobek różnych branż
spółdzielczych w całym kraju, także z racji obchodów
Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012, proklamowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Z drugiej strony miniona czteroletnia kadencja uwikłana
była w bardzo gorący i trudny okres dla spółdzielczości za
sprawą rządzącej partii PO i polskiego Rządu, który jako
jedyny na świecie nie tylko, że pominął milczeniem
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012, to jeszcze
forsował sprzeczne z zasadami demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego ustawy o spółdzielczości i czyni
to nadal. Ich nadrzędnym celem jest likwidacja spółdzielni,

a w pierwszym rzędzie spółdzielni mieszkaniowych.
Obrady V Kongresu Spółdzielczości otworzył przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady
Spółdzielczej – Jerzy Jankowski. W swoim wystąpieniu
powiedział między innymi o tym, że spółdzielcy są świadomi swoich osiągnięć i dorobku, miejsca w życiu gospodarczym kraju, a jednocześnie pełni niepokoju o dalsze
losy w świetle prac legislacyjnych nad ustawą o spółdzielniach, ale na tyle silni aby walczyć o swoje prawa.
Spółdzielczość jest potrzebna i Polsce, i Polakom.
Referat sprawozdawczy wygłosił Prezes Zarządu Krajowej
Rady Spółdzielczej – Alfred Domagalski, po którym
wystąpili przedstawicieli poszczególnych branż spółdzielczych. Kongres przyjął szereg uchwał, w tym m.in. w sprawach: obrony Spółdzielczości Polskiej, stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju na
lata 2013-2016 oraz zasad finansowania działalności
Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze
w latach 2013-2016.
Obradom V Kongresu Spółdzielczości towarzyszyły Tezy
Programowe opracowane w oparciu Międzynarodowe
Zasady Spółdzielcze których zadaniem było uświadomienie czy i na ile są przestrzegane w codziennej spółdzielczej
działalności.
Zasady te to:
1. dobrowolne i otwarte członkostwo,
2. demokratyczna kontrola członkowska,
3. ekonomiczne uczestnictwo członków,
4. autonomia i niezależność,
5. kształcenie, szkolenie i informacja,
6. troska o społeczność lokalną
W oparciu o te zasady spółdzielnie wprowadzają do
codziennej działalności wartości takie jak: samopomoc,
demokracja, równość, sprawiedliwość, odpowiedzialność
i solidarność, a członkowie spółdzielni wyznają wartości
etyczne takie jak: uczciwość, otwartość, odpowiedzialność
społeczną oraz troskę o innych.
Przedstawione zasady i wartości to podstawa i tajemnica żywotności wszystkich spółdzielni czego potwierdzeniem jest prawie 200 – letnia historia polskiej spółdzielczości.
W V Kongresie Spółdzielczości uczestniczyło około 600
delegatów reprezentujących 8 milionową rzeszę spółdzielców RP z 15 branż spółdzielczych. Naszą, Lubelską
Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentował, prezes
Spółdzielni – Jan Gąbka.
Podczas obrad V Kongresu Spółdzielczości delegaci
wybierali nowy skład Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spółdzielczej. Z woj. lubelskiego wybrani zostali:
Tadeusz Badach, Jan Gąbka, Ryszard Petkowicz i Mieczysław
Zapał. Gratulujemy!
V Kongres Spółdzielczości zaszczycili swoją obecnością
przedstawiciele Rządu RP i organizacji, w tym: Stanisław
Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Władysław
Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Piotr
Styczeń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Zbigniew Janowski
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– Przewodniczący ZZ”Budowlani”; przedstawiciele parlamentu, w tym: Henryk Cioch, Krzysztof Jurgiel i Jerzy
Chróścikowski – Przewodniczący Sejmowej i Senackiej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz politycy.
Był także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP –
Olgierd Dziekoński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że
Prezydent RP jest za umacnianiem i rozwojem polskiej
spółdzielczości w życiu gospodarczym i społecznym Polski,
że potrzebny jest jej kodeks na miarę ustawy o spółdzielniach
z 1920 r., która uchodziła wtedy za najbardziej nowoczesną
w ówczesnej Europie. Wyraził gotowość Prezydenta do
spotkania się z nowo wybranymi przez Kongres władzami
polskiej spółdzielczości, aby wspólnie zastanowić się nad
jej przyszłością. Było dwóch wicemarszałków Sejmu
Eugeniusz Grzeszczak, jednocześnie Przewodniczący
Komitetu Honorowego Obchodów Międzynarodowego
Roku Spółdzielczości 2012 w Polsce, który podkreślił, że
nowe prawo spółdzielcze będzie tylko wtedy dobre kiedy
powstanie przy aktywnym udziale samych spółdzielców
i Marek Kuchciński, który gwarantował 100% poparcia ze
strony PIS dla obrony i umacniania spółdzielczych standardów i demokracji. Leszek Miler, przewodniczący klubu
parlamentarnego SLD mocno skrytykował inicjatywy grupy
posłów PO zmierzające do likwidacji spółdzielni i złożył
deklarację poparcia. Za wsparciem spółdzielczości opowiedział się również Jan Bury, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, który zaapelował o stworzenie koalicji
w obronie polskiej spółdzielczości, a Janusz Piechociński –
prezes PSL zapewnił, że w polityce PSL będzie więcej
miejsca dla spółdzielczości, bo to ona jest odpowiedzią na
drapieżny kapitalizm i grożący światu kryzys. Witold Klepacz
przedstawił stanowisko poparcia dla spółdzielczości
w imieniu samego Janusza Palikowa i Klubu Poselskiego
Ruch Palikowa. Niestety nie było nikogo z klubu parlamentarnego PO, jedynie poseł PO, Jerzy Borowczyk z Gdańska
wystosował do Kongresu list, w którym zapewnił, że będzie
wspierał spółdzielczość, w tym spółdzielczość mieszkaniową,
która chce się rozwijać i inwestować i poprzez którą prowadzi najkrótsza droga do mieszkania i bez której nie może
odbyć się debata na temat budownictwa mieszkaniowego.
V Kongers Spółdzielczości swoją obecnością zaszczycił
gość specjalny, Prez ydent Cooperatives Europe
i Wiceprez ydent Międz ynarodowego Związku
Spółdzielczego – Felice Scalvini , który w jednym z wywiadów powiedział, …..wiem, że spółdzielcy polscy maja kłopoty i od lat dyskutują z rządem na temat prawa spółdzielczego,
mogą liczyć na nasze solidarne poparcie, stąd moja obecność
na V Kongresie….
V Kongres Spółdzielczości wykazał, że spółdzielczość
może liczyć na wsparcie, jak dalece i czy skutecznie okaże
się w przyszłości.

Pomóżmy EMAUS!
…..Stanowimy wspólnotę życia i pracy; są wśród nas
mężczyźni, kobiety i dzieci; osoby niepełnosprawne; ludzie
„po przejściach i z przeszłością”. W Krężnicy Jarej k. Lublina,
wspólnie gospodarujemy, wspieramy się wzajemnie, realizujemy plany i małe marzenia.
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Naszym największym pragnieniem jest przywrócić
nadzieję i szanse innym, aby również mogli godnie żyć,
pracować, rozwijać swoje zdolności i … pomagać innym.
Pracujemy, aby zarobić na swoje utrzymanie: zbieramy używane rzeczy, które być może nie są Wam potrzebne,
ale mogą służyć innym: ubrania, buty, książki, sprzęt gospodarstwa domowego, naczynia, ceramikę, bibeloty,
obrazy, lampy, narzędzia, zabawki, meble i inne.
Od życzliwej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynajęliśmy lokal na ul. Leonarda 16, na Osiedlu im.
Z. Krasińskiego (wejście od ul. Bohaterów Monte
Cassino, obok biblioteki), gdzie już działa nasz kiermasz:
– tu, każdy może przynieść rzeczy, które uzna za
zbędne dla siebie, przy okazji wykonywania przedświątecznych porządków; jeśli rzeczy są większe lub
w większej ilości, prosimy: zadzwoń – przyjedziemy
swoim samochodem,
– tu, ktoś inny te rzeczy niedrogo kupi przywracając
im wartość,
– z uzyskanego dochodu finansujemy naszą działalność
socjalną: utrzymujemy wspólnotę, wydajemy w zimowe
niedziele posiłki dla ubogich (Plac po Farze, godz. 14.00),
wspieramy ubogich rzeczowo lub w inny sposób,
– kiermasz jest czynny od wtorku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00, oraz w soboty od godz. 10.00
do 14.00 (w poniedziałki nieczynny),
– telefon do nas: 81 750 00 50;
więcej informacji: www.emaus.lublin.pl

Pod choinkę i w karnawale
Gdy piszemy te słowa, puszysty, biały śnieg malowniczo
otula osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a tu
i ówdzie rozłożyste świerki przybrane są choinkowymi
lampkami. To zasługa administracji osiedlowych, a wiemy,
że również dzieci z przedszkoli i niektórych szkół chcą
przybrać wykonanymi przez siebie zabawkami pobliskie
choinki. Wieczorami na wielu balkonach również świecą
się kolorowe lampki i kto wie, czy nie należałoby ogłosić
konkursu na najpiękniej przystrojony balkon zimą. To
wspaniała polska tradycja, że w okresie Bożego Narodzenia
i na czas karnawału ozdabiamy świątecznie nasze domy.
Robi się przytulniej i cieplej, patrzymy na siebie przyjaźniej
i niegroźna jest nam nawet najsroższa zima.
W Domu Kultury LSM po kiermaszu przedświątecznym
nadal trwać będzie radosna atmosfera. Już 9 stycznia 2013
roku odbędzie się uroczysty Koncert Laureatów V Przeglądu
Spektakli Bożonarodzeniowych „Jasełka 2012”, w czasie
którego wręczone zostaną nagrody i upominki. Honorowy
patronat nad Przeglądem objął Prezes LSM inż. Jan Gąbka.
W czasie kolejnych dni stycznia kolędy i pastorałki jeszcze
wielokrotnie będą gościły na scenie Domu Kultury
w czasie m.in. koncertu Jadwigi Kosiorkiewicz-Księżyckiej
i Wiesławy Jusiak, a także kolejnego Przeglądu Zespołów
i Grup Kolędniczych z całego województwa lubelskiego
oraz województw ościennych organizowanego przez byłego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Zdzisława
Podkańskiego. To właśnie na tym Przeglądzie w 2012 roku
gościł słynny zespół „Jarzębina”, który nagrał potem

 ajbardziej popularną piosenkę na Mistrzostwa Europy
n
w Piłce Nożnej „Koko koko Euro spoko”.
W styczniu na scenie Domu Kultury zaprezentujemy
ponadto kilka koncertów,
które – jak sądzimy – będą cieszyły się dużym powodzeniem. Będzie to między innymi koncert piosenek z lat 50.
i 60. pod tytułem „Czerwony autobus” w wykonaniu artystów scen lubelskich: Małgorzaty Rapy, Ewy Kowieskiej,
Bartosza Siwka, Jakuba Gąski i Marcina Żychowskiego
z Teatru Muzycznego w Lublinie, wzbogacony zabawnymi
fragmentami Polskiej Kroniki Filmowej z tego okresu.
Usłyszymy też najzabawniejsze anegdoty akademickie
poświęcone znanym luminarzom polskiej nauki, takimi jak
m.in. profesorowie prawa Grzegorz Leopold Seidler,
Wiesław Skrzydło, Kazimierz Sand, Marek Kuryłowicz,
Antoni Pieniążek, które zebrał w swojej dwukrotnie już
wydawanej antologii prof. Roman Tokarczyk z Wydziału
Prawa UMCS. Anegdotom tym towarzyszyć będą estradowe i kabaretowe piosenki w wykonaniu Krystyny
Szydłowskiej, Marioli Zagojskiej, Doroty Szostak-Gąski
i innych wykonawców oraz wystawa rysunków satyrycznych
i karykatur pracowników naukowych Józefa Tarłowskiego,
który wielokrotnie prezentował je na łamach „Kuriera
Lubelskiego” i obecnie w wydawnictwach książkowych.
Pod koniec miesiąca odbędzie się również barwny koncert
zatytułowany „Tylko we Lwowie” i – jak domyślamy się –
usłyszymy najbardziej znane lwowskie piosenki i szlagiery
w wykonaniu zespołu wokalno-tanecznego Politechniki
Lubelskiej prowadzonego przez Hannę Aleksandrowicz,
a także artystów Teatru Muzycznego w Lublinie i zespołu
dziecięcego, który przyjedzie do nas z samego Lwowa. Warto
dodać, że Dom Kultury LSM w 2013 roku uczestniczy
w międzynarodowym projekcie zatytułowanym „Bliżej siebie”, w którym biorą udział placówki kultury z trzech miast:
Brześcia na Białorusi, Lwowa na Ukrainie i Lublina.
W styczniu zapraszamy również na spektakle Teatru
Kameralnego kierowanego przez Jana Wojciecha
Krzyszczaka. Zobaczymy m.in. przedstawienia dla dzieci
i młodzieży „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej, „Anię
z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery oraz
„Tajemniczy ogród” angielsko–amerykańskiej pisarki
Frances Hodgson Burnett, zaś dla osób dorosłych
„Śmiesznego staruszka” Tadeusza Różewicza. Z kolei Teatr
Studentów Filologii Angielskiej UMCS zaprezentuje,
oczywiście po angielsku, fragmenty utworów Sławomira
Mrożka. Z muzyki poważnej zaproponujemy koncert
młodych skrzypków, wychowanków skrzypaczki Filharmonii
Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego – prof. Barbary
Filipiak-Łobodzińskiej.
W styczniu w Domu Kultury LSM gościć będą również
historia i literatura, wszak rok 2013 to okrągła 150. rocznica Powstania Styczniowego. Sądzimy, że znajdą Państwo
czas, żeby spotkać się i porozmawiać na ten temat z najwybitniejszymi znawcami zagadnienia: prof. Wiesławem
Śladkowskim, prof. Małgorzatą Willaume, prof. Eugeniuszem
Niebelskim i dr. Zdzisławem Bieleniem. Będziemy kontynuować również cykl organizowany wspólnie z Wojewódzką

Biblioteka Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego zatytułowany „Twórcy, dobrodzieje i przyjaciele Biblioteki…” –
przypomnimy zasłużone dla lubelskiej kultury sylwetki
przemysłowca Juliusza Vettera, o którym mówić będzie
Marta Denys, profesora Andrzeja Wojtkowskiego, historyka, księgoznawcy i bibliografa, którego przypomni Ewa
Hadrian, i znanego lekarza z przełomu XIX i XX wieku
Kazimierza Jaczewskiego, o którym opowie Edyta Ścibor.
Literackie spotkania poświęcone będą jednemu z patronów
naszych osiedli, Bolesławowi Prusowi, o którego sztuce
pisarskiej będzie mówił dr. Zygmunt Kozak. Najnowszą
swoją dwutomową publikację pt. „Miasto przeznaczenia”
zaprezentuje dr. Józef Zięba, a profesor Stefan Nieznanowski
powróci między innymi do kazań sejmowych księdza Piotra
Skargi, który był jednym z patronów mijającego właśnie
roku 2012.
W Domu Kultury LSM będą odbywały się oczywiście
stałe zajęcia, które cieszą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców dzielnicy, tj. kurs komputerowy dla osób
starszych prowadzony przez Tomasza Jaskułę (zapisy
w sekretariacie), spotkania Stowarzyszenia Twórców
Przedmiotów Artystycznych „KANWA” (haft krzyżykowy),
Kółka Plastycznego, prowadzonego przez Monikę
Sierzpowską, zajęć wokalnych, kierowanych przez
Magdalenę Stopę, zespołu tanecznego Anny Słobody
i innych.
W lutym w czasie ferii zimowych zapraszamy dzieci
w wieku 7-11 lat na zajęcia w ramach „Akcji Zima 2013”
(koordynator Małgorzata Iwanicka). Zapisy na początku
lutego 2013 r. w sekretariacie Domu Kultury.
Pracownicy Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej życzą Państwu Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego 2013 Roku. Zapraszamy.

Aktualności
Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie,
ul. Rzeckiego 21 posiada do wydzierżawienia tereny
przeznaczone na prowadzenie parkingów strzeżonych
przy ul. Pana Balcera i przy ul. Jana Sawy, informacja
telefoniczna 81 743 56 40, 524 00 13.
Oferty zawierające informacje na ten temat proponowanej miesięcznej stawki czynszu prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 11 stycznia 2013 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.
Administracja Osiedla im. Marii Konopnickiej LSM
przystąpiła do projektu realizowanego przez MPWiK
w Lublinie organizacji lokalnych lodowisk .Akcja wpisuje
się w „Sportową zimę w mieście 2012” pod patronatem
Urzędu Miasta Lublin. Lodowisko zlokalizowane jest przy
ulicy Pana Balcera 1. Wszystkich mieszkańców osiedla
serdecznie zapraszamy .Życzymy udanej zabawy mając
nadzieję, że aura dopisze.
Rada i Administracja Osiedla
im. M Konopnickiej LSM
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SPIS NAJWAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW

PLACÓWKI DLA BEZDOMNYCH
W LUBLINIE:

POGOTOWIE RATUNKOWE

999

STRAŻ POŻARNA

998

POGOTOWIE POLICJI

997

– Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (42 miejsca)
– ul. Abramowicka 2f (tel. 81 743 91 11);

POGOTOWIE ELEKTROENERGETYCZNE

991

– Całoroczna Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
(25 miejsc) – ul. Młyńska 8 (tel. 81 534 76 20;

POGOTOWIE GAZOWNI

992

– Schronisko/ NOCLEGOWNIA dla bezdomnych mężczyzn
(35 miejsc) – ul. Dolna Panny Marii 32 (tel. 81 532 75 38);

POGOTOWIE LPEC (C.O.)

993

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE (MPWiK)

994

– Ośrodek wsparcia dla samotnych matek (70 miejsc) –
ul. Bronowicka 3a (tel. 81 748 52 10);

STRAŻ MIEJSKA

986

POGOTOWIE AWARYJNE (DŹWIGOWE)

19471;
815280410

POGOTOWIE AWARYJNE
(wodociągowo-kanalizacyjne,
elektryczne, domofonowe,
bram garażowych, hydroforni)

815262000

NAPRAWA TV KABL. (Multimedia)

244 244 244

IV KOMISARIAT POLICJI

815354800

– Schronisko/ NOCLEGOWNIA dla bezdomnych mężczyzn
(34 miejsca) – ul. Garbarska 17 (tel. 81 745 34 70);

– Schronisko dla bezdomnych kobiet (15 miejsc) –
ul. Bronowicka 3a (tel. 81 748 52 10);
– Całoroczna Noclegownia dla bezdomnych kobiet (15
miejsc) – ul. Bronowicka 3a (tel. 81 745 09 03);
– Ośrodek wsparcia dla samotnych matek i kobiet w ciąży
(10 miejsc) – ul. Chmielewskiego 9 (tel. 81 525 42 08);
– Specjalistyczny Ośrodek Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
(25 miejsc) – ul. Bazylianówka 44 (tel 81 747 37 50);
– Dzienny Ośrodek wsparcia dla Bezdomnych (w godz. 8.30
– 18.00 pon.-pt.) – ul. Młyńska 18 (tel. 81 466 55 43);
– Kuchnia Społeczna – ul. Zielona 3.

poezja świąteczna
Przez Aniołów strzeżeni, chronieni, prowadzeni
My współcześnie żyjący dzieci Stwórcy
Tu teraz na ziemi.
Łaską Życia ubogaceni
Darem życia obdarowani
Cudem cudów jesteśmy na tej ziemskiej przystani.
W życiu naszym świętością jest Boże Narodzenie
Czcijmy je z miłością, szacunkiem, mądrością, zrozumieniem.
Okażmy sobie to co w nas najcenniejsze
Emanujące miłością człowiecze serce.
Nowy Rok A.D. 2013 niech nam wniesie w darze
Najszczęśliwsze dni i noce i spełnienie marzeń.
Zdrowie, miłość, satysfakcja z pracy, spokój, bezpieczeństwo
Niech otoczą życie nasze najpiękniejszą barw swych tęczą.

Gdy zasiądziemy we własnych domach
Przy zapalonych choinkach, świeczkach,
To niech nas wszystkich opromienia
Światło narodzonego Bożego Dziecka.
A kiedy ręce wyciągniemy
By się podzielić tym co święte,
To na uwadze zawsze miejmy
To całe dobro niepojęte.
Nadzieja, miłość, spokój, radość
Niech poprzez ludzkie serca płynie,
Niechaj zagości i ubogaci
Życie każdego w każdej rodzinie.

Michalina Maksymiuk
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