luty 2016

INFORMATOR nr 101

sekretariat 81 528 02 04•dział techniczny 81 528 07 31•dział członkowski 81 528 07 21
dział opłat eksploatacyjnych 81 528 07 33, 81 528 07 16

20 0 L AT S P Ó Ł D Z I E LC ZO Ś C I

NA ZIEMIACH POLSKICH

SZANOWNI PAŃSTWO!
W momencie kiedy składamy do druku niniejszy
Informator, a jest to początek miesiąca lutego 2016 r.
w Spółdzielni trwają jeszcze intensywne prace związane
z podsumowaniem całej działalności finansowej za rok
2015. Konkretne dane dotyczące sfery finansowej jak
również sprawozdania z działalności Zarządu, Rady
Nadzorczej, Rad Osiedli i Administracji Osiedli za miniony rok rozliczeniowo-obrachunkowy przedstawimy
w tzw. sprawozdawczym Informatorze.
Jest jednak kilka ważnych spraw z którymi chcemy się
z Państwem podzielić, które chcemy zasygnalizować, jak
również te którymi chcemy się pochwalić. Znajdą je
Państwo na łamach niniejszego Informatora.
A co w naszych osiedlach? Oczywiście prowadzone są
bieżące prace porządkowe adekwatne do pory roku jak
również roboty remontowe i naprawcze, których w większości przypadków na ogół nie widać. Są to mianowicie
bieżące naprawy hydrauliczne, stolarskie, dekarskie czy
ślusarskie. Z poważniejszych prac to docieplanie stropów
piwnic, malowanie klatek schodowych i pomieszczeń
wspólnego użytkowania.
W nawiązaniu do poprzedniego Informatora w którym
zamieściliśmy informacje odnośnie zadłużenia w opłatach
eksploatacyjnych chcemy poinformować, że w wyniku
intensywnie prowadzonej w ubiegłym roku działalności
windykacyjnej, przeprowadzonych eksmisji i licytacji zadłużonych mieszkań z odrębną własnością wskaźnik zadłużenia na lokalach mieszkalnych na koniec roku 2015
wyniósł 5,18 %, i jest o 0,30% mniejszy w stosunku do roku
2014, a kwota zadłużenia zmalała o prawie 440 tys. zł.
Miejmy nadzieję, że sytuacja ta w przyszłości będzie miała
tendencję malejącą.
Kolejny raz występujemy z tematem ciepłej wody.
Większość zasobów mieszkaniowych w naszej Spółdzielni
wyposażona jest w indywidualne gazowe podgrzewacze
zimnej wody, popularnie zwane piecykami gazowymi.
Wszyscy, albo prawie wszyscy mieszkańcy wiedzą, że stanowią one zagrożenie bezpieczeństwa, nawet życia,
w sytuacjach kiedy są niewłaściwie eksploatowane.

Dlatego też po raz kolejny wracamy do propozycji wprowadzenia zamiast piecyków gazowych instalacji centralnej
ciepłej wody. O tym przedsięwzięciu informuje bardzo
szczegółowo artykuł pt. Centralna ciepła woda zamiast
piecyków gazowych, który polecamy w szczególności
mieszkańcom osiedli Mickiewicza, Słowackiego. W trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców, Spółdzielnia zakupiła
pilotażowo czujniki tlenku węgla, które będzie można
obejrzeć i nabyć w administracjach osiedli.
Z dniem 01 lutego 2016 r. Urząd Miasta Lublin dokonał
zmiany firmy wywożącej odpady komunalne z zasobów
naszej Spółdzielni. Jest nią firma Ekoland sp. z o.o.
z Kraśnika. Aktualny harmonogram wywozu gabarytów
z osiedli będzie dostępny w tablicach informacyjnych
na klatkach schodowych. Dotychczas odpady komunalne
wywoziła firma Kom-Eko z Lublina. Pozostając w temacie
odpadów gabarytowych przekazujemy informację w jaki
sposób pozbyć się zbędnych gabarytów tzw. elektrośmieci, praktycznie nie wychodząc z domu. Co to są elektrośmieci, jakie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska,
człowieka i zwierząt mówi plakat i zamieszczony do niego artykuł.
Ponadto przekazujemy kilka informacji dotyczących
tego, między innymi, jak umiemy się świetnie integrować,
nawet trzy pokolenia razem, czego doświadczyliśmy
podczas ubierania świątecznej choinki w os. Mickiewicza.
Impreza ta oprócz pracowników Administracji, Domu
Kultury LSM, MOPR-u, czy społecznych samorządowców
zgromadziła liczne grono sponsorów, ale przede wszystkim przedszkolaków, młodzież szkolną i niezawodnych
mieszkańców naszej Spółdzielni rozśpiewanych kolędami.
Ale o tym przeczytacie i zobaczycie na łamach naszego
Informatora. Już dziś zapraszamy na kolejne ubieranie
świątecznej choinki.
Z poważaniem
Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

200 LAT SPÓŁDZIELCZOŚCI
NA ZIEMIACH POLSKICH
Rok 2016 jest dla spółdzielczości
w Polsce bardzo ważnym rokiem jubileuszowym, dla nas tym bardziej bo związany jest z Lubelszczyzną. Jubileusz ten
bowiem wyznacza data powołania
do ż ycia w 1816 r., Towar z yst wa
Rolniczego Hrubieszowskiego, a właściwie Rolniczego Towarzystwa Wspólnego
R atowa n i a s i ę w N i e s zc zę ś c i a c h .
Założycielem i w części fundatorem
Towarzystwa był jeden z największych
uczonych, filozofów, reformatorów
i polityków ówczesnej epoki Oświecenia
ks. Stanisław Staszic.
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie
uznawane jest za kolebkę spółdzielczości
na ziemiach polskich, a ks. Stanisław
Staszic za jej prekursora.
Obchody 200 rocznicy powstania
spółdzielczości na ziemiach polskich zostały zainicjowane przez Krajową Radę
Spółdzielczości podczas Zgromadzenia
Ogólnego KRS we wrześniu 2015 r.
Obchody te, honorowym patronatem
objął, na wniosek K rajowej R ady
Spółdzielczej, Prezydent RP pan Andrzej
Duda. Prezydent RP w decyzji o objęciu
patronatu wyraził aprobatę dla działalności spółdzielczej zapoczątkowanej przed
200 laty doceniając jednocześnie jej obywatelski i społeczny wymiar działalności.
W Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie, 16 grudnia 2015 r. została otwarta ekspozycja wystawowa dokumentująca akty założycielskie Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, która zgromadziła liczne pamiątki, medale w tym
dokumenty założycielskie i Statut Towarzystwa. Nie kwestionowanym faktem jest, że wdrożone zasady funkcjonowania
Towarzystwa stworzyły solidne podwaliny do tworzenia spółdzielczości nie tylko w Polsce. Towarzystwo przetrwało różne,
historyczne koleje losu aż do 1951 r. kiedy to prezydent Polski Ludowej Bolesław Bierut rozwiązał je z mocy nakazu. Wystawą
tą oficjalnie zainaugurowano obchody 200-lecia spółdzielczości na ziemiach polskich.

CENTRALNA CIEPŁA WODA
ZAMIAST PIECYKÓW GAZOWYCH
W OSIEDLACH LSM
Budynki mieszkalne Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
budowane były na przestrzeni kilkudziesięciu lat, w różnych
systemach budowlanych, z użyciem różnych materiałów przy
jednoczesnym stosowaniu różnych, rzekomo poprawiających
ich jakość „wniosków racjonalizatorskich”, a których skutki
niejednokrotnie odczuwamy do dzisiaj. Założeniem tamtych
czasów było budować szybko, a więc oszczędnie. Mimo tego,
tak budowane mieszkania były szczytem spełnionych marzeń
wielu naszych mieszkańców. Wielu z nas pamięta uszczelnianie spoin w ścianach żelbetonowych, przemarzające ściany,
nieszczelną stolarkę i przeciekające dachy, gnijące wykładziny podłogowe, czy też pękające grzejniki.
Przez wiele lat trwały w naszej spółdzielni prace naprawcze.
Większość z wymienionych wad udało się zlikwidować, lecz
część z nich niestety jeszcze pozostała. Jedną z nich, ze wzglę2

dów przede wszystkim na zagrożenie bezpieczeństwa, jest
system przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych, przepływowych, gazowych podgrzewaczach wody
zimnej, popularnie nazywanych piecykami gazowymi. Ich
eksploatacja wymaga ciągłego kontrolowania ich pracy przez
właścicieli i użytkowników mieszkań. Aby piecyki działały
bezpiecznie muszą być sprawne technicznie, muszą być instalowane, naprawiane i regulowane wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia, muszą być instalowane w pomieszczeniach o odpowiedniej kubaturze, muszą
być podłączone do przewodów kominowych odprowadzających spaliny, i dla prawidłowego, bezpiecznego spalania
gazu muszą mieć zapewniony stały dopływ świeżego, zewnętrznego powietrza, czego nie są w stanie zapewnić nowe
okna z gumowymi uszczelkami, lecz bez nawiewników powietrza. Nie spełnienie któregoś z tych warunków może
doprowadzić do zagrożenia życia ludzkiego, poprzez zatrucie
się tlenkiem węgla. Wystarczy że używamy niesprawnego
piecyka, że kąpie się kilka osób zaraz po sobie, a okna

są szczelnie zamknięte, uniemożliwiając dopływ świeżego
powietrza, że silny wiatr wepchnie spaliny z komina z powrotem do mieszkania, a tragedia gotowa. Przypadki zatruć
tlenkiem węgla nie są wcale takie rzadkie i miały już niestety
miejsce również w zasobach naszej Spółdzielni.
To tylko podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania
urządzeń gazowych. Szczegółowe zasady regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie „Warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,
oraz inne odrębne przepisy, wynikające chociażby z instrukcji obsługi tych urządzeń. Pisaliśmy o tym wielokrotnie w naszych Informatorach, lecz jak dowodzi praktyka
wielu naszych mieszkańców nie pamięta o przestrzeganiu
tych zasad lub wręcz je lekceważy.
Aby wyeliminować te niebezpieczeństwa, nowe przepisy budowlane zalecają korzystanie z centralnie dostarczanej ciepłej wody, wszędzie gdzie tylko jest to technicznie możliwe. Inicjatywa likwidacji piecyków gazowych
w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęta była już w 2012 r., jednak brak zgody prawnych właścicieli mieszkań uniemożliwił ich realizację. Program
przewidywał likwidację piecyków gazowych na początek
tylko w mieszkaniach budynków osiedla im. A. Mickiewicza
i osiedla im. J. Słowackiego, w których L.P.E.C. zmodernizował osiedlową sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły
cieplne. W przypadku osiedli im. Z. Krasińskiego,
im. H. Sienkiewicza, im. M. Konopnickiej i osiedla
Piastowskiego osiedlowa sieć ciepłownicza nie została
do chwili obecnej przebudowana, co na razie uniemożliwia realizację programu likwidacji piecyków.
Dla osiedla im. J. Słowackiego została opracowana nawet
dokumentacja techniczna. Opracowanie projektowe zastąpienia ciepłej wody z podgrzewaczy indywidualnych,
na centralną ciepłą wodę zakłada wykonanie instalacji
rozprowadzającej (piony zasilenia i cyrkulacji) w kanałach
spalinowych, pozostałych po zdemontowanych podgrzewaczach gazowych i wprowadzenie jej do mieszkań w łazience, lub kuchni w miejscu zdemontowanego piecyka.
Każda lokalowa instalacja ciepłej wody będzie wyposażona w wodomierz, zaś pozostałe instalacje wodne w mieszkaniach pozostaną nienaruszone. Rurociągi poziome rozprowadzone będą w miarę możliwości w korytarzach
piwnicznych. Przyjęte rozwiązanie naszym zdaniem
związane jest z mniejszą, niż w innych metodach (np. budowa pionów ciepłej wody i cyrkulacji wewnątrz mieszkań),
uciążliwością dla mieszkańców. Przed przystąpieniem
do realizacji tego zadania niezbędne jest sprawdzenie
pełnej drożności kanałów spalinowych, a w przypadkach
koniecznych również wykonanie ich remontu.
Dodać należy, że w przebudowie systemu zaopatrzenia
mieszkańców naszych budynków w ciepłą wodę, swój wkład
zadeklarowało również Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej, które nieodpłatnie w istniejących węzłach centralnego ogrzewania zaprojektuje, wykona i zamontuje wymiennik ciepła dla potrzeb centralnej ciepłej wody.
Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach
wielorodzinnych z podgrzewaniem wody ciepłem z sieci
miejskiej ma również aspekt ekonomiczny. Opłacalność

takiego rozwiązania potwierdzają wyliczenia porównawcze
kosztów podgrzania 1m3 wody w piecykach gazowych
i ciepłem sieciowym. Koszt gazu do podgrzania 1m3 wody
piecykiem gazowym wynosi 22,88 zł/1 m³, zaś podgrzanie
1m3 wody ciepłem z L.P.E.C. w budynkach z indywidualnymi, dwufunkcyjnymi węzłami cieplnymi przy ul. Wileńskiej
2a do 2f w os. im. A. Mickiewicza naszej Spółdzielni w
 ynosi
14,40 zł/1 m³. Aby rzetelnie określić całkowity koszt
podgrzania wody w gazowym podgrzewaczu, do kosztów
paliwa gazowego należy dodać koszty amortyzacji i napraw
urządzenia, wydatki ponoszone na usługi serwisowe, coroczne przeglądy gazowe i kominiarskie.
Szczegóły zasad finansowania likwidacji gazowych
przepływowych podgrzewaczy wody w mieszkaniach
budynków Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej opracowane zostaną po uzyskaniu zgody wszystkich prawnych
właścicieli mieszkań i uzyskaniu pozwolenia na przebudowę systemu przygotowania ciepłej wody w budynkach
na podstawie opracowanej dla os. im. J. Słowackiego dokumentacji technicznej, oraz po opracowaniu takiej dokumentacji dla os. im. A. Mickiewicza.

WSPÓLNE UBIERANIE CHOINKI
Czas Świąt Bożego Narodzenia i przystrajania bożonarodzeniowego drzewka co prawda już minął, ale my chcielibyśmy Państwu przypomnieć o wyjątkowej imprezie,
która miała miejsce w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
na osiedlu im. Adama Mickiewicza.
17 grudnia 2015 roku w czwartkowe popołudnie, mimo
braku śniegu i mrozu, na Placu Centralnym przy fontannie
zrobiło się wyjątkowo świątecznie i zapachniało lasem,
a atmosferę rozgrzewała radość dzieci. To za sprawą uroczystego wspólnego ubierania osiedlowego świerku, który
ma symboliczne znaczenie dla mieszkańców osiedla im.
Adama Mickiewicza - bowiem ma tyle samo lat co osiedle.
To już po raz czwarty z rzędu wspólnie z mieszkańcami
ubieraliśmy naszą osiedlową choinkę. Tego dnia Plac przy
fontannie zapełnił się po brzegi. Prócz organizatorów akcji,
przybyło liczne grono mieszkańców osiedla, ale przede
wszystkim dzieci z okolicznych przedszkoli nr: 47, 33, 36
i Szkoły Podstawowej Nr 29, które z własnoręcznie przygotowanymi ekologicznymi ozdobami choinkowymi, długimi,
kolorowymi łańcuchami upiększały choinkę. Chętnych
do ozdabiania i ubierania było bardzo wielu. Osiedlowy
Krasnal grając na akordeonie i śpiewając kolędy wspiął się
aż na sam szczyt drzewka by zawieszać ozdoby i zapraszać
ciągle to przybywających gości do wspólnego ubierania.
Zagościł również wyczekiwany Święty Mikołaj, z którym
dzieci rozmawiały i chętnie robiły sobie pamiątkowe zdjęcia.
Zrobiło się bardzo świątecznie i radośnie a do tego bardzo
słodko. Pani Grażynka z Administracji Osiedla im.
A. Mickiewicza oraz Śnieżynka przedstawicielka banku SKOK im. H. Chmielewskiego, zaopatrzone w ogromne
koszyki słodyczy spacerowały wokół fontanny i częstowały
wszystkich obecnych. Wokół fontanny czekały na nowych
właścicieli, naszych milusińskich pluszowe misie, reniferki,
małpki i inne przytulanki pochodzące z organizowanej przez
„Dziennik Wschodni” akcji „Miś”. Firma „Frajda” również
ufundowała dla najmłodszych świąteczne niespodzianki.
3

Atmosferze przystrajania osiedlowego drzewka towarzyszyły przepiękne kolędy śpiewane przez Zespół Wokalny
„Pieśni Czar”oraz spontaniczne występy dzieci biorących
udział w imprezie. Dwójka dzieciaków z przedszkola Nr 47
z grupy III- Milena i Jakub zaśpiewali pastorałkę „Wigilijny
Gość”. W ubieraniu choinki i śpiewaniu kolęd udział wzięli
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z ul. K. Wallenroda
2a oraz z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 4
przy ul Pozytywistów 16.

Wspólna zabawa przy ubieraniu osiedlowego drzewka
połączyła wiele pokoleń naszej osiedlowej społeczności.
Podczas tego uroczystego wydarzenia mieszkańcy mieli
okazję zintegrować się w pełnej serdeczności atmosferze,
mogli spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami Rady
Nadzorczej, Zarządu LSM oraz Rady Osiedla. Dla najmłodszych była to niemała frajda i zabawa. Tak liczne uczestnictwo i udział w wspólnym ubieraniu choinki świadczy
o niegasnącym zaangażowaniu mieszkańców w życie
swojego osiedla.
Ta akcja pokazuje nam, że jest potrzeba organizowania
takiej imprezy w przyszłości. Mamy nadzieję,że zwyczaj
ten przetrwa jak najdłużej, gdyż takie spotkania są dobrą
okazją do wzajemnej integracji jak również do pielęgnacji
tradycji i więzi.
Poczucie wspólnoty i nieschodzący z twarzy uśmiech
to najpiękniejsze wspomnienia jakie pozostaną na długo
w pamięci.

KULTURA WSPÓLNEGO ZAMIESZKIWANIA

Nie zabrakło również życzeń świątecznych od Zarządu
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które złożył osobiście
Prezes Jan Gąbka oraz kierownik Filii Nr 3 Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Na wszystkich uczestników imprezy czekał świąteczny stół
a na nim opłatek wigilijny, gorący czerwony barszcz z krokietami oraz makowiec, a wszystko to ufundowała Filia
Nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego ze
środków Rady Dzielnicy Rury.
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Mieszkając w bloku spółdzielczym jesteśmy zobowiązani przestrzegać pewnych reguł właściwego zachowania
i współżycia sąsiedzkiego. Niestety często zapominamy
o normach i zasadach, o obowiązujących nas regulaminach
Spółdzielni, które określają w jaki sposób powinniśmy
postępować zamieszkując w budynkach wielorodzinnych.
W zasobach naszej Spółdzielni obowiązuje uchwalony
przez Radę Nadzorczą Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- „Regulamin używania lokali w domach Spółdzielni oraz
porządku domowego i współżycia mieszkańców w LSM”,
który określa m.in.prawa i obowiązki lokatorów a także
zachowania zabronione. Stosunkowo łatwo jest je spisać
i nadać moc obowiązującą. O wiele trudniej jest z ich egzekwowaniem. Ponadto żaden regulamin nie zawiera
przepisów na każdą możliwą sytuację.
Często największymi problemami między sąsiadami stają
się z pozoru błahe sprawy. Zdarza się nam zapominać, że
coś, co dla nas jest naturalne i oczywiste, może być uciążliwe dla innego mieszkańca. Spośród takich rzeczy na czoło
wysuwa się choćby kwestia palenia papierosów na balkonach, w windach, klatkach schodowych czy w oknie. Zmieniła
się bowiem kultura palenia tytoniu i większość palaczy nie
chce robić tego we własnym mieszkaniu. Najłatwiejszym
sposobem jest wówczas wyjść na balkon.
Ta sprawa budzi bardzo wiele kontrowersji. Większość
ludzi nie lubi dymu palącego się papierosa, są też tacy
mieszkańcy, którym dym ogromnie szkodzi chociażby ze
względu na posiadane różnego rodzaju schorzenia układu
oddechowego.
Takie sytuacje powodują ogromny dyskomfort życia
naszego sąsiada we własnym mieszkaniu jak również
mogą doprowadzić do pożaru a na pewno do konfliktu
międzysąsiedzkiego– dlatego pamiętajmy nie palmy
papierosów przy otwartych oknach, na balkonach i na
klatkach schodowych.
Niezbyt przyjemnym zwyczajem jest także wystawianie
worków ze śmieciami na klatkę schodową. Zazwyczaj
tłumaczymy się chwilowym ich wystawieniem np. na czas
ubrania się do wyjścia, by je wyrzucić. Jest to kiepska

wymówka. Skoro śmieci te były do tej pory w mieszkaniu,
to przez te parę chwil potrzebnych na ubranie się, też
mogłyby w domu pozostać. Faktem jednak jest, że przebywają one na klatkach dłuższy czas. Często towarzyszy
temu nieprzyjemny zapach, zdarza się, że worek może być
naderwany i śmieci rozrzucone zostają po klatce schodowej.
Opisane w niniejszym artykule przykłady, to tylko część
niewłaściwych zachowań, które mogą wpływać na zmniejszenie komfortu mieszkania w bloku oraz mogą sprzyjać
powstawaniu konfliktów sąsiedzkich. O innych będziemy
pisać w następnych numerach Informatora.
Z faktem zamieszkiwania w bloku spółdzielczym wiąże
się wiele spraw dotyczących współżycia sąsiedzkiego,
które wymagają przestrzegania pewnych wypracowanych
norm opartych na wzajemnym porozumieniu.
Temu właśnie celowi ma służyć wspomniany wyżej regulamin, przy czym należy podkreślić, że podstawowym
warunkiem satysfakcji zamieszkiwania w spółdzielczych
mieszkaniach jest kultura osobista i poszanowanie norm
współżycia.
Tak więc pamiętajmy, że przede wszystkim od nas samych
zależy, czy będziemy zadowoleni z jakości życia w naszych
mieszkaniach.

FERIE ZIMOWE
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY
W bieżącym roku ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
trwają na Lubelszczyźnie od 15 do 26 lutego. Dom Kultury
LSM w tym czasie zaprasza małych mieszkańców dzielnicy
w wieku od 7 do 11 lat na szereg interesujących zajęć,
które będą trwały przez ten okres w godzinach 9.00- 15.30.
Rozpoczniemy jak zwykle w poniedziałek 15 lutego
o godzinie 9.00 uroczystym otwarciem „Akcji Zima 2016”.
Kilkakrotnie w czasie ferii odbędą się warsztaty plastyczne, które poprowadzi Monika Sierzpowska. Tematy tych
zajęć to: „Ludowe wycinanki”, „Kolorowy świat”, „Rysujemy
muzyczną opowieść – Kopciuszek”, „Był sobie król” i „Dziwne
zwierzęta”. Zajęcia te pozwolą dzieciom spróbować swoich
sił w malowaniu pastelami i innymi technikami oraz tworzeniu z plasteliny, gliny i mas plastycznych. Odbędą się
też warsztaty pt.„Język niemiecki na wesoło”, którymi
kierować będzie Katarzyna Żurawska. Chcemy pokazać
małym mieszkańcom LSM, że nauka języka niemieckiego
może być bardzo ciekawym i pożytecznym zajęciem, tym
bardziej, że doskonała szkoła Dethloff Deutsch Schule
mieści się w budynku Domu Kultury. Zajęcia z arteterapii
pokażą dzieciom jak można łączyć logikę z wyobraźnią,
usprawniać pamięć i zdolność skupienia myśli, tworzyć
mapy skojarzeń oraz rozwijać myślenie symboliczne
i przestrzenne. Zajęcia te poprowadzi Anna Śwircz. Z kolei
bajkoterapia, którą kierować będzie Kamila Czosnyk,
to ciekawe spotkania łączące kreatywność z elementami
teatru. Oczywiście będzie wiele gier i zabaw świetlicowych,
które pozwolą uczestnikom „Akcji Zima 2016” na bliższe
poznanie się i nawiązanie nowych przyjaźni.
Kilkakrotnie dzieci wezmą udział w spektaklach teatralnych. Będą to takie przedstawienia jak „Tajemniczy ogród”
Frances Hodgson Burnett i „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy
Maud Montgomery, które zaprezentuje Teatr Kameralny pod

dyrekcją Jana Wojciecha Krzyszczaka działający w Domu
Kultury LSM. Trzykrotnie dzieci wyjadą do teatrów w mieście:
na spektakl pt. „Kopciuszek” w reżyserii Jerzego Turowicza
w Teatrze Muzycznym oraz na przedstawienia pt.„Alicja
w Krainie Czarów”w reżyserii Marka Ciunka oraz„Czarodziejski
flet” w reżyserii Agneo Salamon z Austrii w Teatrze im. Hansa
Christiana Andersena. Żeby mali widzowie poznali kulisy
teatru lalek, organizujemy też zajęcia z Marianem Miką
związanym właśnie z Teatrem im. Hansa Christiana Andersena
w Lublinie, który zaprezentuje rekwizyty z tego teatru
i pełne tajemnic sposoby prezentacji tego typu przedstawień.
Czterokrotnie dzieci obejrzą filmy w kinie „Grażyna”,
a w sali widowiskowej spotkają się również z muzykami,
solistką Marią Natanson i Piotrem Majczyną z zespołu
„Ča i Vorba” (Szczera Mowa), którzy zaprezentują elementy muzyki bałkańskiej i ciekawe, rzadko spotykane, egzotyczne instrumenty. Z kulturą muzyczną zapoznają się
dzieci również w czasie koncertu pt. „Zimowe nutki”, który
specjalnie dla nich przygotowany został przez zespół
„Kwartemia” wywodzący się z Filharmonii im. Henryka
Wieniawskiego w Lublinie. Cztery panie, Agata Mrówczyńska,
Emilia Siepkowska, Małgorzata Krasowska i Izabela
Zagórska, dwie grające na skrzypcach, jedna na altówce
i jedna na wiolonczeli zaprezentują przeznaczone
dla dzieci utwory muzyczne, będą też rozmawiały o grze
na różnych instrumentach.
Przewidujemy również atrakcyjną wycieczkę do pobliskiego Wojciechowa, gdzie dzieci zobaczą Wieżę Ariańską
z XVII wieku, zwiedzą Muzeum Regionalne z ciekawymi
eksponatami, małe zoo, a w kuźni Romana Czernieca zapoznają się z tajnikami tradycyjnego kowalstwa, takimi jak
podkuwanie koni i wykonywanie artystycznych wyrobów
z żelaza. Sądzimy, że przywiozą sobie stamtąd pamiątkowe
podkówki na szczęście.
W zajęciach „Akcji Zima 2016” weźmie udział około
90 dzieci. Koordynatorem „Akcji” jest Małgorzata Iwanicka
(tel. 81 743 48 29).

ZIMOWE WIECZORY
W DOMU KULTURY LSM
Okres ferii zimowych, długie wieczory oraz często niesprzyjająca pogoda skłaniają nas do spotkań i długich
rozmów w ciepłej i przyjaznej atmosferze, a do tego najlepszym miejscem jest Dom Kultury LSM. Nie wyjeżdżamy
za miasto na weekendy, nie pochłania nas praca na działkach i w ogródkach, często rezygnujemy nawet ze spacerów po mieście. Dom Kultury na ten zimowy czas przygotowuje – jak zwykle - szereg atrakcyjnych imprez.
Dzieci będą oczywiście spędzały wiele godzin przed południem na zajęciach w ramach tzw. „Akcji Zima 2016”, natomiast osoby dorosłe na pewno znajdą czas, żeby odwiedzić
placówkę przy Wallenroda 4a. W Galerii Sztuki, zobaczymy
obrazy Tatiany Majewskiej na wystawie zatytułowanej„Magia
realizmu”. Jak pisze artystka, inspiracją dla niej jest „szeroko
pojęty romantyzm w literaturze i sztuce, w którym świat
realny miesza się ze światem fantazji”. Druga wystawa
to twórczość bardzo aktywnej malarki z Garbowa Krystyny
Zlot. Często poświęca ona uwagę wydarzeniom historycznym, takim jak okres króla Jana III Sobieskiego bądź lata 20.
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XX wieku, czyli wojna polsko-bolszewicka i Cud nad Wisłą,
ale najpierw pokaże u nas pejzaże na wystawie zatytułowanej „Piękno natury”. Fotografia reprezentowana będzie przez
bardzo interesującą wystawę dwóch długoletnich dziennikarzy, redaktorów Alojzego Leszka Gzellę i Kazimierza
Kasprzaka. Będzie to wystawa poświęcona pamięci ich kolegów, Zbigniewa Stepka i Stefana Ziemnickiego. Alojzy
Leszek Gzella w lipcu i sierpniu 1969 roku uczestniczył wraz
z dwunastoma alpinistami w wyprawie do Mongolii w góry
Charchiry, zdobywając wówczas jeszcze dziewicze szczyty
tej lodowo-śnieżnej„warczącej” góry, a w roku 2015 Mongolię
odwiedził Kazimierz Kasprzak. Obydwaj utrwalili ten kraj
i jego piękno na fotografiach, które zobaczymy na wystawie.
Mówiąc o fotografii już dziś chcielibyśmy zasygnalizować
konkurs fotograficzny, który ogłosiła Lubelska Spółdzielnia
Mieszkaniowa z okazji przypadającego w 2017 roku swego
60-lecia. Jest to pomysł długoletniego pracownika LSM,
współautorki książki o Spółdzielni wydanej z okazji 50-lecia,
Haliny Ochalskiej. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy naszych
siedmiu osiedli nadesłali wiele swoich fotografii pokazujących osiedla i Spółdzielnię, które to fotografie byłyby prezentowane na okolicznościowej wystawie i posłużyły jako
materiał do wydania specjalnych zestawów kart pocztowych,
które z kolei promowałyby całą dzielnicę i Lublin.
Zorganizujemy w Domu Kultury LSM kilka interesujących
spotkań autorskich. Jedno z nich, poświęcone najnowszej
książce znanego reżysera filmowego Krzysztofa Zanussiego
pt. „Strategie życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć”, odbędzie
się 26 lutego o godz. 17.00. Będzie można porozmawiać
z twórcą, obejrzeć jeden z jego filmów i nabyć książkę wydaną przez Wydawnictwo Poznańskie. Spotkanie poprowadzi red. Ewa Hadrian. Przypomnijmy, że prezentacja filmu
Krzysztofa Zanussiego pt. „Obce ciało”, którą przygotował
red. Stanisław Krusiński, cieszyła się olbrzymim powodzeniem. Kolejne spotkanie autorskie poświęcone będzie dwóm
książkom mieszkańca LSM, długoletniego dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie, Zdzisława Bielenia. Będą to publikacje przypominające dzieje Powstania Styczniowego.
Pierwsza z nich pt. „Bohaterki w czarnych sukniach” omawia
rolę Lublinianek i Podlasianek w Powstaniu 1863-1864 roku,
druga to sześć pamiętników z Lubelszczyzny zatytułowana
„Powstanie Styczniowe w biografie wpisane”. Książki ukazały się nakładem Towarzystwa i Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.
Nie zapominany również o literaturze współczesnej.
Lekarka, absolwentka lubelskiej Akademii Medycznej,
pracująca aktualnie w Centrum Medycznym „Medyceusz”
w Łodzi Elżbieta Wardęszkiewicz będzie promować u nas
drugą swoją książkę pt. „Bez czci i bez wiary”. W trakcie
spotkania usłyszymy również szereg piosenek poety
i barda Michała Wardęszkiewicza. Zachęcamy środowiska
medyczne do odwiedzenia w tym czasie naszej placówki.
Warto wspomnieć, że w Domu Kultury LSM odbywają się
też prelekcje Akademii Doskonalenia Zawodowego
„Naturopata”, w czasie których spotykamy się z osobami
zajmującymi się naturoterapią, biomasażem, terapią
technik Bowena. Wśród nich pojawiają się takie tematy jak
„Zdrowie i wigor kobiety w każdym wieku”.
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Zaprosimy również mieszkańców LSM na szereg koncertów. Wiele z nich poświęconych będzie również kobietom,
m.in. koncert z okazji Dnia Kobiet będzie prezentacją
pięknych piosenek o miłości w wykonaniu zespołu Standard
Brass Band z solistami Agnieszką Dobrowolską i Mariuszem
Wroną. Zobaczymy również widowisko poetycko-muzyczne na podstawie poezji Józefa Barana pt. „On i Ona. Miłość
zwyczajnym jest cudem” w wykonaniu aktorki Staego Teatru
z Krakowa Beaty Paluch oraz muzyków z Piwnicy pod
Baranami: skrzypka Michała Półtoraka i pianisty Walentyna
Dubrowskiego. Sądzimy, że uda nam się również zorganizować Wieczór Francuskiej Poezji Miłosnej, w czasie którego usłyszymy utwory Hugo, Chateaubrianda, Nervala,
Verlaine’a, Rimbauda, Baudelaire’a i wielu innych w nowych
przekładach Jerzego Borkowskiego, a część z nich zaśpiewa do własnej kompozycji Joanna Jagiełło.
W końcu lutego zaprosimy Państwa na koncert zespołu
Red Shoes (Czerwone buty) – Acoustic Band, który wykona
takie utwory jak „Capriccio”, „Co mi Panie dasz”, „Bubliczki”,
„Od nocy do nocy”, „Ajde Jano”, „La haim” i szereg innych.
W zespole występują: Krzysztof Rogowski – klarnet, Piotr
Tesarowicz – akordeon, Michał Kowalczyk – kontrabas
i Aleksandra Dąbrowska – wokal. Koncert poprowadzi red.
Ewa Hadrian. W marcu zorganizujemy również kolejny
koncert i spotkanie zatytułowane „IV imieniny Profesora
Grzegorza Leopolda Seidlera”, w czasie którego zaprezentowana zostanie najnowsza książka prof. Romana Tokarczyka
pt. „Grzegorz Leopold Seidler w powadze i anegdocie”,
wydana przez Wydawnictwo Polihymnia oraz występ
Kwartetu Salonowego w składzie: Natalia Kozub – skrzypce, Mirosław Kozub – wiolonczela, Andrzej Mazur – klarnet
i Marta Szermińska – fortepian. W czasie większości spotkań
będzie można nabyć prezentowane publikacje.
To tylko niektóre imprezy proponowane w najbliższym
czasie przez Dom Kultury LSM.

SPÓŁDZIELCZE „CIEKAWOSTKI”
PODWÓJNE SZCZĘŚCIE
Mamy środek zimy, a my uparcie wracamy do lata,
a właściwie do ukwieconych balkonów przez mieszkańców
naszej Spółdzielni. Z ogromną przyjemnością donosimy,
że w organizowanym po raz pierwszy przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Lublinie oraz Urząd
Miasta Lublin konkursie dla mieszkańców koziego grodu
na „Najpiękniej ukwiecony i obsadzony balkon 2015”,
laureatką jednej z trzech głównych nagród została mieszkanka os. im. B. Prusa, pani Irena Babiec.
Wiadomość ta jest tym bardziej satysfakcjonująca, gdyż
okazała się zbieżną z oceną jakiej dokonała Komisja
Konkursowa w organizowanym w naszej Spółdzielni już
po raz siedemnasty konkursie na „Najpiękniej ukwiecony
balkon 2015”.
Cieszy nas fakt, iż nasza elesemowska tradycja upiększania balkonów trwająca nieprzerwanie już od siedemnastu
lat znajduje uznanie u innych i sięga poza granice naszej
Spółdzielni.
W 2015 roku balkon pani Ireny został również zakwalifikowany do tych najpiękniej ukwieconych w os. im. B. Prusa,
zresztą nie po raz pierwszy, zdobywając, równorzędnie

z balkonem pana Michała Janickiego, pierwsze miejsce.
Nagrodę książkową i dyplom pani Irena odebrała, podobnie jak 90 nagrodzonych „balkonowiczów” podczas
Uroczystej Gali Balkonowej w Domu Kultury LSM. Jeszcze
raz gratulujemy podwójnej nagrody, życząc dalszych
sukcesów konkursowych i równie udanych pomysłów na
ukwiecanie swojego balkonu w kolejnych latach.
Poniżej prezentujemy ukwiecone balkony pani Ireny
i pana Michała.

Osiedla również bezpośrednio do Lubelsk iego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które zajmuje się
konserwacją tej instalacji w zasobach naszej Spółdzielni.
Telefony kontaktowe: Centrum zgłoszeń LPEC: w godzinach urzędowania od godz.7.00 do 18 .00 – od poniedziałku do piątku nr tel. 327 788 988. Pogotowie awaryjne
w pozostałe dni i godziny nr tel. 993

ODBIÓR ODPADÓW
Odpady z naszych budynków mieszkalnych od 1 lutego
2016 r. odbiera nowa firma wyłoniona w drodze przetargu
przez Urząd Miasta Lublin tj. „Ekoland” Sp. z o.o. z siedzibą
w Kraśniku przy ul.Piłsudskiego12/3.
O zmianie firmy mogliśmy się dowiedzieć na początku
roku z lokalnej prasy kiedy rozstrzygane były przetargi na
wywóz odpadów z Lublina . Przypominamy w tym miejscu
jeszcze raz, że Spółdzielnia nie posiada z w/w firmą
umowy na wywóz odpadów z nieruchomości mieszkalnych
na terenie LSM , w związku z tym , iż pozostaje to w kompetencji Urzędu Miasta Lublin.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z naszych nieruchomości możemy
znaleźć w tablicach informacyjnych na klatkach schodowych i na stronie internetowej: lublin.ekoland.net.pl

RADA DZIELNICY RURY

ZAPROSZENIE
DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Tak niedawno LSM obchodziła 50-lecie swego powstania,
a tu już, za kilkanaście miesięcy (kwiecień 2017 r.), będziemy świętować 60-lecie. Chcielibyśmy w ten jubileusz
czynnie włączyć mieszkańców naszej Spółdzielni. W związku z tym zwracamy się z propozycją do tych mieszkańców,
którzy zajmują się fotografiką o robienie zdjęć ciekawych
miejsc i zakątków naszej Spółdzielni, dla przykładu
w formie tradycyjnych pocztówek, które będzie można
wysłać do znajomych z dopiskiem „ja tu mieszkam”. Prosimy
to traktować jako oficjalne zaproszenie do konkursu fotograficznego, którego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce
w roku jubileuszowym Spółdzielni. Zaproszenie to jest
awizowane z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ chcemy
aby fotografie przedstawiały naszą Spółdzielnię w różnych
porach roku oraz po to, aby był czas na przygotowanie
wystawy nagrodzonych prac.
Ponawiając zaproszenie do konkursu fotograficznego,
na okoliczność jubileuszu 60-lecia LSM, który przyjmuje
nazwę „LSM, ja tu mieszkam” informujemy, że zasady
uczestnictwa w tym konkursie określa Regulamin zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni www.spoldzielnialsm.pl oraz na stronie internetowej Domu Kultury LSM
www.domkulturylsm.pl

INFORMACJA
Problemy związane z funkcjonowaniem instalacji centralnego ogrzewania możemy zgłaszać poza Administracją

Zapraszamy Mieszkańców do konsultacji z przedstawicielami Rady Dzielnicy RURY w każdą środę w godz. 17.00
–19.00 ul. Konrada Wallenroda 4 A, 20-607 Lublin,
Dom Kultury LSM, pokój nr 12
KONTAKT TELEFONICZNY:
Przewodniczący Rady Dzielnicy Rury
– Tomasz Dąbski, tel. 790 305 555
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Rury
– Anna Wojciechowska, tel. 538 611 147
Tomasz Emanuel Dąbski – Przewodniczący Rady Dzielnicy
Jerzy Leszek Król – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
Kazimierz Tadeusz Stasz – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy:
Anna Barbara Wojciechowska - Przewodniczący Zarządu
Piotr Ogrodnik - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Małgorzata Maria Iwanicka - Sekretarz Zarządu
Andrzej Grzegorz Gołacki - członek Zarządu
Michał Piotr Kopacz - członek Zarządu
Damian Stanisław Oleksiejuk - członek Zarządu
Zbigniew Stanisław Załoga - członek Zarządu
Skład Rady Dzielnicy:
Grażyna Mach
Tomasz Emanuel Dąbski
Piotr Ogrodnik
Andrzej Grzegorz Gołacki
Damian Stanisław Oleksiejuk
Helena Grudzińska
Małgorzata Maria Iwanicka Jerzy Robert Pietrzyk
Jerzy Płatakis
Jarosław Jagitka
Amadeusz Jan Popek
Jacek Mirosław Kmieć
Witold Grzegorz Kolaszyński Kazimierz Tadeusz Stasz
Konrad Szewczyk
Michał Piotr Kopacz
Anna Barbara Wojciechowska
Jerzy Leszek Król
Zbigniew Stanisław Załoga
Monika Kwiatkowska
Piotr Marek Lewczyński
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BEZPŁATNY ODBIÓR ELEKTROŚMIECI
Z DOMU !!!

rytowy sprzęt przedstawiciele ElektroEko mogą zabrać
również mniejsze elektrośmieci.
Infolinia, z którą należy kontaktować się w celu
odebrania elektrośmieci dostępna jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17
oraz w sobotę w godzinach 8-13.

Coraz częściej w naszych gospodarstwach domowych
spotykamy się z uszkodzonym i bezużytecznym sprzętem
określanym ogólnie jako elektrośmieci czyli Zużytym
Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym.
Nie zawsze uda się oddać go w momencie zakupu noPUNKT ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI
wego, nie zawsze mamy fizyczną możliwość odniesienia
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej LSM mogą
go do wyznaczonego miejsca zbiórki takich elektrośmieci,
korzystać również z punktu zbierania zużytych urządzeń,
najczęściej gromadzimy go gdzieś w domu, na klatkach
który znajduje się na parkingu zewnętrznym CH Leclerc
schodowych, w piwnicach, czy w pomieszczeniach
przy ulicy Zana 19. Punkt dostępny jest w każdą ostatnią
wspólnego użytkowania co zagraża ogólnie pojmowanesobotę miesiąca (najbliższa 27 lutego 2016 r.) w godzinach
mu zagrożeniu bezpieczeństwa, a ponadto niezbyt dobrze
9.00-14.00.
wpływa na estetykę naszego wspólnego zamieszkiwania.
Oddając elektrośmieci do punktów zbierania ElektroEko
Wyrzucanie ich do pojemników na ogólnie dostępne odmożna wspierać lokalne szkoły i przedszkola biorące udział
pady komunalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”. Elektrośmieci
grozi karą grzywny nawet do 5.000 zł.
wymieniane są na kupony Funduszu Oświatowego, które
Informujemy , iż mieszkańcy Lublina mogą korzystać
można przekazać wybranej placówce oświatowej, a ta
z punktów zbierania zużytych urządzeń elektrycznych
otrzyma za nie pomoce edukacyjne.
i elektronicznych, a także z usługi darmowych odbiorów
DLACZEGO PRAWIDŁOWE POZBYCIE SIĘ
elektrośmieci z domu. Dzięki temu każdy może w prosty
ELEKTROŚMIECI JEST TAK WAŻNE?
sposób pozbyć się niepotrzebnych elektrośmieci.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają
Lublin uczestniczy w ogólnopolskim programie „Moje
w sobie niebezpieczne pierwiastki i związki takie jak:
miasto bez elektrośmieci”, który jest autorskim projektem
rtęć, kadm, freon, azbest itp. Dopóki urządzenia działaorganizacji ElektroEko. Jego celem jest promowanie
ją i są prawidłowo użytkowane, nie stwarzają zagrożenia.
ekologicznych postaw i zachowań wśród Polaków, które
Natomiast w momencie, gdy urządzenie się zepsuje lub
powinny przełożyć się na selektywną zbiórkę elektrośmierozszczelni, mogą wydostać się z niego niebezpieczne
ci. Inicjatywa adresowana jest do gmin i ich mieszkańców,
substancje, które po przedostaniu się do gleby lub wód
a także szkół podstawowych oraz przedszkoli. Patronat
gruntowych stworzą zagrożenie dla człowieka i środonad programem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
wiska. Dlatego sprzęt elektryczny i elektroniczny nie
Ministerstwo Środowiska oraz Związek Miast Polskich.
powinien trafić na zwykłe składowisko razem z innymi
DOMOWY ODBIÓR ELEKTROŚMIECI
odpadami, a tym bardziej na dzikie wysypisko. Każde
Transport zepsutej i ciężkiej lodówki czy pralki do
urządzenia, nawet te najmniejsze, zasilane na baterie
punktów selektywnego zbierania odpadów może być nie
lub prąd powinny trafić do selektywnych punktów
lada wyzwaniem. Dlatego w ramach programu „Moje
zbiórki elektrośmieci. Zostaną tam przetworzone,
miasto bez elektrośmieci” na terenie Lublina funkcjonuje
a odzyskane z nich materiały można będzie wykorzystać
usługa darmowych odbiorów wielkogabarytowych
w produkcji nowych urządzeń.
elektrośmieci z domu. Dzięki tej
inicjatywnie problem pozbycia
się niepotrzebnych urządzeń nie
zaprząta już myśli mieszkańcom
JAK POZBYĆ SIĘ
miasta.
DUŻYCH ELEKTROŚMIECI Z DOMU?
Usługa jest bezpłatna i niezależnie od tego czy ciężki sprzęt
Zadzwoń i zamów
znajduje się na parterze czy na
bezpłatny odbiór dużych
czwartym piętrze bez windy
elektrośmieci z domu
przedstawiciele ElektroEko zabio2222 333 00
rą go ze wskazanego miejsca.
lub
W celu pozbycia się elektrośmieci
Możesz zamówić
z domu wystarczy zadzwonić pod
odbiór on-line na
numer 2222 333 00 lub skorzywww.elektrosmieci.pl
stać z formularza zamieszczonego
na stronie http://elektrosmieci.
BezpoÊrednio z domów odbieramy bezpłatnie du˝e sprz´ty, takie jak: pralki, lodówki, zmywarki, zamra˝arki, kuchenki elektryczne, telewizory o przekàtnej ekranu
przekraczajàcej 24 cale. Przy okazji odbierzemy równie˝ drobne elektroÊmieci np. sprz´t komputerowy czy zu˝yte Êwietlówki. Nie wyrzucaj elektroÊmieci!
pl/bezplatny-odbior-elektrosmieci-z-domu, by umówić się
na darmowy odbiór niepotrzebnych urządzeń w dogodnym
terminie. Odbierając wielkogaba-

WYGODNIE I ZA DARMO
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