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Szanowni Państwo

Miesiące jesienne to z jednej strony pierwsze podsumowania działań danego roku, a z drugiej okres intensywnych prac w osiedlach przed sezonem zimowym.
W dzisiejszym wydaniu wybrane Administracje przygotowały krótkie informacje z realizacji prowadzonych lub
zakończonych robót remontowych, modernizacyjnych
i rekultywacyjnych. Wiele z nich było wnioskowane przez
Państwa w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Część
jest w trakcie przygotowań projektowych. Wszystkie
służyć mają poprawie estetyki i funkcjonalności miejsc,
w których mieszkamy i żyjemy.
Podobnie jak przeprowadzane u nas od 15 lat konkursy na „Najlepiej zarządzane osiedle Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej” i „Najpiękniej ukwiecony balkon”.
Wśród mieszkańców cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i dostarczają wielu emocji.
Komisja konkursowa zakończyła już swoje prace, czas
więc na podsumowanie. Już dziś zapraszamy Państwa
bardzo serdecznie na Uroczystą Galę w dniu 24 października 2013 o godz. 17.00 w Domu Kultury LSM przy
ul. K. Wallenroda 4 a, podczas której wręczone zostaną
nagrody laureatom tegorocznej edycji konkursów.
Podczas uroczystości podziwiać można będzie wystawę
zdjęć nagrodzonych balkonów; wysłuchać pięknego
koncertu pt. „Niezapomniane przeboje z repertuaru Anny
German” oraz obejrzeć krótki film dokumentalny poświęcony tej wokalistce.
Jak co roku również przeprowadzamy wśród mieszkańców
anonimową ankietę oceniającą działalność Spółdzielni
i warunki zamieszkania w naszych zasobach. Cieszą nas
wysokie noty dotyczące oceny obsługi mieszkańców, dostępu do informacji o Spółdzielni, utrzymania zieleni. Bardzo
dokładnie analizowane są Państwa oczekiwania, zgłaszane
w trakcie przeprowadzania ankiety. Wszystkim staramy się
sprostać, tak aby ciągle rosło Państwa zadowolenie. Choć
nie wszystkie leżą po stronie Spółdzielni, bo obejmują
obowiązki służb państwowych lub są w kompetencji Miasta,
ale z większością jako zarządca nieruchomości spółdzielczych musimy i chcemy się zmierzyć.

W dzisiejszym wydaniu na Państwa liczne prośby obszernie opisujemy mechanizm rozliczania zużycia wody.
Ceny wody są coraz wyższe. Tu Spółdzielnia nie ma nic
do powiedzenia, obowiązuje nas taryfa MPWIK.
Spółdzielnia rozlicza tylko zaliczki za zużycie i podgrzanie, które uiszczacie Państwo w opłatach eksploatacyjnych,
następnie niezwłocznie zobowiązana jest przekazywać je
do podmiotów dystrybuujących poszczególne media,
czyli jest po prostu pośrednikiem i bezpłatnym inkasentem.
Podobnie jest z wywozem śmieci, odbiorem ścieków,
energią czyt centralnym ogrzewaniem.
Dlatego tak ważne są wspólne działania zmierzające
do oszczędności.
Ze względu na niskie temperatury w połowie września
rozpoczęliśmy sezon grzewczy. Miejmy nadzieję, że zima
będzie łagodniejsza i krótsza niż w ubiegłym roku. Jednak
osiedla są już przygotowane na jej pierwszy atak – zgromadzone zostały odpowiednie ilości mieszanek do posypywania chodników; sprzęt odśnieżający przeszedł już
przeglądy techniczne. Prosimy o zgłaszanie do
Administracji zauważonych przez Państwa wszelkich
awarii drzwi, nieszczelnych okien w pomieszczeniach
wspólnego użytkowania. Prosimy o zamykanie okien na
klatkach i w piwnicach tak, aby zminimalizować ubytki
ciepła z budynków.
Informujemy Państwa, że w imieniu mieszkańców
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystąpiliśmy
z protestem do Prezydenta Miasta w sprawie przebudowy fragmentu ul. Filaretów na wysokości ulic Ignacego
Rzeckiego i Pana Balcera, a także remontu ulicy Pana
Balcera na odcinku wyjazdu z garaży usytuowanych pod
klatką IX budynku przy ul. Pana Balcera 8. Projekt władz
miejskich uwzględnia likwidację możliwości skrętu
w lewo z ul. Filaretów w ul. Rzeckiego; likwidację skrętu
z ul. Pana Balcera w lewo w stronę ul. Zana oraz usytuowanie jezdni przy wyjazdach z garaży przy ul. Pana
Balcera 8
Sparaliżuje to nie tylko komunikację w obu tych osiedlach, lecz też w całej dzielnicy; w znacznym stopniu

utrudniony zostanie dojazd do wielu obiektów i instytucji publicznych (gabinety lekarskie, szkoła, przedszkole,
basen, bank). Realizowane rozwiązania utrudnią wjazd
na osiedla pojazdom uprzywilejowanym – pogotowie
ratunkowe, policja, straż pożarna.
Podwyższenie poziomu nawierzchni asfaltowej i wysokie krawężniki przed garażami przy Balcera 8 uniemożliwią bezpieczny wyjazd użytkownikom garaży, a projektowany spadek w stronę budynku mieszkalnego i garaży
spowoduje zalewanie wodami opadowymi ww. pomieszczeń.
Pod protestem podpisało się ponad 500 mieszkańców
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oburzonych brakiem
uwzględnienia ich interesów przy przebudowie tak
newralgicznych skrzyżowań i zastosowaniem wadliwych
rozwiązań technicznych przy remontach osiedlowych
ulic.
Z poważaniem Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

Ankieta
Podsumowanie anonimowej ankiety
oceniającej działalność Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej / wrzesień
2013 r.
Już po raz dwunasty została przeprowadzona
anonimowa ankieta badająca satysfakcję mieszkańców z działalności LSM. W całej Spółdzielni przeprowadzono 150 ankiet z procentowym podziałem na
administracje poszczególnych osiedli. Po podsumowaniu wyników ankiety okazało się, że w zakresie
oceny działalności LSM, punktacja ogółem
w Spółdzielni, przedstawia się następująco:
– powyżej 4 oceniono: dostęp do informacji o działalności Zarządu Sp-ni, zaplecze zaopatrzeniowe
i usługowe, utrzymanie terenów zieleni oraz poziom
obsługi w Zarządzie i w administracjach osiedli.
– poniżej 4 oceniono: estetykę budynków, stan
techniczny infrastruktury osiedlowej, bezpieczeństwo,
stan techniczny budynku, w którym mieszka ankietowany.
Natomiast ocena LSM w porównaniu do innych
spółdzielni mieszkaniowych wyniosła 4,27 (w punktacji od 1-5).
Ocena działalności LSM przełożyła się na oczekiwania z jakimi mieszkańcy wystąpili wobec Spółdzielni.
Było ich w sumie 220. Wśród ankietowanych były
również osoby które nie zgłaszały żadnych oczekiwań
argumentując to tym, że Spółdzielnia zarządza powierzonym majątkiem w sposób zadawalający. Więcej
niż 10% zgłoszonych postulatów, w kolejności od
ilości zgłoszeń dotyczyło: bezpieczeństwa na osiedlach, dużo pijanych osób, zdarzają się napady rabunkowe, istnieje potrzeba zwiększenia patroli Policji
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i Straży Miejskiej; zieleniejącej elewacji budynków,
która nie wygląda estetycznie stąd oczekiwania
mające na celu jej odnowienie; alejek pieszo-jezdnych,
prośba o kontynuowanie wymiany istniejącej nawierzchni na kostkę brukową; placów zabaw, nie
tylko doposażenie w urządzenia zabawowe, ale likwidacja nawierzchni asfaltowej, zadbanie o małe placyki osiedlowe, ogrodzenie placów zabaw, wymiana
uszkodzonych sztachetek w ogrodzeniu, uzupełnienie
piasku, ustawienie dodatkowych ławek; parkingów,
za mało, jest potrzeba tworzenia nowych, ale trzeba
również zadbać o te istniejące; balkonów, remontować,
montować daszki na ostatniej kondygnacji.
Mniej niż 10%, a było ich kilkadziesiąt, między innymi dotyczyło: odnawiania klatek schodowych i piwnic;
dbania o tereny zieleni i drzewostan; stanu technicznego budynków i wewnętrznych instalacji budynkowych
ze szczególnym zwróceniem uwagi na kanalizacyjną;
awaryjności dźwigów osobowych; mieszkań wynajmowanych na stancje, nie wiadomo kto mieszka,
brudzą, hałasują, niszczą mienie wspólne; psów,
egzekwować sprzątanie odchodów przez właścicieli,
montować kosze na odchody, wyznaczyć miejsca
wybiegów dla psów; kotów w piwnicach, wyprowadzić;
remontu nawierzchni ulic; nie podwyższać czynszu;
docieplić budynki; dbać o porządek na osiedlach. Nie
wszystkie oczekiwania leżą po stronie Spółdzielni, ale
z większością Zarząd Spółdzielni, jako zarządca
nieruchomości będzie musiał się zmierzyć.
Ankieta anonimowa daje kierownictwu Spółdzielni
poczucie pewności podjętych kierunków działania,
ponieważ w większości przypadków są one zbieżne
ze zgłaszanymi postulatami, a jednocześnie ukierunkowuje nowe działania w taki sposób, aby bardziej
skutecznie zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców
w celu poprawiania standardów zamieszkiwania
w LSM.

CIEPŁA WODA CORAZ DROŻSZA !
We wrześniu otrzymali Państwo indywidualne rozliczenia zużycia wody za ostatni okres rozliczeniowy (tj. od
lutego do sierpnia br.). Wobec licznych pytań i wątpliwości , chcemy ponownie przypomnieć zasady tych rozliczeń.
Cena 1 m3 wody i ścieków ustalana jest przez MPWiK
i publikowana w obowiązującej taryfie, co można bez
problemu sprawdzić nawet na stronie internetowej
MPWiK-u. Spółdzielnia tylko rozlicza zużycie i pobrane na
ten cel zaliczki. To nie budzi wątpliwości. Dużo więcej
kontrowersji wzbudza natomiast tzw. „cena ciepłej wody”
czyli koszt podgrzania 1 m3. Tutaj nie ma obowiązującej,
ustalonej ceny. Wylicza ją spółdzielnia (wg faktur LPEC)
na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Wynika ona
wprost z odniesienia kosztu energii cieplnej zużytej do
podgrzewu -do ilości wody podgrzanej, odczytanej
z licznika głównego w danej wymiennikowi. Na koszty
podgrzewu, tak jak w przypadku centralnego ogrzewania
składają się koszty energii cieplnej i jej przesyłu, oraz

comiesięczna opłata stała (moc zamówiona i jej przesył).
Ostatnie rozliczenie pokazało że cena jednostkowa
ciepłej wody w naszych zasobach znacznie wzrosła
i w wielu budynkach przekroczyła 20 zł/m3. Przyczyny
tego są dwie. Po pierwsze -rosną ceny energii cieplnej,
o czym informujemy przy podwyżkach zaliczek centralnego ogrzewania. Doskonale Państwo to widzą analizując
koszty ogrzewania swoich mieszkań, które z roku na rok
są coraz wyższe.
Jednak w przypadku ostatnich rozliczeń ciepłej wody
dominującym czynnikiem, który w ogromnym stopniu
wpłynął na jej cenę okazało się zużycie.
Drastyczny spadek zużycia wody, zwłaszcza w os. im.
B. Prusa spowodował że koszt podgrzania jednego m3
wody był wyższy.
Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać przede
wszystkim w letnich wyjazdach wakacyjno-urlopowych,
zwłaszcza licznie zamieszkujących budynki os. Prusa
studentów pobliskich uczelni. Ciepła woda jest coraz
droższa, wzrosła więc również skłonność mieszkańców
do oszczędzania, czyli mniejszego zużycia ciepłej wody
w codziennym życiu gospodarstw domowych.
Wobec faktu, że wielu mieszkańców do wody dopłaca
spółdzielnia w najbliższym czasie zweryfikuje zaliczki na
ten cel i tam gdzie będzie to konieczne zwiększy ich
wysokość. Pozwoli to wpłacać trochę więcej co miesiąc
i uniknąć dużych dopłat przy rozliczeniu.
Musimy mieć jednak świadomość, że ciepła woda już
od kilku sezonów rozliczeniowych tania nie jest i płacić
musimy za nią coraz więcej. Nie zależy to w żadnym
stopniu od spółdzielni. Jesteśmy tu (tak jak w przypadku
innych mediów) tylko pośrednikiem, inkasentem cudzych
pieniędzy.

pięknieją Osiedla
Osiedle Mickiewicza
Tak, to nie tylko lakoniczne stwierdzenie, ale namacalna rzeczywistość. Najstarsze osiedle LSM nabiera nowych
barw. W miejscu starych, opuszczonych placów zabaw,
czy placów wypoczynku powstają nowe, kolorowe,
przyjazne, na których można odpocząć czytając ulubioną
lekturę, czy pokonwersować z sąsiadami, a nawet pograć
w warcaby lub szachy. Jednym słowem spędzić mile
wolny czas. Towarzyszy im wymiana nawierzchni alejek
pieszych, pojawiają się nowe nasadzenia roślin, a przede
wszystkim ławeczki zapraszające do przysiądnięcia,
chociażby na chwilę. W trakcie minionego już lata, najwięcej emocji budziły prace modernizacyjne samej fontanny i placu wokół niej. Dziś prezentujemy zdjęcia tego
miejsca po modernizacji. Skwer ten, w ciekawy sposób,
prezentuje również okładka miesięcznika „Domy
Spółdzielcze” Nr 8/2013. Atrakcyjnym okazał się plac
(obok skweru z fontanną), z zamontowanymi urządzeniami do fitnessu na świeżym powietrzu, z którego może
korzystać zarówno młodzież jak i osoby dorosłe dbające
o tężyznę fizyczną. Przeprowadzone prace modernizacyjne są efektem współpracy LSM i Instytutu Architektury
Krajobrazu KUL prowadzonej w oparciu o podpisaną
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umowę o współpracy. Również w ramach tej współpracy
w ostatnim czasie studenci Instytutu w trakcie praktyk
wykonali na tym skwerku nowe nasadzenia roślin.
Kierownik Administracji os. im. A. Mickiewicza, pan
Henryk Dąbrowski swego czasu obiecał powrót na centralny plac zabaw gazika i słowa dotrzymał. Jak tylko
pojawił się na placu ustawiały się do niego kolejki, a radości nie było końca, podobnie jak z samolotu z prawdziwym śmigłem, nie mówiąc o zjeżdżalni-rakiecie.
Centralny plac zabaw będzie dalej modernizowany,
łącznie z wymianą nawierzchni.
Atutem Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym
os. Mickiewicza jest nie tylko zieleń, ale przede wszystkim
przestrzeń osiedlowa, która w założeniach twórców
osiedla jak i obecnego Zarządu Spółdzielni odgrywała
i nadal odgrywa, poza efektami estetyki, ważną funkcję
społeczną, integrującą lokalną społeczność. Dlatego
jednym z kierunków działania jakie Zarząd postawił sobie
do realizacji jest jej modernizacja. To co udało się już
zrealizować prezentują zamieszczone zdjęcia, resztę
można zobaczyć spacerując alejkami najstarszego osiedla
LSM na który serdecznie zapraszamy.

Osiedle Piastowskie
Dobiegł końca, długo oczekiwany, remont ulicy
Bolesława Śmiałego na Osiedlu „Piastowskie” LSM.
Poprzedziły go wieloletnie starania Radnych miejskich
Jana Gąbki i Piotra Kutego oraz Rady Osiedla. Ulica
otrzymała nową nawierzchnię, a chodniki w pasie drogowym zostały wykonane z kostki brukowej. Przy okazji
remontu udało się wygospodarować kilka miejsc postojowych w rejonie pawilonu handlowego oraz wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Jeszcze w tym roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych wykona wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego
63 miejsca postojowe, które zostały zaprojektowane na
długości ogródków działkowych. Pozwoli to rozwiązać
trudną sytuację z parkowaniem pojazdów w tym rejonie.
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Osiedle Konopnickiej

Osiedle Prusa

Na terenie Osiedla im. Marii Konopnickiej w bieżącym
roku wykonano szereg prac modernizacyjnych. W celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom
i ich opiekunom wykonano estetyczne i funkcjonalne
ogrodzenie całego placu zabaw przy ulicy Żarnowieckiej
4. Zamontowano dodatkowo pięć nowych urządzeń
fitness dla młodzieży i osób dorosłych oraz jedno urządzenie zabawowe dla dzieci młodszych.
Ponadto, na głównej osiedlowej alejce prowadzącej
w kierunku pawilonu handlowego przy ulicy Pana Balcera
9 ustawiono ławki i gazony z kwiatami sezonowymi. W ten
sposób powstało miejsce zachęcające do odpoczynku
w czasie spaceru.
Przed budynkiem przy ulicy Żarnowieckiej 3 wyremontowano część ciągu pieszego. W miejsce starego asfaltu
położono kostkę brukową z wydzielonymi miejscami na
ławki wypoczynkowe.
Wszystkie prace zostały wykonane z myślą o poprawieniu estetyki osiedla i warunków życia mieszkańców.

Informujemy, że na placu rekreacyjnym pomiędzy
budynkami Pozytywistów3 i M. Brzeskiej 9 zostały zamontowane trzy urządzenia fitness. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do czynnego ich wykorzystania i codziennych ćwiczeń.
Na terenie osiedla w bieżącym roku przeprowadzono
wiele prac remontowych, modernizacyjnych i rekultywacyjnych terenów zielonych. Zakres prac remontowych
obejmował malowanie klatek schodowych, wymianę
stolarki okiennej w częściach wspólnych, wymianę drzwi
wejściowych do budynków, remont balkonów, ocieplanie
stropodachów oraz wymianę nawierzchni alejek osiedlowych na kostkę brukową. W ramach modernizacji LPEC
przeprowadził wymianę sieci ciepłowniczej w rejonie
budynków Ochockiego 2, 3, 4, 5, 6, Emancypantek 2,
Rzeckiego 3, M. Brzeskiej 5 i 7. Informujemy, że w związku ze zmianą najemcy pawilonu handlowego przy
ul. Pozytywistów 1 i koniecznością zapewnienia dostępu
do parkingu dla potrzeb funkcjonowania sklepu, parking

zlokalizowany prz y pawilonie od strony ulicy
Nadbystrzyckiej będzie parkingiem ogólnodostępnym
dla mieszkańców i klientów sklepu.

Osiedle im. B. Prusa – plac zabaw Pozytywistów 3
- M. Brzeskiej 9.

Osiedle Krasińskiego
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Administracja Os. im. Z. Krasińskiego jest na etapie
opracowywania planu rewitalizacji placu zabaw dla dzieci w sąsiedztwie budynku przy ulicy Krasińskiego 6 i placu
rekreacyjnego w rejonie budynku przy ulicy Leonarda 2-4 i Krasińskiego 16.. Przedmiotem tego opracowania jest
projekt nowego układu ciągów pieszych, modernizacji placów zabaw, fitnessu dla dorosłych i miejsca do rekreacji.
Zakres prac projektowych obejmuje również projekt gospodarki zielenią istniejącą jak również projekt nowych
nasadzeń. Projekty opracowywane są przez studentów KUL z Instytutu Architektury Krajobrazów pod fachowym
nadzorem pracowników naukowych. Poniżej prezentujemy jeden z nich. Pozostałe do wglądu w ADM Osiedla.
Po przebudowaniu przez Administrację dwóch śmietników na system wrzucania bocznego, na życzenie mieszkańców będziemy przebudowywać kolejne. Powyższe działania mają na celu zapobieżenie przekształcenia altan
śmietnikowych w publiczne sanitariaty jak również, ograniczenie zanieczyszczania terenów wokół nich.
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Aktualności
Finał konkursów
na „Najpiękniej ukwiecony balkon”
i „Najlepiej zarządzane osiedle”
W 2013 r. odbyła się XV już edycja konkursów na
„Najlepiej zarządzane osiedle” i na „Najpiękniej
ukwiecony balkon” w Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej .
Do konkursu na „Najlepiej zarządzane osiedle”
przystąpiły wszystkie bez wyjątku osiedla naszej
Spółdzielni. Natomiast do udziału w konkursie balkonowym i do ukwiecania balkonów zachęcało naszych
mieszkańców zaproszenie, które zamieściliśmy
w Informatorze nr 85.
Jak co roku patronat nad obu konkursami sprawowała Rada Nadzorcza i Zarząd LSM. Komisja Konkursowa
powołana zarządzeniem wewnętrznym Prezesa LSM
Nr3/2013 z dnia 04 czerwca 2013 r. działała od czerwca do końca sierpnia w oparciu o ustalony harmonogram przeglądów.
Osiedla były oceniane przez członków Komisji
Konkursowej w oparciu o ustalone kryteria, szczególną uwagę zwracali na: utrzymanie terenów zieleni,
zagospodarowanie placów zabaw, terenów wokół
garaży i na parkingów, ciągi pieszo-jezdne, wejścia
do klatek schodowych łącznie z opaskami odwadniającymi wokół budynków, oceniali wygląd i czystość
altan śmietnikowych oraz zsypów. Każde z kryteriów
było punktowane od 1-10. Niezależnie od tego brali
pod uwagę wartość reprezentatywną każdego osiedla
z osobna.
Nieco więcej czasu członkowie Komisji Konkursowej
poświęcili na przegląd i ocenę ukwieconych balkonów.
Przegląd balkonów w każdym osiedlu pod względem
ich ukwiecenia odbył się co najmniej dwa razy.
Zdarzało się, że podczas wyboru tych najpiękniejszych
były różnice zdań w ocenie co skutkowało kolejnym
przeglądem po to, aby dokonać ponownej oceny
i podjąć właściwą decyzję. Poziom ukwieconych
balkonów w roku bieżącym nie odbiegał od roku
poprzedniego, a najwięcej ukwieconych balkonów
było jak zwykle w os. im. J. Słowackiego. Wśród laureatów najpiękniej ukwieconych balkonów znaleźli
się również tacy, którzy otrzymają tytuł „Honorowego
balkonowicza”, z racji wielokrotnego zdobycia punktowanego miejsca w poprzednich edycjach.
Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród
laureatom obu konkursów odbędzie się 24 października 2013 r., o godz. 17.00, podczas Uroczystej
Gali, w sali widowiskowej Domu Kultury LSM.
Uroczystość uświetni koncert pt. „Niezapomniane
przeboje z repertuaru Anny German” w wykonaniu
Natalii Kovalenko (śpiew) i Andrzeja Płonczyńskiego
6

(akompaniament). Wszyscy laureaci otrzymają na
Uroczystą Galę imienne zaproszenia.
W kuluarach Domu Kultury będzie można obejrzeć
wystawę malarstwa pani Zofii Podniesińskiej, mieszkanki os. im. A. Mickiewicza, wieloletniej laureatki
konkursu „Najpiękniej ukwiecony balkon” oraz wystawę zdjęć nagrodzonych balkonów autorstwa Haliny
Ochalskiej, przewodniczącej Komisji Konkursowej.
Korzystając z okazji na Uroczystą Galę zapraszamy
wszystkich sympatyków Domu Kultury LSM i LSM,
miłośników kwiatów i przyrody.

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
W dniu 18.09.2013r rozpoczęliśmy sezon grzewczy
w związku z czym prosimy o zgłaszanie do właściwej
administracji osiedla wszystkich nieprawidłowości
w funkcjonowaniu instalacji centralnego ogrzewania
a w szczególności w pomieszczeniach wspólnego
użytkowania.
Apelujemy również o zamykanie okien na klatkach
schodowych i okienek piwnicznych.
Administracje poszczególnych osiedli są przygotowane do nadchodzącej zimy, zgromadziły odpowiednie materiały do posypywania ciągów pieszych
i pieszo-jezdnych. Dokonano przeglądu pojazdów
i sprzętu do odśnieżania. Trwają przeglądy i czyszczenie rynien dachowych i rewizji kanalizacji deszczowej.
Dokonano przeglądu okien pomieszczeń wspólnych
i samozamykaczy w drzwiach wejściowych do budynków. Przeprowadzono regulację nastaw na zaworach
grzejnikowych w pomieszczeniach wspólnych i na
klatkach schodowych.

Dokarmianie zwierząt i ptaków zimą
Zima i mrozy to ciężki czas dla zwierząt i ptaków.
Możemy pomóc im przetrwać ten niekorzystny okres,
jednak powinnyśmy pamiętać o kilku podstawowych
zasadach.
Dokarmianie należy rozpocząć, gdy spadnie pierwszy większy śnieg; a jeśli zdecydujemy się na pomoc–
należy to robić konsekwentnie przez całą zimę.
Ptaki i zwierzęta chętnie będą żerować w miejscu
spokojnym, oddalonym od zgiełku. Służą temu odnowione i przygotowane przez Administracje do
sezonu karmniki dla ptaków i budki dla kotów,
ustawione w kilku miejscach na każdym z naszych
osiedli.
Zgodnie z zapisami Regulaminu używania lokali
w domach Spółdzielni oraz porządku domowego
i współżycia mieszkańców LSM tylko w tych wyznaczonych miejscach możliwe jest dokarmianie!
Zabronione jest wyrzucanie resztek pożywienia przez
balkony, okna, wykładanie przed wejściami do klatek
schodowych, na parapetach; zaśmiecanie resztkami
placów zabaw i trawników!

Takie zachowanie jest naganne i jest wyrazem
braku kultury, a sąsiadów naraża na przykre „doznania
estetyczne” w postaci widoku i smrodu rozkładających
się resztek.
Zadbajmy o swoje i bliskich bezpieczeństwo.
Jesteśmy w szczycie zachorowań na grypę, zmniejsza
się nasza odporność na infekcje. Zwierzęta też chorują, ludzie mogą się od nich zarazić – poprzez zbyt
bliski kontakt np. z odchodami, puchem, piórami,
przez dotyk. Wielokrotnie pisaliśmy na tych łamach
o szeregu zakaźnych i bardzo groźnych chorób odzwierzęcych, trudnych do diagnozowania przez lekarzy. Należą do nich wszelkie wykwity skórne, trudno
gojące się rany, swędzące wysypki, katary nie poddające się leczeniu, zapalenia spojówek. Wszelkie nieżyty górnych dróg oddechowych oraz schorzenia o
podłożu pasożytniczym mogą pochodzić od ptaków!
Szczególnie narażone są na nie dzieci i osoby starsze.
Dokarmianie w przypadkowych miejscach naraża
również nasze budynki (elewacje, balkony, ławki) na
niszczenie odchodami. Administracje robią co mogą,
by na osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
żyło się bezpiecznie, wygodnie i estetycznie; Państwo
też możecie włączyć się w te działania poprzez prawidłowe zachowania społeczne.
Przy dokarmianiu zwierząt nie bez znaczenia jest
fakt, o którym często zapominamy – zwierzęta nie
powinny być żywione ludzkim jedzeniem! Wykładając
w karmnikach czy (jak to niestety najczęściej bywa)
wyrzucając na trawniki zepsute jedzenie wyrządzamy
więcej szkody zwierzętom przykładając w ten sposób
rękę do ich chorób, zadławień, często śmiertelnych.
Jeśli ktoś decyduje się na dokarmianie powinien
zaopatrzyć się w specjalne karmy dla kotów czy
mieszanki ziaren przeznaczonych dla ptaków. Ptaki
chętnie zjedzą nasiona słonecznika, maku, siemienia
lnianego, prosa, pszenicy,owsa czy rzepaku. Nie
wolno podawać świeżego lub spleśniałego pieczywa!
Okruchy dla ptaków powinny być drobne, z chleba
zwykłego lub razowego, wcześniej wysuszonego.
Pomaganie jest ideą szczytną, lecz nie może przesłaniać zdrowego rozsądku!

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Lublinie posiada do wynajęcia
następujące lokale użytkowe:
• ul. Z. Krasińskiego 2 (róg Zana), preferowana
działalność – usługi komercyjne ochrony zdrowia.
Powierzchnie użytkowe lokali od: 42 m2 do 155 m2
usytuowane na kondygnacjach: I, II, IV, V piętro.
• ul. Z. Krasińskiego 19:
– pow. użytk. 80,00 m2 – parter,
– pow. użytk. 180,00 m2– I piętro.

Os. im. A. Mickiewicza:W celu obejrzenia lokalu
i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy
dzwonić pod nr tel.: (81)743-49-14
• lokal użytkowy przy ul. K. Wallenroda 5,
pow. użytk. 22 m2
• lokal użytkowy przy ul. Grażyny 21,
pow. użytk. 24 m2
• lokal użytkowy przy ul. Grażyny 17,
pow. użytk. 51 m2,
• lokal użytkowy przy ul. Wileńska 8,
pow. użytk. 14 m2,
• lokal użytkowy przy ul. Rymwida 4,
pow. użytk. 22,50 m2
• lokal użytkowy przy ul. K. Wallenroda 7,
pow. użytk. 22 m2
Os. Piastowskie: W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy dzwonić pod nr tel.: (81)525-65-20
• lokal użytkowy przy ul. Mieszka I 6,
pow. użytk. 187,00 m2,
Os. im. Z. Krasińskiego: W celu obejrzenia lokalu
i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy
dzwonić pod nr tel.: (81)743-43-50
• lokal użytkowy przy ul. Leonarda 18,
pow. użytk. 98,90 m2,
• lokal użytkowy przy ul. Leonarda 1a,
pow. użytk. 22,01 m2
Os. im. H. Sienkiewicza: W celu obejrzenia lokalu
i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy
dzwonić pod nr tel.: (81)528-01-91
• lokal użytkowy przy ul. Juranda 7,
pow. użytk. 240,60 m2
Os. im. B. Prusa: W celu obejrzenia lokalu i zapoznania się z jego stanem technicznym prosimy dzwonić
pod nr tel.: (81)528-03-83
• miejsce pod reklamę ul. Pozytywistów 2
(przy ul. Nadbystrzyckiej), wymiary: 9 x 20 (m)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.
tel. (81) 528-07-26. Zapraszamy na naszą stronę internetową gdzie na bieżąco aktualizowana jest oferta
wolnych lokali użytkowych. www.spoldzielnialsm.pl
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Oferty zawierające informacje na temat rodzaju działalności, proponowanej stawki
czynszu za 1 m2, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesyłać na adres e-mail:
ean@spoldzielnialsm.pl Spółdzielnia zastrzega
sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.
Jesienią zajrzyjmy do Domu Kultury

Jak zwykle jesień w Domu Kultury LSM rozpoczyna się podsumowaniem konkursu na „Najlepiej
zarządzane osiedle” i „Najpiękniej ukwiecony
balkon” . Impreza ta, w czasie której wręczone
zostaną nagrody i dyplomy laureatom, wzbogacona zostanie o film dokumentalny o Annie
German i koncert Natalii Kovalenko i Andrzeja
Płonczyńskiego poświęcony niezapomnianym
przebojom polskim i rosyjskim tej śpiewaczki.
Będzie to miało miejsce w czwartek 24 października o godzinie 17.00, a dzień później zapraszamy
mieszkańców LSM na uroczysty koncert z okazji
60-lecia pracy artystycznej Dariusza Machnickiego
i 20-lecia Zespołu Wokalnego „Senioritki”. Koncert
będzie nosił tytuł „To były piękne dni”. Dariusz
Machnicki to długoletni kierownik chórów, zespołów wokalnych i orkiestr na terenie Lublina oraz
województw lubelskiego i siedleckiego. Jest
muzykiem, nauczycielem i instruktorem muzyki.
Swoją pracę artystyczną rozpoczął w 1953 roku
jako kontrabasista w Orkiestrze Symfonicznej
Filharmonii Lubelskiej, potem był muzykiem
w orkiestrze Teatru Muzycznego i kierownikiem
wielu zespołów wokalno-muzycznych na terenie
Lublina i Lubelszczyzny. Zespół Wokalny„Senioritki”,
liczący około dwudziestu śpiewających pań, od
2006 roku działa w Domu Kultury LSM, wykonuje
najpiękniejsze przeboje lat 50-, 60-, i 70. Często
występuje w domach opieki społecznej i kościołach, a wspomniany koncert poprowadzi znana
animatorka kultury, dziennikarka, przewodnik po
Lublinie i regionalistka redaktor Marta Denys.
Zapowiadamy również kilka interesujących
koncertów, w czasie których usłyszymy niezapomnianych lwowskich batiarów (16 listopada),
w listopadzie również przyjedzie najprawdopodobniej zespół „Lewandowskie Retro”, którego
występ wzbogacony wiązanką tańców i piosenek
lwowskich Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki
Lubelsk iej, prowadzonego przez Hannę
Aleksandrowicz, złoży się na cieszący się olbrzymią
popularnością koncert „Tylko we Lwowie”. W listopadzie również na scenie Domu Kultury usłyszymy
piosenki żydowskie w wykonaniu krakowskiej
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artystki Elżbiety Borkowskiej, która zaprezentuje
koncert „Przy szabasowych świecach” z akompaniamentem zespołu muzycznego pod kierownictwem rewelacyjnego pianisty z Kijowa Walentyna
Dubrowskiego. W grudniu zaś przypomnimy
niezapomniane piosenki Hanki Ordonówny, Zuli
Pogorzelskiej i innych śpiewaków starej Warszawy,
które wykonają znani artyści scen lubelskich
Mariola Zagojska (sopran), Dorota Szostak-Gąska
(sopran), Jakub Gąska (baryton), Natalia NikitnaKozub (skrzypce) i Agnieszka Schulz-Brzyska
(fortepian). Koncert,połączony z wiązanką tańców
warszawskiej przedwojennej ulicy, poprowadzi
Jerzy Turowicz. To tylko niektóre propozycje muzyczne proponowane na tegoroczną jesień. Nie
wykluczamy również, że uda nam się zorganizować
spotkanie z byłym długoletnim dyrektorem naczelnym, artystycznym i dyrygentem Filharmonii
im. Henryka Wieniawskiego – Adamem Natankiem.
Ostatnio ukazała się interesująca książka poświęcona temu artyście przygotowana przez Teresę
Księską-Falger i Marka Dudka. Sądzimy, że spotkanie to, poświęcone kulturze muzycznej Lublina,
wzbogacone zostanie wysmakowanymi utworami
muzyki poważnej.
W każdy czwartek zapraszamy do Domu Kultury
na godzinę osiemnastą na bardzo interesujący
cykl poświecony parkom i ogrodom historycznym,
a także pielęgnacji naszej osiedlowej zieleni
i działek. Spotkania te poprowadzą pracownicy
naukowi Instytutu Architektury Krajobrazu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Cykl koordynują dr Ewa Trzaskowska i dr Paweł Adamiec,
a ze strony Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Halina Ochalska.
Sygnalizujemy również kilka spotkań literackich.
Będą to m.in.: jubileusz 80-lecia znanego lubelskiego pisarza i grafika Zbigniewa Strzałkowskiego
(jego utwory usłyszymy w wokalnym wykonaniu
Jadwigi Kosiorkiewicz-Księżyckiej), wybór wierszy
kresowych pt. „BezKresne niezapominajki” zaprezentuje poetka i psycholog Ewa Bechyne-Henkiel,
a poprowadzi to spotkanie Ewa Bajkowska, zaś 19
listopada swoje wiersze poświęcone przede
wszystkim naszemu miastu przypomni Irena
Ciesielska-Piech. Spotkanie to będzie nosić tytuł
„Lublin – piękno nieodkryte”, a poprowadzi je
z kolei Ewa Hadrian, organizująca wiele spotkań
literackich w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego i telewizyjne rozmowy o literaturze w programie TV Lublin „Afisz”.

