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Szanowni Państwo,
Podwyżka cen ciepła zużywanego dla celów ogrzewania jak
każda podwyżka zawsze budzi niechęć. Jest to zrozumiałe
zwłaszcza w okresie rosnących cen, które mają istotny wpływ
na gorszy poziom życia. Niestety tak jak na olbrzymią większość
cen tak i na cenę ciepła nie mamy żadnego wpływu. Po prostu
otrzymaliśmy nową taryfę z nowymi wyższymi cenami do
wiadomości, stosowania i płacenia.
Nowe ceny ciepła LPEC wprowadził od dnia 1 listopada.
Podwyżka cen wprowadzona niezależnie od Spółdzielni musi
mieć przełożenie na wysokość kosztów centralnego ogrzewania, a co za tym idzie na wysokość opłat eksploatacyjnych.
Pragniemy przypomnieć, że ostatnie dwa sezony grzewcze
zamknęły się niewielkim minusem co znaczy, że kwota
przedpłat wnoszonych przez Państwo w opłatach miesięcznych
była niższa niż poniesione w tym samym okresie koszty.
Oczywiście koszty ciepła są rozliczane indywidualnie po
każdym sezonie grzewczym i nikt z Państwa nie zapłacił ani
mniej ani więcej a tylko tyle ile tego ciepła „zużył”. Z pełną
odpowiedzialnością pragniemy kolejny raz poinformować, że
opłaty wnoszone na poczet centralnego ogrzewania są
przeznaczone tylko i wyłącznie na ten cel. Nie są one ani
zwiększane ani zmniejszane na rzecz innych kosztów.
Na podstawie wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić,
że jedynym sposobem na utrzymanie kosztów ogrzewania na
„normalnym” poziomie jest racjonalna gospodarka ciepłem
w mieszkaniu, tzn. nieotwieranie okien przy odkręconych
zaworach przy grzejnikach, „przykręcanie” zaworów przy
dłuższej nieobecności w mieszkaniu, niewyziębianie mieszkań,
takie ustawienie zaworów aby temperatura we wszystkich
pomieszczeniach była zbliżona.
Mamy nadzieję – bo nikt tego nie wie, że zima nie będzie
zbyt ostra bo tylko w tym przypadku zużycie ciepła może być
niższe.
W dalszej części Informatora znajdziecie Państwo rozszerzenie tematu ogrzewania i sposobów oszczędzania.
Sezon grzewczy to czas w którym szczególną uwagę powinniśmy zwrócić także na zasady korzystania z urządzeń gazowych, a w szczególności z piecyków gazowych. Bardzo często
właśnie w tym czasie, media informują nas o kolejnych
przypadkach podtrucia tlenkiem węgla, a nawet zgonach.
W zasobach naszej Spółdzielni piecyki gazowe – podgrzewacze ciepłej wody najczęściej usytuowane są w łazienkach,
a więc w pomieszczeniach o małej kubaturze. Podczas pracy

piecyka, przy nie zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa może dojść do cofnięcia spalin i wdmuchnięcia ich
do naszej łazienki. Niebezpiecznym gazem tych spalin jest
tlenek węgla nazywany „cichym zabójcą”. Jest on niezauważalny, bezzapachowy i może w krótkim czasie doprowadzić
do śmierci. Niepokojącymi objawami świadczącymi o tym, że
może się on znajdować w mieszkaniu jest nasze samopoczucie: osłabienie, zawroty, nudności, omdlenie. To znak, że natychmiast należy otworzyć okna i przewietrzyć mieszkanie,
a w przypadku braku poprawy samopoczucia zasięgnąć pomocy służb ratowniczych.
Jeszcze raz prosimy o wzmożoną uwagę i ostrożność, nie
wolno bagatelizować podstawowych zasad bezpieczeństwa
związanych z użytkowaniem piecyków gazowych – podgrzewaczy ciepłej wody. Tu chodzi o ludzkie życie !
Wraz z dzisiejszym Informatorem otrzymacie Państwo teksty
dwóch ważnych Regulaminów obowiązujących w Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na mocy uchwały Rady Nadzorczej
z 25 października br. Są to : Regulamin określający obowiązki
Spółdzielni i członków w zakresie napraw, oraz Regulamin
używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego o współżycia mieszkańców w LSM.
Ich nowelizacja wynika wprost ze zmiany statutu LSM,
a także z konieczności uregulowania zwyczajnego, codziennego funkcjonowania międzysąsiedzkiego.
Przy projektowaniu zapisów Regulaminów korzystaliśmy
z wskazówek i uwag naszych mieszkańców, a także opinii Rad
Osiedlowych– co powinno się w nich znaleźć, żeby na naszych
osiedlach, w naszych blokach żyło się przyjemniej, a przede
wszystkim bezpieczniej.
Zdecydowana większość skarg do naszych Administracji
czy Zarządu dotyczy nie przestrzegania przez mieszkańców
podstawowych zasad porządku domowego.
Nagminnym jest naruszanie godzin ciszy nocnej; niewłaściwa opieka nad zwierzętami domowymi; uchylanie się od
obowiązku dbania o części wspólne; łamanie zakazu palenia.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminami i stosowanie się
do ich zapisów.

Z poważaniem
Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek
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OSZCZĘDZANIE CIEPŁA
Oszczędzanie zawsze drogiej energii cieplnej centralnego ogrzewania, za którą opłaty są największe
z pośród wszystkich opłat ponoszonych na utrzymanie
mieszkań to niewątpliwie bardzo ważny dla nas
wszystkich temat na najbliższy okres. Spółdzielnia
nasza po dociepleniu budynków dla zmniejszenia
kosztów ich ogrzewania znacząco obniżyła zamówioną w LPEC moc cieplną a administracje osiedli prowadzą bieżące kontrole parametrów dostarczanego przez
LPEC czynnika grzewczego jak i kontrole zamknięć
okienek piwnicznych, okien klatek schodowych i drzwi
wejściowych do budynków. Wszyscy musimy jednak
pamiętać, że na wielkość zużywanej energii cieplnej
dla ogrzewania mieszkań o czym wielokrotnie informowaliśmy naszych mieszkańców bardzo duży wpływ
ma właściwa, umiejętna obsługa zamontowanych przy
grzejnikach zaworów z głowicami termostatycznymi.
Zawory te służą do regulacji dostarczanego do grzejników a więc i do pomieszczeń ciepła a ich zadaniem
jest utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu na
poziomie wyznaczonym przez użytkownika mieszkania
w dostosowaniu do jego indywidualnych potrzeb.
Zawory termostatyczne nie zmieniają temperatury
wody w instalacji centralnego ogrzewania, lecz
w zależności od temperatury wewnętrznej pomieszczenia włączają lub wyłączają jej przepływ przez
grzejniki dogrzewając w ten sposób pomieszczenie.
Dla przypomnienia przytaczamy poniżej kilka podstawowych zasad obsługi przygrzejnikowych zaworów
termostatycznych umożliwiających racjonalne wykorzystanie dostarczanej do grzejników centralnego
ogrzewania energii cieplnej.
1. Regulacja temperatury w mieszkaniu powinna odbywać się przy pomocy zaworów termostatycznych, a nie
poprzez otwieranie lub zamykanie okien. W tym celu
należy obracać pokrętło (głowicę) zaworu, nie obawiając się przecieków .Dla podwyższenia temperatury
w pomieszczeniu obracamy pokrętło w lewo/ otwieramy zawór/, kręcąc w prawo przykręcamy zawór i obniżamy temperaturę grzejnika.
2. Zawór termostatyczny sam reaguje na temperaturę
otaczającego powietrza i utrzymuje temperaturę
ustawioną jego pokrętłem. Jeśli w pomieszczeniu
utrzymuje się ustawiona zaworem temperatura,
a grzejnik jest chłodny – oznacza to prawidłowe działanie zaworu. Na okres lata zawór należy odkręcić
maksymalnie – to przedłuża jego trwałość i ułatwia
rozruch instalacji centralnego ogrzewania w następnym
sezonie grzewczym.
3. Należy zużywać tyle ciepła, ile rzeczywiście potrzebujemy. Nocą można zmniejszyć temperaturę pomieszczeń. Również w ciągu dnia, kiedy przybywamy poza
domem, można ograniczyć temperaturę.
4. Grzejniki, zawory termostatyczne i podzielniki
kosztów powinny być odsłonięte! Jeśli grzejniki

i podzielniki są zasłonięte obudowami, szafkami, meblami, zasłonami lub firankami to zagradzają one ciepłu
drogę do pomieszczenia, zaś zasłonięte zawory termostatyczne nie będą włączały grzejnika, gdyż w ich
otoczeniu będzie znacznie wyższa temperatura niż
w pozostałej części pomieszczenia.
5. Mieszkanie należy wietrzyć krótko i intensywnie.
Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Przed wietrzeniem należy całkowicie zamknąć zawór
i dopiero wtedy szeroko otworzyć okno. W przeciwnym
razie chłodne powietrze opływające zawór powoduje
całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne
rozgrzanie grzejnika którego ciepło będzie uciekać
przez otwarte okno. W taki sposób marnuje się najwięcej ciepła!
6. Nie należy suszyć prania na grzejnikach. Dla odparowania wilgoci z tkaniny potrzeba więcej ciepła, które
musi dostarczyć grzejnik. Dodatkowo wilgoć w powietrzu wzmaga uczucie zimna.
7. Należy pamiętać o możliwości obniżania temperatury w czasie dłuższej nieobecności. Zawór można
ustawić w położeniu gwiazdka /*/
8. Należy zwracać uwagę na pomieszczenia wspólnego
użytku (korytarze, klatki schodowe, pralnie, suszarnie)
– czy zamknięte są okna, drzwi, itp.; część opłat za
ciepło to właśnie koszt ogrzania pomieszczeń wspólnych. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać jak najszybciej w administracji.
9. Drzwi i okna powinny być szczelne zapewniając
jednocześnie normatywny zgodnie z przepisami
prawa budowlanego dopływ powietrza zewnętrznego. Są to najcieńsze przegrody w mieszkaniu. Ich
uszczelnienie ograniczy ponadnormatywne straty
ciepła w tym miejscu. Po zapadnięciu zmroku można
opuścić żaluzje i zaciągnąć zasłony w oknach do wysokości parapetu.
10. Nie należy manipulować przy podzielnikach. Każda
próba manipulacji zostanie stwierdzona podczas odczytu, a wówczas opłata za ciepło będzie policzona
według stawki r yczałtowej (niekorz ystnej dla
Mieszkańca). Próby przechytrzenia wskazań podzielników zwykle powodują zwiększenie wskazań.

PALENIE PAPIEROSÓW W CZĘŚCIACH
WSPÓLNYCH BUDYNKÓW
Palenie papierosów w częściach wspólnych naszych
budynków budzi wiele kontrowersji. Większość z nas
nie znosi smrodu dymu palącego się papierosa.
Nagminnym jest palenie na balkonach, strzepywanie
popiołu i wyrzucanie niedopałków na dół. Mogą one
wpaść przez otwarte drzwi lub okna do sąsiada poniżej i być przyczyną pożaru.
Naszymi sąsiadami mogą być ludzie chorzy na astmę
dla których dym jest szczególnie szkodliwy dlatego
pamiętajmy o nich i nie palmy w pobliżu okien, na
balkonach i na klatkach schodowych.
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Sprawy te zostały uregulowane w paragrafie Nr 15
ust.3 i Nr 12 ust.2 w uchwalonym dnia 25 października
2012r przez Radę Nadzorczą Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Regulaminie używania lokali w domach
Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia
mieszkańców”.
Dla większości naszych mieszkańców jest to zrozumiałe i zasadne.
Gdy dym przeszkadza innym mieszkańcom na tę
okoliczność przychodzą przepisy kodeksu cywilnego,
a zwłaszcza art. 144 broniący przed immisjami z nieruchomości sąsiednich.
Celem ochrony osób niepalących jest znowelizowana Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 15 listopada 2010r. Ustawa zabrania palić w miejscach publicznych szczególnie jest to respektowane w szkołach,
środkach transportu, w zakładach opieki zdrowotnej,
na terenie uczelni i dziecięcych placach zabaw,
w obiektach sportowych oraz na przystankach komunikacji miejskiej.

KLATKI SCHODOWE
Po raz kolejny apelujemy o zabranie i nie pozostawianie rzeczy na korytarzach i klatkach schodowych.
Przypominamy jednocześnie,że lokale mieszkalne w
naszej spółdzielni nie są obciążane kosztami sprzątania
klatek schodowych, jest to obowiązek mieszkańców
wynikający również z „Regulaminu używania lokali
w domach Spółdzielni oraz porządku domowego
i współżycia mieszkańców”. Na rynku lubelskim działa
wiele firm zajmujących się sprzątaniem i często możemy ich oferty znaleźć też na naszych klatkach schodowych.

Wentylacja naturalna a
użytkowanie urządzeń gazowych
Ocenia się, że w Polsce ponad 3 mln gospodarstw
domowych korzysta oprócz kuchni gazowych także
z gazowych grzejników wody przepływowej, czyli
piecyków gazowych. Również w mieszkaniach wszystkich osiedli naszej Spółdzielni do przygotowania posiłków stosowane są kuchnie gazowe, zaś do przygotowania ciepłej wody piecyki gazowe stosowane są
w budynkach realizowanych do 1976 r. oprócz budynków osiedla im. B. Prusa. Stosowanie urządzeń gazowych w gospodarstwach domowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego wymaga zachowania
szczególnych warunków bezpieczeństwa w zakresie
użytkowania i eksploatacji nie tylko samych urządzeń
i instalacji gazowych, ale również innych sprzętów
i elementów wyposażenia mieszkania. Podstawowe
znaczenie dla bezpiecznego użytkowania mieszkań
ma sprawność urządzeń i instalacji gazowych, drożność
kanałów spalinowych i wentylacyjnych a także
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 entylacja mieszkań czyli wymiana w nich zużytego
w
powietrza na powietrze świeże o dużej zawartości
tlenu. W procesie przesyłania i użytkowania gazu
uczestniczą Zakłady Gazownictwa, zarządcy budynków
i użytkownicy lokali. Zatem w stosunku do uczestników
tego procesu przypisany jest inny zakres obowiązków
i odpowiedzialności. W Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami okresowe przeglądy w zakresie
sprawności instalacji i urządzeń gazowych oraz przeglądy kominiarskie przez uprawnione do tego osoby.
Wszelkie ujawnione w czasie tych przeglądów usterki
instalacji gazowych lub kanałów spalinowych i wentylacyjnych usuwane są na bieżąco. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek w działaniu przyborów
gazowych podczas prowadzonych przeglądów, na
właścicieli lub użytkowników mieszkań nakładany jest
obowiązek ich niezwłocznego usunięcia i potwierdzenie wykonania tej czynności w administracji właściwego osiedla.
W czasie użytkowania przyborów gazowych
użytkownik mieszkania powinien zapewnić stały
dopływ świeżego, zewnętrznego powietrza z dużą
ilością tlenu, niezbędnego w każdym procesie
spalania nie tylko gazu ale również każdego innego
paliwa (drewna, węgla, oleju itp.). W przypadku niedostatecznej, niewystarczającej ilości powietrza
dochodzi do niezupełnego spalania materiałów
palnych, a więc również i gazu podczas którego
wydziela się silnie trujący tlenek węgla potocznie
zwany czadem będący zagrożeniem dla życia
i zdrowia. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika
również z faktu, że tlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, łatwo miesza się z powietrzem
i łatwo się w nim rozprzestrzenia, a obiegowy pogląd
że jeśli nie ma dymu to nie może być czadu jest całkowicie bezzasadny. Zatem podstawowe znaczenie dla
bezpiecznego użytkowania gazu w mieszkaniach ma
sprawnie działająca wentylacja, której zadaniem jest
wymiana zużytego powietrza na powietrze świeże,
a więc nie tylko odprowadzenie z mieszkania powietrza zużytego ale również a nawet przede
wszystkim doprowadzenie do mieszkania powietrza
świeżego. Ponieważ w budynkach wielorodzinnych
z urządzeniami gazowymi może być stosowana wyłącznie wentylacja grawitacyjna – istnieje prawny
zakaz stosowania wentylatorów wspomagających.
W wentylacji grawitacyjnej czyli naturalnej strumień
powietrza wydalanego z mieszkania zależy od wielkości strumienia powietrza dopływającego. Inaczej mówiąc z każdego mieszkania odprowadzona może
być tylko taka ilość powietrza jaka zostanie do
niego doprowadzona. Z tego właśnie powodu tak
ważne jest nie tylko okresowe wietrzenie mieszkań,
ale również co znajduje odzwierciedlenie w przepisach
prawa budowlanego zapewnienie stałego dopływu
zewnętrznego powietrza. W budynkach realizowanych do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku

stosowane były okna i drzwi bez uszczelek, które zapewniały napływ powietrza bardzo często nawet
w nadmiarze. Powszechne stosowanie od przełomu
lat 80 i 90-tych gotowych okien z wbudowanymi
uszczelkami nie tylko znacząco ograniczyło zużycie
ciepła w mieszkaniach ale również wyeliminowało
infiltrację (dopływ) powietrza zewnętrznego, likwidując tym samym wymianę powietrza w pomieszczeniach.
Zanik wentylacji obejmuje większość mieszkań z wymienionymi podczas ich modernizacji oknami, w których ta sama wentylacja była przed modernizacją
mieszkań wydolna. Sama obecność mieszkańców
w pomieszczeniu powoduje zużycie tlenu (podczas
oddychania), a uruchomienie urządzenia gazowego
znacząco przyspiesza jego ubytek i prowadzi do
wzrostu stężenia produktów spalania w tym również
niebezpiecznego dla zdrowia i życia tlenku węgla.
Jak już pisaliśmy w nasz ych popr zednich
„Informatorach” w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców budynków wyposażonych w piecyki gazowe, Zarząd
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął inicjatywę
ich wymiany na instalacje centralnej ciepłej wody zasilanych ciepłem z miejskiego systemu ciepłowniczego.
W chwili obecnej ze względu na konieczność modernizacji zewnętrznych, osiedlowych sieci ciepłowniczych
którą wykonuje LPEC istnieje możliwość likwidacji
piecyków gazowych tylko w osiedlach im. A. Mickiewicza
i im. J. Słowackiego naszej Spółdzielni. Z uwagi na to,
że dla wykonania przebudowy systemu przygotowania
ciepłej wody użytkowej w budynkach z piecykami gazowymi niezbędna jest zgoda wszystkich prawnych
właścicieli nieruchomości Lubelska Spółdzielnia
Mieszkaniowa rozesłała do swych mieszkańców pismo
z prośbą o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie w terminie do 30. 11. 2012 r. Mimo że jest na to jeszcze trochę
czasu to niewielka ilość spływających „Oświadczeń” /do
chwili obecnej spłynęło ich zaledwie około 30% /
świadczy o małym zainteresowaniu członków Spółdzielni
tym tak ważnym tematem. Prosimy zatem wszystkich
naszych członków i mieszkańców dwóch wyżej wymienionych osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o
nie lekceważenie problematyki bezpieczeństwa nie
tylko własnego, ale również swoich najbliższych a także
sąsiadów mieszkających pod dachem tego samego
budynku i udzielenie pozytywnej odpowiedzi dla inicjatywy której najważniejszym celem jest bezpieczeństwo użytkowania naszych mieszkań.
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców użytkujących urządzenia gazowe przypominamy:
– wolno użytkować urządzenia wyłącznie sprawne
technicznie, posiadające świadectwa do stosowania zgodnie z przeznaczeniem
– nie wolno podłączać wentylatorów elektrycznych
lub okapów kuchennych wyposażonych w takie
wentylatory do kanałów wentylacyjnych
– nie wolno samowolnie, bez uzgodnienia z administracją osiedla zmieniać włączenia przewodów

spalinowych od piecyków gazowych, jak również
zmieniać położenia kratek wentylacyjnych
– nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach i otworów nawiewnych w drzwiach
do łazienek
– w czasie korzystania z urządzeń gazowych wskazane jest nawet minimalne uchylenie okna

WYRÓŻNIENIA

Podsumowanie anonimowej
ankiety oceniającej działalność
Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej / wrzesień 2012 r.
W roku bieżącym, w miesiącu wrześniu, już po raz
jedenasty, została przeprowadzona wśród mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej anonimowa
ankieta badająca satysfakcję mieszkańców z działalności Spółdzielni. W całej Spółdzielni przeprowadzono
150 ankiet. Po podsumowaniu wyników okazało się,
że mieszkańcy dość dobrze ocenili naszą działalność.
Ocena LSM na tle innych spółdzielni mieszkaniowych
w punktacji od
1-5 wyniosła 4,47 punktu, ocena poziomu obsługi
w Zarządzie Spółdzielni 4,28 punktu, natomiast ocena
poziomu obsługi w administracjach osiedli, średnio
4,14 punktu.
Niezależnie od oceny samej działalności Spółdzielni
ankietowani zgłaszali swoje oczekiwania wobec
Spółdzielni. Tym razem, w sumie zgłosili aż 435 postulatów. W tym 50% ankietowanych wypowiedziało się za
wymianą nawierzchni alejek pieszo-jezdnych na kostkę
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brukową, ponad 25 % za tworzeniem nowych miejsc
postojowych dla samochodów, remontem nawierzchni
na istniejących parkingach, doposażaniem w nowe
urządzenia zabawowe placów zabaw dla dzieci, prześwietlaniem drzew i krzewów. Wśród zgłoszonych
oczekiwań znalazły się też sprawy remontowe jak malowanie klatek schodowych, piwnic, remont balkonów,
czy odnowienie elewacji budynków. Były również
mocno akcentowane uwagi do właścicieli psów
o sprzątanie odchodów, o nie wyprowadzanie psów
tuż pod okna na parterach budynków, o trzymanie
psów na smyczy, o nie dokarmianie ptaków, a zwłaszcza gołębi na balkonach i parapetach. Zwracaliście
państwo również uwagę na spożywanie alkoholu na
terenie osiedli, także przez młodzież i na to, że nikt na
to nie reaguje, na uciążliwe zakłócanie ciszy nocnej
przez wynajmujących mieszkania. Były również wypowiedzi ankietowanych (11 osób), które są tak dalece
zadowolone z działalności Spółdzielni, że nie mają
żadnych oczekiwań.
Wszystkie zgłoszone oczekiwania zostały przedstawione i omówione na naradzie kierowników. Będą
systematycznie w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości technicznych realizowane. Na
pewno będą pomocne przy realizacji planów remontów
w poszczególnych osiedlach. Te, które są poza zasięgiem działalności Spółdzielni będą przekazane właściwym jednostkom samorządowym.
Wszystkim ankietowanym, którzy zechcieli wysłuchać
ankietera i poświęcić mu kilka minut dla dobra naszej
Spółdzielni serdecznie dziękujemy.

Konkursy na „Najlepiej
zarządzane osiedle” i na
„Najpiękniej ukwiecony balkon”
rozstrzygnięte, nagrody
wręczone podczas Uroczystej
Gali Balkonowej
25 października 2012 r. w Sali widowiskowej Domu
Kultury LSM przy ul. K. Wallenroda 4a odbyła się już
czternasta z kolei, Uroczysta Gala Balkonowa poświęcona ogłoszeniu wyników konkursów i wręczeniu
nagród laureatom. Galę uświetnił występ Formacji
Wokalnej „Babska Biesiada” i spotkanie przy ciasteczku
i lampce wina w kuluarach Domu Kultury LSM. Ponadto
można było cieszyć oczy wystawą zdjęć fotograficznych
tegorocznych, nagrodzonych balkonów.
Za relację z tej pięknej uroczystości niech posłuży
list e-mailowy, jaki otrzymaliśmy od mieszkanki naszej,
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
BLISKIE SPOTKANIA
25 października 2012r. –Dom Kultury LSM w Lublinie
ul. Konrada Wallenroda 4– sala widowiskowa wypełniona po brzegi. Spóźniłam się odrobinę i gdyby nie
Dyrektor Zdunek, który „upchnął” mnie życzliwie –
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stałabym w drzwiach.
Na estradzie żeński kwartet wokalny – ostro, widownia przytupuje.
Cóż takiego świętujemy? Odbywa się uroczyste
spotkanie z okazji podsumowania czternastego konkursu na najlepiej zarządzane osiedle LSM i najładniej
ukwiecony balkon.
Na estradzie przerwa. Głos zabrał Prezes Zarządu LSM
pan inż. Jan Gąbka. Powitał zgromadzonych, przypomniał okazję świętowania, cytując nasze motto, zaczerpnięte z poezji Cypriana Kamila Norwida „Bo
piękno na to jest, by zachwycało”.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji
Konkursowej. Rozpoczęło się rozdawanie nagród
i wyróżnień.
Nagroda za najlepiej zarządzane osiedle trafiła do
Osiedla im. M. Konopnickiej. Odebrał Kierownik Osiedla.
Rozdawanie nagród i wyróżnień „balkonowcom”
trwało dłużej z powodu mnogości nagrodzonych,
w zagęszczonej sali, ale ten czas wykorzystaliśmy
sympatycznie, oglądając slajdy nagrodzonych balkonów. Obecnym wyrywały się okrzyki zachwytu. To nie
balkony, ale całe ogrody. Kompozycje kwiatowe, rozpięte na tralkach balkonowych. Na wgłębieniach
balkonowych, na treliarzach, przecudne stroiki – kolory przeplatane zielenią. Jeżeli ktoś ma niedosyt lub nie
widział – w holu Domu Kultury jest wystawa fotografii
– można podziwiać.
Po ceremonii, dalsza część występów. Dziewczęta
ukazały się nam w mundurach – piękne „żołnierki”,
znowu rozgrzały salę.
Na zakończenie wieczoru, poczęstunek Prezesa.
W czasie poczęstunku żartom i komentarzom nie było
końca. Nie było ważne czy kto ma balkon, czy go nie
ma. Czy został nagrodzony , czy też nie – byliśmy razem
i to jest ważne. Zaryzykuję więc stwierdzenie – Balkony
nas łączą. I niech tak trwa.
Z radością relacjonowała Krystyna Wójcik.
Zdjęcia z uroczystości zamieściliśmy na ostatniej
stronie.

Zimą – dokarmiamy ptaki żyjące
na wolności
Ptaki żyjące na wolności na terenie osiedli naszej
Spółdzielni, obfitujące w różnorodne gatunki możemy
wspomagać w przetrwaniu trudnych warunków pogodowych w okresie zimy poprzez dokarmianie
w miejscach do tego wyznaczonych – karmnikach.
Dokarmiamy tylko w okresie zimy. Jest to podyktowane prawami natury oraz przepisami uchwały Rady
Miasta Lublin i Regulaminu używania lokali w domach
Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia
mieszkańców w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Intensywność dokarmiania należy dostosować do
warunków pogodowych.
Apelujemy do Państwa, jeżeli decydujecie się na

dokarmianie ptaków w okresie zimowym róbcie to
właściwie i regularnie, bo tylko w ten sposób zapewnicie ptakom przetrwanie trudnego dla nich okresu aż
do wiosny, kiedy to odwdzięczą się nam pięknym
śpiewem.
Ptaki chętnie zjedzą z naszego karmnika nasiona
słonecznika, konopi, maku, siemienia lnianego,
prosa, pszenicy, kukurydzy, rzepaku, czy rzepiku.
Na pewno nie jest wskazane podawanie świeżego
chleba, który powoduje u ptaków groźną chorobę
kwasicę oraz biegunkę, a tym bardziej resztek z naszego stołu, które zawierają sól i przyprawy na skutek
czego następuje zachwianie równowagi systemu gospodarki wodnej w organizmie ptaków prowadzące
do ich śmierci. Często spotykamy pod balkonami, na
trawnikach, a także wokół karmników garnki, miski
i inne pojemniki z resztkami pożywienia, całe kromki
chleba, ba nawet całe bochenki. Proszę Państwa takim
dokarmianiem wyrządzacie tylko same szkody i powinniście być tego świadomi.
Uczmy dzieci i młodzież właściwego stosunku do
naszych śpiewających, małych przyjaciół. Taka postawa
kształtuje poczucie szacunku, pobudza do zainteresowania ornitologią i wyzwala przeżycia estetyczne.

UWAGA

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA PARKINGOWE NA
PARKINGACH STRZEŻONYCH:
1. PRZY UL. PANA BALCERA;
2. PRZY UL. JANA SAWY
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE
MOZLIWOŚĆ DOBOWEGO I GODZINNEGO
PARKOWANIA W PROMOCYJNYCH CENACH.

Przed Bożym Narodzeniem
w Domu Kultury LSM
Rok 2012 to – jak pamiętamy – Międzynarodowy Rok
Spółdzielczości ogłoszony przez Organizację Narodów
Zjednoczonych. Z tej okazji prezentowaliśmy w domu
kultury dorobek instytucji o charakterze spółdzielczym,
m.in. Spółdzielni Pszczelarskiej „Apis” z okazji 80-lecia
jej istnienia, no i oczywiście obchodziliśmy 55-lecie
naszej macierzystej spółdzielni – Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. 15 grudnia chcielibyśmy jeszcze zaprezentować Państwu prężnie rozwijającą się w naszej
dzielnicy i Lublinie Spółdzielczą Kasę OszczędnościowoPożyczkową im. Zygmunta Chmielewskiego (SKOK).
Zapoznamy się z jej bogatą ofertą dla mieszkańców,
wystąpieniem prezesa Bogumiła Krzyszczaka, a całość
uświetni koncert pt. „Lublin kocha operetkę, operetka
kocha Lublin” w reżyserii Ryszarda Zarewicza i wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Lublinie i innych
scen lubelskich. Usłyszymy m.in. arie i duety ze„Skrzypka
na dachu”, „Wiedeńskiej krwi” Johanna Straussa,
„Księżniczki czardasza” Emericha Kalmana, „Hrabiny
Maricy”, „Ptasznika z Tyrolu” i „Orfeusza w piekle”. Dla

wielu osób będą to zapewne niezapomniane przeżycia.
Wcześniej na scenie domu kultury zobaczymy bardzo
ciekawe przedstawienie Teatru Kameralnego w Lublinie
pt. „Ania z Zielonego Wzgórza” z rewelacyjną Krystyną
Górską w roli głównej, a prawdziwą ozdobą spektaklu
będzie postać Pani Linde kreowana przez popularną
aktorkę lubelską Krystynę Szydłowską. Początek
grudnia to także wystawa Grupy Plastycznej „Kontrast”
pt. „Pejzaż Kazimierza i okolic” i wernisaż jubileuszowej
wystawy malarstwa, metaloplastyki i biżuterii Andrzeja
Jedliczki pt. „Mój świat” z okazji 50-lecia pracy twórczej
artysty. Pod koniec roku także trochę egzotyki. We
wtorek 4 grudnia zapoznamy się z życiem codziennym
i zwyczajami świątecznymi w chińskiej rodzinie oraz
specjałami chińskiej kuchni. Gościem naszym będzie
student filologii angielskiej na Uniwersytecie Huazhong
w Chinach Xiao Chen, a 6 grudnia w Domu Kultury LSM
przyjmować będzie (jak co miesiąc) lekarka z Tybetu,
której porady zdrowotne cieszą się dużą popularnością.
10 grudnia o godzinie 18.00 wystąpi u nas Aleksander
Evseev z koncertem rosyjskich i ukraińskich ballad,
a także pieśni i piosenek z repertuaru znanego Chóru
Aleksandrowa.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zasygnalizujemy w dniach 11 i 12 grudnia V Przeglądem Spektakli
Bożonarodzeniowych „Jasełka 2012”. Jest to impreza
cykliczna, która odbywa się nieprzerwanie od 2009 r.
Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością
wśród przedszkolaków i uczniów lubelskich szkół
podstawowych. W imprezie weźmie udział kilkanaście
zespołów małych artystów. Organizatorkami przeglądu są Barbara Wojtaś i Bożena Matyjasek – nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie oraz Małgorzata
I wanick a – instruktor z Domu Kultur y LSM.
Podsumowanie tego przeglądu oraz wręczenie nagród
jego laureatom nastąpi w dniu 9 stycznia 2013 r.
W grudniu odbędzie się tez szereg innych imprez dla
dzieci. Z Kółkiem Plastycznym Domu Kultury LSM
działającym pod kierownictwem Moniki Sierzpowskiej
współpracuje Przedszkole nr 39 w Lublinie, które zaprezentuje u nas prace małych artystów na wystawie
pt. „Miś” oraz artystyczne impresje związane ze złotą
polską jesienią w wykonaniu przedszkolaków
z Przedszkola nr 36. Kółko Plastyczne zaprezentuje zaś
swój dorobek z ostatniego półrocza. Z okazji Świętego
Mikołaja, tj. 3 i 6 grudnia, dzieci obejrzą też specjalnie
dla nich przygotowane przedstawienia „Tańcząca
królewna” na podstawie tekstu Henryka Ryszarda
Żuchowskiego z udziałem m.in. Małgorzaty Rapy,
Bartosza Siwka, Beaty Kamińskiej i Marcina Marca oraz
spektakl „Kozucha Kłamczucha” w reżyserii Marioli
Zagojskiej prezentowany przez Centrum Inicjatyw
Artystycznych.
Przed świętami w dniach 10-14 grudnia odbędzie się
tradycyjny kiermasz wyrobów świątecznych, zabawek,
ozdób choinkowych, bombek i ciast, który – jak zwykle
– cieszy dużą popularnością. Przez cały tydzień
otwarty będzie on w godzinach 14.00 – 19.00.
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