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ZAWORY TERMOSTATYCZNE
– OBSŁUGA
– KOSZT ZUŻYTEJ ENERGII CIEPLNEJ
Od chwili montażu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych i opomiarowania zużycia ciepła w lokalach
budynków Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej minęło
piętnaście lat. W ciągu całego tego okresu wielokrotnie
informowaliśmy mieszkańców L.S.M. w formie ulotek lub
w artykułach publikowanych przez nas w Informatorach
LSM, o zasadach obsługi zaworów termostatycznych
umożliwiających regulację zużycia ciepła w indywidualnych
lokalach zarówno mieszkalnych jak i usługowych, a tym
samym wpływania na wysokość kosztów ich ogrzewania.
Jak pokazuje życie wielu naszych, nie tylko nowych mieszkańców, do tej pory nie wykorzystuje możliwości jakie dają
te urządzenia. Świadczy o tym ilość reklamacji dotyczących
rozliczeń kosztów zużycia ciepła. Reklamacji w ogromnej
większości wiążących się z koniecznością dopłat do kosztu
ogrzewania lokali, a wynikających najczęściej z nieznajomości lub wręcz lekceważenia podstawowych zasad obsługi
przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, zamontowanych nie tylko dlatego że tak nakazywały przepisy prawa,
ale przede wszystkim po to by racjonalnie, dla osiągnięcia
wymiernych korzyści finansowych przez każdego użytkownika lokalu, mógł on gospodarować energią cieplną dostarczaną do grzejników centralnego ogrzewania.
By było to możliwe niezbędna jest świadoma, indywidualna obsługa i kontrola tych urządzeń przez samych
mieszkańców i użytkowników lokali.
Mając na uwadze powyższe, oraz w związku z rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego, pragniemy przypomnieć Państwu kilka podstawowych zasad związanych
z prawidłową obsługą przygrzejnikowych zaworów
termostatycznych, z prośbą o stosowanie ich, w codziennym użytkowaniu lokali.
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/, zwiększamy przepływ czynnika grzewczego,
kręcąc w prawo przykręcamy zawór, zmniejszamy
przepływ czynnika grzewczego obniżając temperaturę
grzejnika / grzejnik stygnie /.
2. Zawór termostatyczny sam reaguje na temperaturę

otaczającego powietrza i utrzymuje w pomieszczeniu
temperaturę ustawioną jego pokrętłem. Jeśli w pomieszczeniu utrzymuje się temperatura ustawiona zaworem, lecz
grzejnik jest chłodny, a tylko okresowo, co pewien czas jest
cieplejszy – oznacza to prawidłowe działanie zaworu.
Zawory termostatyczne nie zmieniają temperatury
wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania,
lecz w zależności od temperatury powietrza w otoczeniu głowic termostatycznych włączają lub wyłączają jej
przepływ przez grzejniki, w ten sposób pulsacyjnie
dogrzewając pomieszczenie.
3. 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 spowoduje całkowite
jego otwarcie, a tym samym maksymalne rozgrzanie
grzejnika którego ciepło będzie uciekać przez otwarte okno.
W taki sposób marnuje się najwięcej ciepła!
4. 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.
5. Grzejniki i zawory termostatyczne powinny być odsłonięte! Jeśli grzejniki są zasłonięte obudowami, szafkami, meblami, zasłonami lub nawet tylko firankami
to ciepło emitowane przez te grzejniki ma utrudniony
przepływ na środek pomieszczenia , zaś zasłonięte zawory termostatyczne nie będą włączały grzejnika, ponieważ
w ich otoczeniu będzie utrzymywała się znacznie wyższa
temperatura niż w pozostałej części pomieszczenia.
6. Należy pamiętać o możliwości obniżania temperatury w czasie dłuższej nieobecności. Zawór można
ustawić w położeniu gwiazdka /*/ Zużywajmy tylko tyle
ciepła, ile rzeczywiście potrzebujemy. Nocą można
zmniejszyć temperaturę pomieszczeń. Również w ciągu
dnia, kiedy dłużej przebywamy poza domem, można
ograniczyć ich temperaturę.
7. Drzwi i okna powinny być szczelne zapewniając jednocześnie normatywny zgodny 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.
8. Nie należy manipulować przy podzielnikach. Każda
próba manipulacji zostanie zarejestrowana w pamięci
podzielnika, a wówczas opłata za ciepło będzie policzona
według stawki ryczałtowej (niekorzystnej dla mieszkańca).

Jednocześnie przypominamy:
– pokrętła głowic zaworów termostatycznych przed rozpoczęciem sezonu grzewczego powinny być ustawione
w pozycji największego otwarcia (najwyższy numer).
Takie ustawienie pokręteł w chwili uruchamiania centralnego ogrzewania ułatwi rozruch instalacji w budynkach,
spowoduje, że ciepło szybciej dotrze do mieszkań
i umożliwi szybszą jego regulację w każdym z grzejników
przy pomocy zaworów termostatycznych.
– 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 swojej, właściwej dla danego osiedla administracji.
– w przypadku uszkodzenia głowic termostatycznych
zaworów typu MMA, jakie były montowane przez L.S.M.
informujemy naszych mieszkańców że, głowice takie
dostępne są odpłatnie w administracjach naszych osiedli.
Niestety zdarza się, że zawory termostatyczne ulegają
uszkodzeniu. Najczęściej dzieje się tak podczas przestawiania mebli w pomieszczeniach lub prowadzenia prac
remontowych w mieszkaniach. Dlatego zawory te przed
wykonywaniem tego typu prac należy zabezpieczyć zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed
brudem budowlanym ( zaprawy murarskie, gips, farby
malarskie i.t.p.) Uszkodzone głowice zaworów termostatycznych powinny być wymienione na nowe , gdyż to one
najczęściej są przyczyną niekontrolowanego przepływu
ciepła przez grzejniki.
Informujemy, że sezon grzewczy 2014/2015 zakończył się
dodatnim bilansem w kwocie 1 200 000 zł.
Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Opłaty za mieszkanie i garaż można dokonywać
bez prowizji w następujących punktach:
– SKOK Unii Lubelskiej przy ul.Z.Krasińskiego 2
– Poczta Polska S.A na terenie całego kraju
– Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
przy ul.Z.Krasińskiego 2 w Lublinie
– Punkt Kasowy przy ul.J.Sawy 3 i przy ul.Rzeckiego 21
(budynek Zarządu LSM)

UWAGA NA OSZUSTÓW CZYHAJĄCYCH
NA ŁATWOWIERNOŚĆ OSÓB STARSZYCH
Osoby starsze, mieszkające samotnie często nagabywane
są przez oszustów podających się za przedstawicieli różnych
instytucji. Aby wzbudzić zaufanie przestępcy stosują wiele
podstępów. Jedni już od progu obiecują tańsze leki czy
większą emeryturę, drudzy starają się wzbudzić litość, prosząc
o szklankę wody lub podając się za wolontariuszy zbierających pieniądze dla chorych dzieci. Podają się np. za pracownika opieki społecznej zbierającego informacje o niezbędnej
pomocy, za pracownika gazowni, który odwiedza osoby
uprawnione do bezpłatnej wymiany kuchenek gazowych
czy za pracownice służby zdrowia wykonujące badania
i zabiegi w domu pacjenta.
OSZUŚCI WYNAJDUJĄ CORAZ TO NOWE SPOSOBY
WYŁUDZANIA PIENIĘDZY:
– „na wnuczka” - oszuści posługują się podstępem podając
się za bliskiego członka rodziny w celu wyłudzenia
znacznych kwot pieniężnych. Ofiarami są najczęściej
abonenci telefoniczni w starszym wieku;
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– „na gazownię” czy „na hydraulika” - oszuści podając się
za fachowców wchodzą do domów. Kradną „co popadnie”,
albo po prostu wyłudzają kilkaset złotych za usługę,
której nie wykonali;
– „na dotację” - w ostatnim czasie wiele słyszy się o rozmaitych
dotacjach unijnych, rewitalizacji zaniedbanych dzielnic
i innych tego typu działaniach pomocowych. wykorzystują to złodzieje. Podając się za urzędników proszą o uiszczenie „opłaty manipulacyjnej” albo wpłacenie „zaliczki”
na poczet późniejszych realizacji przedsięwzięcia;
– „na urzędnika” lub „ funkcjonariusza publicznego” sprawcy podając się za urzędników państwowych wymyślają
szereg historii, które pozwolą im oszukać seniora. Może
to być np. wymiana złotówek na euro i konieczność spisania numerów banknotów powyżej 50 złotych, konieczność wykupu gruntu na którym zostało postawione
mieszkanie poszkodowanego itp.;
– „na handlarza” - oszuści podając się za akwizytorów,
proszą o możliwość prezentacji przyniesionego ze sobą
produktu. Kiedy zostaną wpuszczeni do mieszkania, jeden
z nich zachwala swój produkt a drugi nagle musi np. udać
się do toalety i w tym czasie przeszukuje pozostałe pomieszczenia w poszukiwaniu pieniędzy i biżuterii.
– na "policjanta"- należy zachować czujność w przypadku
wizyt czy telefonów od osób podających się za funkcjonariuszy policji lub innych służb mundurowych żądających pieniędzy pod pretekstem prowadzonych czynności.
Nie należy pod żadnym pozorem przekazywać pieniędzy!
Aby nie dać się oszukać i okraść przestępcom musimy
być czujni i pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad
bezpieczeństwa.
PAMIĘTAJ!
1) Nie wolno otwierać drzwi osobom, których nie znamy.
2) Nie wolno wpuszczać do domu obcych, nie mamy takiego obowiązku.
3) Każda wizyta przedstawiciela administracji osiedla,
gazowni czy elektrowni jest wcześniej zapowiadana.
Podczas takiej kontroli zadbaj, aby wraz z Tobą w domu
był ktoś zaufany.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zadzwoń do tej
instytucji, upewnij się, czy taka osoba tam pracuje i jest
upoważniona do kontroli.
4) Nie wolno wpłacać należności, ani przyjmować rzekomej
nadpłaty od „inkasentów”.
5) Nie wolno rozmieniać pieniędzy nieznajomym, im chodzi
głównie o rozpoznanie gdzie przechowujemy oszczędności.
6) Unikaj kupowania artykułów za podejrzanie niską cenę,
im „większa okazja” tym większe prawdopodobieństwo
oszustwa.
7) Uważaj na fałszywych krewnych! Rozmawiając przez telefon nie ufaj osobom podającym się za Twoich krewnych.
Rzekomy wnuczek, czy siostrzeniec, telefonując do Ciebie
udaje, że znajduje się w krytycznym położeniu i prosi
o natychmiastową pożyczkę. Na początku rozmowy nie
przedstawia się tylko czeka aż sami „zgadniemy” kto
dzwoni i zwrócimy się do niego po imieniu. Oszuści opowiadają historie o wypadkach, super okazjach na zakup
samochodu lub domu, prosząc o przekazanie pieniędzy
koledze lub koleżance, których nigdy nie widzieliśmy.
W takich sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność
i w każdym przypadku sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z oszustem. Natychmiast zadzwoń do prawdziwego
krewnego, za którego podawał się rozmówca, tylko w ten
sposób upewnisz się z kim rozmawiałeś.
JEŻELI PODEJRZEWASZ, ŻE KTOŚ PRÓBUJE CIĘ OSZUKAĆ
NATYCHMIAST POWIADOM O TYM POLICJĘ.
ZADZWOŃ NA NUMER ALARMOWY 997 ALBO 112.

MAMY WPŁYW NA KSZTAŁT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
A P E LU J E M Y D O M I E S Z K A Ń C Ó W!
O udział w głosowaniu i poparcie projektów z naszej dzielnicy
głosowanie odbędzie się w dniach od 01 do 10 października 2015r.
Głosowanie przeprowadzone będzie poprzez:
– Złożenie kart do głosowania w wyznaczonych punktach
– Wypełnienie elektronicznej wersji karty do głosowania, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin,
z zastrzeżeniem, że z tej opcji nie mogą skorzystać mieszkańcy Lublina, którzy nie mają nr pesel
– Wzór karty do glosowania udostępniony będzie pod adresem www.obywatelski.lublin.eu
– Na kartach do głosowania mieszkańcy Lublina, którzy mają ukończone 16 lat, dokonują wyboru 1 projektu małego i 1 projektu dużego.
– Na terenie jednej dzielnicy mogą zostać zrealizowane maksymalnie 3 projekty małe oraz 1 projekt duży.
LISTA PROJEKTÓW DUŻYCH:
D-2
CZUBY, LSM łączy nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji
D-6
Remont nawierzchni ulicy Balladyny
D-9
Remont ulic Skrzetuskiego, Pana Wołodyjowskiego, Juranda
D-69 Modernizacja ulicy Magdaleny Brzeskiej
LISTA PROJEKTÓW MAŁYCH:
M-6
Modernizacja dojazdu do Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. B. Chrobrego 18 w Lublinie oraz budowa dodatkowego parkingu
M-80 Remont ulicy Pana Tadeusza w Lublinie – ciągów pieszych i zatok postojowych
M-102 Remont ulicy Leszka Czarnego
M-103 130 nowych, bezpłatnych miejsc parkingowych dla LSM-ów, akademików Politechniki Lubelskiej i UMCS-u
oraz w okolicy ulic Głębokiej i Glinianej.
Karty do głosowania oraz informacje o projektach zgłoszonych z obszaru Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskacie
Państwo w każdej z siedmiu Administracji:
• os. Mickiewicza- ul. Wileńska 2, tel. 81 743-41-72 • os Słowackiego- ul .Skierki 10 , tel. 81 743-41-85 • os. Piastowskie –
ul.B.Śmiałego 4 , tel. 81 528-01-92 • os.Krasińskiego – ul. Leonarda 14, tel. 81 743-43-50 • os. Sienkiewicza – ul.Juranda 6,
tel. 81 528-01-91 • os.Konopnickiej – ul.Jana Sawy 3, tel. 81 743-56-40 • os.Prusa – ul. Rzeckigo 21 ,tel. 81 528-03-83.
Wszystkie projekty, które biorą udział w głosowaniu można znaleźć na stronie internetowej www.obywatelski.lublin.eu

WAKACJE Z BIZONAMI

Z falą upałów powoli odchodzi od nas lato, ale - jak sądzimy - w pamięci dzieci mieszkających w osiedlach
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ciągle tkwią atrakcyjne zdarzenia, w których uczestniczyły one w lipcu bieżącego roku. Mamy tutaj na myśli szereg imprez, spotkań,
zajęć i zabaw ,które odbyły się w Domu Kultury LSM w ramach „Akcji Lato 2015” od 29 czerwca do 24 lipca. Pisaliśmy
już nieco o tym w poprzednim „Informatorze”, dzisiaj
chcielibyśmy niejako podsumować te działania.

W półkoloniach uczestniczyło około 70 dzieci w wieku
od 6 do 12 lat. Przychodziły do nas codziennie w godzinach
9.00- 15.30. Udało nam się w pełni zrealizować wcześniejsze
zamierzenia, a były to zajęcia takie jak: terapia przez
sztukę (arteterapia) prowadzona przez Annę Śwircz, hulanie z hula –Hoop, którego uczyły Katarzyna Kulbowska
i Dorota Mościbrodzka, zajęcia plastyczne - domena Moniki
Sierzpowskiej - i śpiewanie ulubionych piosenek, które
wybierała dla dzieci Magdalena Stopa. Bardzo interesujące
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były spotkania z Grzegorzem Sztalem, opowiadającym
o historii pieniądza, a także przypominającym dzieciom
dzieje polskiej kawalerii, prezentując m.in. takie akcesoria
wojskowe, jak siodła, hełmy, szable i inną broń którą posługiwali się żołnierze w okresie międzywojennym i w czasie wojny. Z kolei Kamila Czosnyk prowadziła gry i zabawy
ruchowe w ramach bajkoterapii.

w Europie Muzem Zabawek i Zabawy. Mogły tam zapoznać
się z eksponatami i dowiedzieć, jak bawili się ich dziadkowie i rodzice, począwszy od XVIII wieku aż po dzień dzi-

siejszy, same również miały chwile, w których mogły pobawić się szeregiem urządzeń zabawowych zgromadzonych
na dziedzińcu muzeum. A jak Kielce, to wiadomo, że nie
Dzieci obejrzały w czasie wakacji dwanaście przeznaczonych dla nich filmów, w tym m.in. obrazy filmowe oparte
na tekstach literackich, takich jak „Dzieci z Bullerbyn”
i „W pustyni i w puszczy” według powieści Henryka
Sienkiewicza.
Odwiedziliśmy też lubelski Teatr im. Hansa Christiana
Andersena, gdzie odbyły się Warsztaty Teatralne pt. „Lato

można było pominąć Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego, które mieści się w budynku byłej szkoły pisarza, a także takich innych koryfeuszy literatury jak Adolf
Dygasiński, Bolesław Prus i Gustaw Herling-Grudziński.

w Dolinie Muminków”. Spacerując po Lublinie dzieci
zwiedziły Muzeum na Zamku, Izbę Drukarstwa na ulicy
Żmigród, jak również szereg innych ciekawych miejsc
i zabytków, po których oprowadzała przewodnik
Olga Rybołowicz.
Raz w tygodniu wyjeżdżaliśmy na całodzienne wycieczki autokarem. W tym roku pierwsza z nich prowadziła
do Kielc, gdzie dzieci zwiedzały jedno z największych
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Dzieci dowiedziały się wielu interesujących faktów
z biografii Żeromskiego. Zobaczyły szereg dokumentów
z epoki, między innymi płytę gramofonową z lat dwudziestych z nagranym głosem autora „Syzyfowych prac”,
a także miały okazję zobaczyć jak wyglądała ówczesna
klasa, ławki, piórniki, tornistry i „dyscypliny”, którymi carscy
wtedy nauczyciele wymierzali uczniom kary.
Druga wycieczka wiodła do Huty Szkła w Dubecznie nad
Bugiem, gdzie dzieci podpatrywały proces wytopu szkła,
formowanie z tego materiału różnego typu naczyń
i przedmiotów i mogły w firmowym sklepiku zakupić
różnego rodzaju szklane pamiątki. Wracając z Dubeczna

dzieci odwiedziły ośrodek wypoczynkowy w Okunince nad
Jeziorem Białym, przez kilkadziesiąt minut napawały się
atmosferą tego atrakcyjnego miejsca i oczywiście spróbowały miejscowych lodów. Największa popularnością cieszyły się średnie czekoladowe świderki.
Kolejna wycieczka zawiodła nas ponownie na ziemię
świętokrzyską do Zamku w Chęcinach, gdzie mali podróżnicy z LSM wspinali się na wzgórze i zamkowe wieże, mijając po drodze szereg podobizn historycznych postaci,
przymierzali fragmenty rycerskiego uzbrojenia i oczywiście
zakupili atrakcyjne pamiątki. W Chęcinach też w „Zajeździe
pod Srebrną Górą” zjedli smaczny obiad.

rodu sięgające średniowiecza i protoplastów rodziny
herbu Radwan. Drzewo to obejmuje aż 25 pokoleń.
Ostatnia czwarta wycieczka wiodła do Pałacu
w Kurozwękach, która to siedziba należała do rodów
Kurozwęckich, Lanckorońskich i Popielów. Tam mali odkrywcy podziwiali pięknie zachowany pałac rozbudowywany w ciągu kilku epok począwszy od średniowiecza, usły-

szeli dawne legendy, a także zobaczyli z bliska stada bizonów,
hodowanych tutaj jako atrakcja turystyczna ale także
na ubój. Tutaj również, podobnie jak w Chęcinach, zjedli
smaczny obiad, tym razem we wnętrzach pałacowych. Jedną
z atrakcji kompleksu w Kurozwękach jest labirynt z kukurydzy, którego długość ścieżek wynosi 4 km i 780 m. W tym
roku uformowany on był w kształcie głowy znanego dziejopisa Jana Długosza. Pomimo zawiłości ścieżek, w których
można było łatwo się zgubić, wszyscy uczestniczy wycieczki zdrowi i z uśmiechami na twarzy dotarli do Lublina.
Wydaje nam się, że moc atrakcji, w których uczestniczyły dzieci w tegorocznej „Akcji Lato”, na długo pozostanie
im w pamięci”

Opuszczając chęcińskie wzgórze odwiedziliśmy jedyne
w Polsce i trzecie na świecie Muzeum im. Przypkowskich
w Jędrzejowie. Zobaczyliśmy tam wspaniałą kolekcję zegarów zgromadzonych przez Feliksa, Tadeusza i aktualnego dyrektora Piotra Macieja Przypkowskich. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem dawnego gabinetu lekarskiego
założyciela kolekcji, urządzeniami domu, spiżarni i piwnicy, a także podziwiały olbrzymie drzewo genealogiczne
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ARTYSTYCZNE, LITERACKIE
I MUZYCZNE BOMBONIERKI
Koniec września w Domu Kultury LSM to już bardzo
ożywiona działalność. Rozpoczęły pracę tradycyjne formy
upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Koło Plastyczne, prowadzone przez Monikę Sierzpowską,
przeznaczone dla dzieci od 6 do 14 lat spotykać się będzie
we wtorki o godzinie 17.00, a także w środy od godziny
16.30. Zajęcia taneczne o charakterze baletowym, również
dla podobnych grup wiekowych, będą miały miejsce
w poniedziałki i środy, kierować nimi będzie znana choreograf Teatru Muzycznego w Lublinie Wioletta Suska.
Czwartek o godzinie 18.00 przeznaczony będzie na zajęcia
fotograficzne, również dla dorosłych. Zajmuje się nimi – jak
dotychczas - Jarosław Witkowski. W piątki z kolei w godzinach
popołudniowych spotykają się przyszłe wokalistki i wokaliści, którzy pod kierunkiem Magdaleny Stopy z Wydziału
Artystycznego UMCS rozwijać i doskonalić będą swój
warsztat śpiewaczy. Od drugiej połowy października
rozpocznie też pracę modelarnia dla dzieci i młodzieży,
która mieści się przy ulicy Juranda 7. Młodzi konstruktorzy modeli latających mogą się tam rozwijać we wtorki
i czwartki w godzinach 17.00 – 19.00. Zajęcia prowadzi
Wojciech Frąk. Nowością w tym roku będą warsztaty
z bajkoterapii, które spotkały się z dużym zainteresowaniem w czasie minionej „Akcji Lato 2015”. Proponuje je
Kamila Czosnyk i będą trwały jesienią przez trzy miesiące
od października do grudnia. Dzieci będą mogły zapisać
się również na zajęcia karate, które prowadzi Sebastian
Kiliański, oraz na naukę gry na instrumentach muzycznych
w ogniskach muzycznych Małgorzaty Iwanickiej oraz
Wiesławy i Tomasza Jusiaków.
Osoby dorosłe zapraszamy na gimnastykę przy muzyce.
Zajęcia te prowadzone są zarówno przed południem, jak
i po południu. W poniedziałki i piątki na godzinę 10.00
zaprasza Maria Błaszczyk, a we wtorki i czwartki zarówno
przed jak, i po południu zajęcia prowadzi Ewa Krzak. Osoby
zainteresowane pracą w Zespole Wokalnym „Senioritki”,
którym kieruje Dariusz Machnicki, zapraszamy w czwartki
na godzinę 12.00. W środy o godzinie 17.00 spotykają się
miłośnicy haftu krzyżykowego w ramach Stowarzyszenia
Twórców Przedmiotów Artystycznych „Kanwa”, które prowadzi od dwudziestu już lat Ewa Filipowicz. We wtorki
i piątki w godzinach 10.00-15.00 spotykają się miłośnicy
brydża sportowego, a w czwartki o godzinie 10.00 odbywają się zajęcia Klubu Aktywnego Seniora LSM. Osoby
zainteresowane uczestnictwem w tych zajęciach prosimy
o kontakt z Anną Gińko-Furmanik.
Od lat działa w Domu Kultury również Lubelskie
Towarzystwo Polsko-Węgierskie, którego prezesem jest
Tadeusz Rokicki. Odbywają się spotkania związane
z   upowszechnianiem kultury i obyczajów kraju „bratanków”, a także ich języka. Organizowane są koncerty i wystawy malarstwa, fotografii i muzyki węgierskiej, często
połączone z degustacją pikantnych węgierskich potraw
i tradycyjnego węgrzyna. Odbywają się też konsultacje
plastyczne prowadzone przez członków i wykładowców
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, spotka6

nia dziennikarzy i publicystów, którym patronuje
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej lubelskim oddziałem kieruje red. Stanisław Wojnarowicz.
Od dwóch lat Dom Kultury LSM jest główną siedzibą
Fundacji „Uniwersytet Drugiego Wieku”, którego różnorodne zajęcia organizuje prezes Halina Kobylarz. Są to m.
in. nauka języka angielskiego, francuskiego i włoskiego,
prelekcje dotyczące zagadnień prozdrowotnych, a także
typowe zajęcia klubowe. Raz w miesiącu spotykają się
członkowie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Plastyków, którzy nie tylko dyskutują o sztuce, ale również
prezentują swoją twórczość artystyczną. Prezesem
Stowarzyszeniu dr Urszula Tomasiak, a 3 października
tego roku organizacja ta obchodzić będzie swoje 50-lecie.
W Domu Kultury LSM spotykają się również członkowie
Społecznego Komitetu Odbudowy Lubelskiej Fary,
na którego czele stoi dr Józef Zięba, poeta, pisarz i długoletni dyrektor Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie.
Komitet ten rozważa możliwości rekonstrukcji dawnego
kościoła farnego pw. Michała Archanioła na lubelskim
Starym Mieście.
Siedzibę w elesemowskiej placówce kultury ma również
Rada Dzielnicy Rury, przewodniczącym Rady jest Tomasz
Dąbski, a pracami Zarządu Rady kieruje Anna Wojciechowska.
Dom Kultury zaprasza również do kina „Grażyna”, które
prezentuje filmy zawsze w niedziele na seansach o godz.
16.00 i 18.00, a nieraz też tzw. „Bajkowe niedziele” dla
dzieci o godz. 14.00. Za działalność kina odpowiadają Jerzy
Kucharczyk i Andrzej Woliński oraz red. Małgorzata Prus
i red. Stanisław Krusiński. Młodzież szkolna i miłośnicy
sztuki teatralnej mają okazję do uczestnictwa w wielu
spektaklach zawodowego Teatru Kameralnego w Lublinie,
którym od dwudziestu dwóch lat z powodzeniem kieruje
Jan Wojciech Krzyszczak, aktor i reżyser. Raz w miesiącu
odbywają się też konsultacje medyczne lekarzy z dalekiego Tybetu. Dom Kultury LSM pracuje w godzinach 8.0020.00 i serdeczne zaprasza do udziału w powyższych stałych
formach pracy.
Ale ten rodzaj działalności placówki to nie wszystko.
Miłośników literatury, nauki, malarstwa, fotografii i różnych
rodzajów muzyki zapraszamy na spotkania, wieczory autorskie, prelekcje, wernisaże wystaw i koncerty, które tradycyjnie cieszą się olbrzymim powodzeniem.
We wrześniu już prezentowane były prace nestora nauczycieli plastyków Kazimierza Kotlińskiego z Puław,
barwna wystawa fotografii „Radżastan – kolory żywego
dziedzictwa” (fotografie i filmy), którą przedstawiła
młoda hinduska reżyserka filmowa i fotograf Risheeka
Upadhyay z Bombaju w Indiach. Przypomnieliśmy również
agresję sowiecką na Polskę 17 września 1939 r. w postaci
wystawy dokumentalnej, którą przygotowało Towarzystwo
Przyjaciół Grodna i Wilna i jego prezes Tomasz Rodziewicz.
Rozpoczęły się również spotkania z historykiem sztuki dr
Elżbietą Matyaszewską z cyklu „Podróże w czasie, czyli
odkrywanie sztuki”, tym razem na temat „Artystycznej
awangardy ciąg dalszy”, a kontynuowane będą dwa cykle:
jeden poświęcony najwybitniejszym osiągnięciom sztuki
malarskiej i historii konkretnych dzieł, drugi sylwetkom
lubelskich malarzy.

Melomani mieli okazję uczestniczyć w koncercie „Dowody
istnienia”, który poświęcony był piosenkom Andrzeja
Zaryckiego z krakowskiej „Piwnicy pod Baranami” do tekstów Agnieszki Grochowicz, jednej z najlepszych wokalistek
młodego pokolenia w Polsce. Towarzyszył jej zespół
w składzie: Paweł Pierzchała – piano, Antoni Dębski – gitara basowa, Damian Niewiński – perkusja, Vitaliy Ivanov
– saksofony. 2 października o godz.. 18.00 zapraszamy
z kolei na recital Basi Stępniak-Wilk zatytułowany „Muzyczna
bombonierka”. Wokalistka jest autorką i wykonawczynią
m.in. takich przebojów jak „Bombonierka” (duet
z Grzegorzem Turnauem) czy „Słodka chwila zmian” –
piosenek, które gościły na najwyższych miejscach list
przebojów radiowej Trójki i listach wielu innych rozgłośni.
Notabene Basia Stępniak-Wilk mieszka w Krakowie, ale
pochodzi z Lublina, z Osiedla Bolesława Prusa na LSM i miło
nam, że będziemy ją gościć w naszym Domu Kultury.
Wystąpi z zespołem w składzie Jasiek Kusek – fortepian,
Paweł Solecki – fagot, melodia, EWI, cajon oraz Gertruda
Szymańska - instrumenty perkusyjne.
Dużym wydarzeniem będzie prezentacja „Leksykonu
dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny” autorstwa red.
Alojzego Leszka Gzelli w czasie spotkania zatytułowanego
„Dziennikarze – jacy jesteśmy?”. Tę publikację wydało
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Lublinie, a zaprezentują ją red. Alojzy Leszek
Gzella i red. Stanisław Wojnarowicz, prezes Stowarzyszenia.
To spotkanie uświetni recital Agnieszki Wiechnik, która
wykona piosenki z repertuaru Hanny Banaszak. Impreza
odbędzie się w czwartek 1 października 2015r. o godz.
18.00, poprowadzi ją red. Grażyna Hryniewska.
Dom Kultury LSM zaprasza również na szereg opowieści
podróżniczych inż. Krzysztofa Baranowskiego, które jak
zwykle będą się odbywały w środy o godz. 17.00, a pierwsze spotkanie będzie miało miejsce 7 października. 27
października przygotowujemy również wielki koncert
zespołu „Standard Brass Band” i Agnieszki Dobrowolskiej
zatytułowany „Wielcy nieobecni” poświęcony piosenkom
i utworom muzycznym artystów, których już nie ma wśród
nas, a pod koniec października lub na początku listopada
uroczystą galę podsumowania konkursów na „Najlepiej
zarządzane osiedle LSM” i „Najpiękniej ukwiecony balkon”
w naszych osiedlach.
To tylko niektóre wydarzenia, które będą miały miejsce
w Domu Kultury przy ulicy Wallenroda 4a. Informacji
o pozostałych prosimy poszukiwać na stronie internetowej
domkulturylsm.pl, na osiedlowych tablicach ogłoszeń,
w prasie, radiu i telewizji oraz w naszej placówce.

AKTUALNOŚCI
OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA
SPÓŁDZIELCZOŚCI 2015
03 lipca 2015 r. o godz. 16.00, w sali widowiskowej Domu
Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. K.
Wallenroda 4a z okazji Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości 2015, odbyło się uroczyste spotkanie.
Przybyłych na spotkanie przedstawicieli różnych branż
spółdzielczości z Lublina i woj. lubelskiego oraz zaproszo-

nych gości, bardzo serdecznie przywitał Jan Gąbka
– prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z licznie
zaproszonych gości przybyli: Alfred Domagalski - prezes
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz ks. Mieczysław
Cisło – biskup pomocniczy lubelski. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Rad Osiedli i Rady Nadzorczej
LSM oraz mieszkańcy naszej Spółdzielni.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego spotkaniu przewodniczyli: Katarzyna Kazimierska – pełnomocnik terenowy Krajowej Rady Spółdzielczej na woj. lubelskie oraz
Bolesław Rykwa – prezes Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
W trakcie spotkania głos zabierał Alfred Domagalski,
który nawiązał do prawie 200-letniej tradycji spółdzielczości w Polsce, przypominając działalność ks. Stanisława
Staszica uznanego za prekursora polskiej spółdzielczości.
Wspomniał o zasługach spółdzielczości w zwalczaniu
wykluczenia społecznego m.in. przez spółdzielnie inwalidów i socjalne. Bardzo mocno zaakcentował fakt,
że spółdzielnie kierują się nie tylko zyskiem, ale prze
wszystkim wartościami i zasadami, są otwarte na człowieka. Wspomniał także o trudnej dla spółdzielczości
sytuacji prawnej, o pracach Nadzwyczajnej Komisji
Sejmowej do rozpatrzenia projektu ustaw z zakresu
prawa spółdzielczego której 2,5 roku działania nie przyniosło oczekiwanych rozwiązań jak zreformować Prawo
spółdzielcze i o tym, że Zgromadzenie Ogólne Krajowej
Rady Spółdzielczej wystąpiło o zaprzestanie prac nad
poselskim projektem ustawy Prawo spółdzielcze. Nie
sprzyja temu ani sytuacja rozpoczynającej się kampanii
wyborczej do parlamentu, ani wprowadzone, bardzo
niekorzystne dla spółdzielni i ich członków proponowane
zapisy w nowej ustawie ograniczające jej samorządność,
samodzielność i autonomię, które będą prowadzić
do rozbicia ruchu spółdzielczego. Nadmienił, że Prawo
spółdzielcze musi być tworzone z udziałem spółdzielców,
oddolnie, a nie przez polityków. Bardzo ciepłe słowa
uznania dla spółdzielców skierował w swoim wystąpieniu
ks. biskup Mieczysław Cisło, który nawiązał do zasług dla
rozwoju spółdzielczości w Polsce ks. Stanisława Staszica
jak również mniej znanego w lubelskiem ks. Piotra
Wawrzyniaka. Był on wielkim patriotą i społecznikiem
na terenie Wielkopolski. Jego zasługą m. in. było założenie w Śremie, w 1873 r. Banku Ludowego opartego
na nowoczesnych zasadach spółdzielczości. Oficjalnej
części spotkania towarzyszyło wręczenie dyplomów
i nagród dla długoletnich, zasłużonych działaczy spółdzielczości. Otrzymali je z rąk pana Alfreda Domagalskiego,
pan Krzysztof Kazimierski i pan Czesław Walczak. Pierwszą
część uroczystego świętowania Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości 2015 zakończył koncert dedykowany
wszystkim spółdzielcom pt. „Cudowny świat operetki”
w wykonaniu artystów scen lubelskich.
Druga część spotkania miała miejsce w kuluarach Domu
Kultury LSM, gdzie przy wtórze Kapeli Zespołu Tańca
Ludowego UMCS i przy smakowitych przekąskach przygotowanych przez Lubelską Spółdzielnię Spożywców
„Społem”, długo jeszcze toczyły się towarzyskie rozmowy
spółdzielców i gości. Było to prawdziwe świętowanie.
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UZNANIE DLA OSIĄGNIĘĆ LSM.
Działalność Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie
pierwszy już raz spotkała się z uznaniem w skali
ogólnopolskiej. W czerwcu rozstrzygnięty został V
ogólnopolski ranking, w którym nasza Spółdzielnia
brała udział. Organizatorem rankingu jest miesięcznik
„Domy Spółdzielcze”. Miło nam poinformować, że po raz
kolejny LSM została zwycięskim laureatem i zajęła
pierwsze miejsce w kategorii -spółdzielnie największe
inwestujące.
Klasyfikacja ta ukazuje nieugięte miejsce Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na społeczno- gospodarczej
mapie kraju i jest kolejnym dowodem, że przyjęta
strategia rozwoju jest właściwie obrana i przynosi
racjonalne efekty.
Nagroda jest wyróżnieniem i uznaniem dla osób,
które rzetelną pracą i profesjonalizmem wspartym
pomysłowością, kryją się za wynikami spółdzielni.
Docenienie naszych osiągnięć jest dla nas motywacją by nieustannie wytyczać cele, intensyfikować w
 ysiłki
i realizować zamiary.
Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu
dyplom i statuetkę rankingu.

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. Prosimy to traktować
jako oficjalne zaproszenie do konkursu fotograficznego,
którego rozstrzygniecie 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. O szczegółach będziemy informować
w kolejnych Informatorach.

APEL
Na terenie osiedla „Piastowskie” odnotowujemy ostatnio
nasilające się zjawisko niszczenia elewacji przez pseudo
artystów, tworzących na ścianach naszych budynków
nieudolne graffiti.
Rada i Administracja Osiedla apeluje do mieszkańców,
którym nie jest obojętny wygląd naszego Osiedla o włączenie się w eliminowanie tych negatywnych zachowań.
Przekażmy swoim dzieciom, że malowanie po ścianach
budynków, to niszczenie naszej wspólnej własności, i że
jest to czyn godny potępienia. Jeżeli nasze dzieci chcą się
wykazać artystycznie, to Administracja wyznaczyła do tego
celu tylne ściany garaży, usytuowanych wzdłuż ul.Kazimierza
Wielkiego i chcemy, aby tylko tam można było oglądać
graffiti na naszym Osiedlu. Malowanie na ścianach budynków to wandalizm, którego usuwanie uszczupla nasz
fundusz remontowy.
Nie przechodźmy obojętnie widząc „wandali” niszczących
elewacje naszych budynków. W przypadku zauważenia
niszczenia ścian, nie wahajmy się zgłosić tego faktu natychmiast do Policji.
Numer alarmowy 112 jest czynny całą dobę. Nie trzeba
się przedstawiać, można zgłosić anonimowo, zgłoszenie
na pewno zostanie przyjęte.

