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Szanowni Państwo! 
W ostatnim przed wakacjami Informatorze, pragniemy po-

dzielić się z Państwem  aktualnymi informacjami o różnej tema-
tyce począwszy od spraw dotyczących ustanawiania prawa 
spółdzielczego, poprzez realizację postanowień Walnego 
Zgromadzenia LSM aż po szereg zaproszeń i apeli z bieżącej 
działalności Spółdzielni.

Mija kolejny etap prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. 
W sumie od początku 2013 r., czyli od momentu kiedy została 
powołana, spotykała się już 22 razy. Na dzień dzisiejszy nie 
został opracowany żaden finalny projekt ustaw. Omawiane przez 
Komisję Nadzwyczajną projekty nie wróżą niczego dobrego dla 
spółdzielczości mieszkaniowej. Zwłaszcza osławiony już projekt 
posłów PO, nie dość, że w obecnym kształcie jest niezgodny 
z Konstytucją to jeszcze prowadzi de facto do likwidacji spół-
dzielni mieszkaniowych i zastąpienia ich wspólnotami miesz-
kaniowymi oraz do wyprowadzenia ze spółdzielni wspólnego 
majątku jej członków. Czy przyszłość spółdzielni mieszkaniowych 
można zostawić w gestii tej Komisji?

Pozostając w tym temacie informujemy, że 12 maja 2014 r. 
odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, pod patronatem 
Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha konferencja nt. 
„Prawna i faktyczna pozycja polskiej spółdzielczości” z udziałem 
parlamentarzystów i przedstawicieli spółdzielni z całej Polski. 
W tym spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele  naszej 
Spółdzielni. Konferencja zakończyła się wystosowaniem przez 
uczestników Konferencji Apelu do Komisji Europejskiej o zaini-
cjowanie działań na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom 
Spółdzielczym mocy praw Unii Europejskiej. 

Ponadto informujemy o inicjatywie podjętej przez Krajową 
Radę Spółdzielczą, która jest naczelnym organem ruchu spół-
dzielczego w Polsce, a mianowicie o petycji skierowanej do 
Parlamentu Europejskiego w sprawie naruszeń celów, zasad 
i postanowień prawa unijnego obowiązującego na terytorium 
Polski w stosunku do członków polskiej spółdzielczości . Krajowa 
Rada Spółdzielcza zaapelowała do Parlamentu Europejskiego 
o szybkie wszczęcie postępowania mającego przerwać proces 
nasilającej się dyskryminacji polskiej spółdzielczości oraz ocalić 
jej wieloletnie tradycje i dorobek. 

A co u nas? W chwili obecnej dokonywana jest wymiana 
podzielników wyparkowych na elektroniczne. O wymianę tych 

podzielników zabiegali członkowie naszej Spółdzielni w trakcie 
prowadzonych dyskusji podczas obrad Walnego Zgromadzenia 
LSM. Jest to w pełni uzasadniona decyzja. Umożliwi ona zdalny 
odczyt po sezonie grzewczym drogą radiową bez konieczności 
odwiedzania każdego mieszkania. Odczyt będzie uwzględniał 
tylko i wyłącznie ilość pobranej energii na cele centralnego 
ogrzewania. Więcej na ten temat przeczytamy w dalszej części 
Informatora. 

Ciągle aktualny temat to sprawa naszego bezpieczeństwa. 
Po raz kolejny chcemy zwrócić Państwa uwagę, na zasady 
bezpiecznego korzystania z  urządzeń zasilanych gazem takich 
jak kuchenki czy piecyki gazowe. Temat ten jest niezwykle 
istotny , ponieważ nieprawidłowe korzystanie z tych urządzeń 
wbrew wskazanym zaleceniom przynieść  może  tragiczne  
skutki, często nieodwracalne, którym można zapobiec. 
Apelujemy również o przestrzeganie przepisów porządku 
w pomieszczeniach wspólnego użytkowania. Składowane tam 
tzw. gabaryty mogą być powodem podpaleń i pożarów.

Na terenie naszych osiedli prowadzone są prace remontowe 
i konserwacyjne zgodnie z zatwierdzonym planem działalności 
gospodarczej.

Tradycyjnie został wznowiony konkurs na „Najpiękniej ukwie-
cony balkon”. Wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni zapra-
szamy i zachęcamy do udziału w upiększaniu swoich balkonów. 
Laureaci będą uhonorowani dyplomami i nagrodami.

W tym wydaniu Informatora zapoznamy Państwa ze składami 
Rad Osiedli wybranymi na kadencję 2014-2017 podczas tego-
rocznych cząstkowych zebrań Walnego Zgromadzenia LSM.  

W dniu 24 maja 2014 r. odbył się w naszym Domu Kultury Wielki 
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki, Międzynarodowego Dnia 
Dziecka oraz Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, o prze-
biegu tej wspaniałej  imprezy informujemy Państwa w dalszej 
treści Informatora. Przypominamy, że na stronie internetowej 
www.spoldzielnialsm.pl znajdziecie Państwo zakładkę „ Dom 
Kultury w LSM ”, gdzie na bieżąco można zapoznać się z jego 
ofertą. Dziś w Informatorze drukujemy również informację 
o przygotowaniach do „Akcji Lato ”, która niezmiennie od wielu 
lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Zachęcamy do lektury !

Z poważaniem Zarząd LSM
Jan Gąbka

Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

http://www.spoldzielnialsm.pl/
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Bawiliśmy się na Festynie
Jak co roku z okazji Dnia Matki i Międzynarodowego Dnia 

Dziecka Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała 
w sobotę 24 maja 2014 r. Wielki Festyn Rodzinny LSM. Tym 
razem ok azją był  również Międz ynarodowy Dzień 
Spółdzielczości, a współorganizatorami była Krajowa Rada 
Spółdzielcza w Warszawie, Związek Lustracyjny Spółdzielni 

Pracy Delegatura Regionalna w Lublinie i Rada Dzielnicy RURY. 
Z tej okazji mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli or-
ganów spółdzielczych: zastępcę prezesa zarządu KRS Stanisława 
Śledziewskiego z Krajowej Rady Spółdzielczej, Mieczysława 
Zapała - prezesa Stowarzyszenia Społeczny Ruch Spółdzielców 
i jednoczenie prezesa LSS „Społem”, Stefana Pedrycza - 
 przewodniczącego Rady Nadzorczej LSM, Barbarę Lichorobiec-
Sokołowską - przewodniczącą Rady Programowej LSM,  

„aRtBUs” na OsieDlU PiastOwsKim 
W ramach Lubelskich Spotkań Literackich – Miasto Poezji 

2014 Miejski Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, wspólnie 
z Radą i Administracją Osiedla „Piastowskie”, zorganizował 
interaktywny koncert poetycko-muzyczny, pod nazwą 
PROJEKT KR 736 EJ w wykonaniu artystów z Krakowa, zwią-
zanych z kabaretem „Piwnica pod Baranami”.

Występ odbył się w ustawionym w okolicach fontanny przy 
ul.B.Chrobrego odkrytym „Artbusie”, którego właścicielem, 
a zarazem autorem projektu jest Piotr Lutyński - malarz, 
rzeźbiarz, grafik, muzyk. Koncert cieszył się uznaniem 
mieszkańców Osiedla, którzy z przyjemnością posłuchali 
lekkiej i miłej dla ucha muzyki, a dzieci mogły zaprezentować 
do mikrofonu swoje zdolności muzyczne i podziwiać autobus, 
zwiedzając go w środku.
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Jana Maja – przewodniczącego Rady 
Osiedla Adama Mickiewicza i wielu 
spółdzielców. Festyn rozpoczął go-
spodarz Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej prezes inż. Jan Gąbka 
sygnalizując najważniejsze proble-
my spółdzielczości mieszkaniowej 
w Polsce. Impreza odbywała się 
na placu obok Domu Kultury LSM 
między ulicami Konrada Wallenroda 
i Tomasza Zana, gdzie poprzedniej 
nocy w okamgnieniu wyrosła ol-
brzymia scena i dmuchane urządze-
nia do zabaw dla dzieci. W pobliżu 
sceny ustawiły stoiska różne firmy, 
które promowały swoją działalność 
bądź sprzedawały swoje produkty. 
Wśród nich znalazły się oczywiście 
stoiska sponsorów imprezy, a były 
nimi takie firmy jak: E. Leclerc, SKOK 
im. Zygmunta Chmielewskiego, 
L u b e l s k i e  P r z e d s i ę b i o r s t w o 
E n e r g e t y k i  C i e p l n e j  ( L P E C ) , 
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Filar 
Broker, Lubelska Spółdzielnia Spożywców „Społem”, SKOK Piast 
i SKOK Wołomin, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji (MPWiK), Lubella, Zakład Zieleni LSM, Inwestprojekt 
Dźwig, Vektor Sekcja Obiektów Inżynierskich, „OTEX” SA, 
Okręgowe Spółdzielnie Mleczarskie w Krasnymstawie, 
Bychawie i Piaskach. 

Niewątpliwą atrakcją była duża grupa słuchaczy Medycznego 
Studium Zawodowego im. Prof. Stanisława Liebharta z ulicy 
Jaczewskiego w Lublinie, którzy pod okiem instruktorów: 
Elżbiety Zagożdżon-Kuśmirek, Lidii Tokarczyk, Justyny Rybki, 
Marii Kłody, Anny Felińskiej, Doroty Mączki, Anny Kądzieli, 
Joanny Szpary, Doroty Lokwic, Katarzyny Koch i Anny Mitrut, 
prezentowali umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy 
medycznej, masażu, pomiaru tkanki tłuszczowej jak również 
malowaniu twarzy dzieciom i innych tego typu działań. 
Sekundowali im przedstawiciele 
K o l e g i u m  Pr a c o w n i k ó w  S ł u ż b 
Społecznych z ulicy Sulisławickiej 
w Lublinie Anna Dymińska i Bartosz 
Haluch. Obok budynku Domu Kultury 
rozłożyła swoje stoisko księgarnia 
„U Hieronima” Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, 
w którym można było nabyć atrakcyjne 
książki dla dorosłych i dzieci, w tym 
po bardzo promocyjnych cenach publi-
kacje Sławomira Kopera dotyczące 
Polski międzywojennej i inne historycz-
ne książki. Zachęcały do tego Panie: 
Beata Chanaj,  Joanna Gładysz , 
Małgorzata Ścirka, Wanda Dmitruk 
i gościnnie Wanda Sajkiewicz. Cenne 
uwagi dla młodych rodziców dotyczące 
lektur przekazywały też na swoim sto-
isku Maria Nóżka i Agata Gąsior 
z  P e d a g o g i c z n e j  B i b l i o t e k i 
Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Lublinie. Obok piękne 
portrety malowała na poczekaniu 
znakomita malarka Maria Krenz 

z Tomaszowa Lubelskiego, promując jednocześnie bardzo 
ciekawy tamtejszy dwutygodnik „Rewizje Tomaszowskie”. 

Bardzo atrakcyjne produkty spożywcze można było nabyć 
na stoisku LSS „Społem”, na dwóch stoiskach ekologicznych, 
m.in. Sławomira Chmiela z Suchodołów w gminie Fajsławice, 
który proponował różnorakie wyroby z korzeni żeń-szenia, 
na drugim zaś można było nabyć wyśmienite sery, w tym 
z mleka krowiego, owczego i koziego wzbogacone bukietem 
ziół. Bardzo atrakcyjnie prezentowało się stoisko Klubu 
Aktywnego Seniora LSM działającego przy Domu Kultury pod 
kierunkiem Anny Gińko-Furmanik, gdzie można było rozko-
szować się domowymi wypiekami różnorodnych ciast. 
Zachęcały do tego między innymi Barbara Ziemba,  
Teresa Śwircz, Barbara Jaśkiewicz i Helena Kidaj-Gruszka, 
która też zaprezentowała na scenie okolicznościowy wiersz 
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i wręczyła prezesowi LSM Janowi Gąbce swoją najnowszą 
książkę „Uroki życia i maja” wydaną przez Wydawnictwo 
Polihymnia. Swój wiersz poświęcony matkom odczytał też 
mieszkaniec LSM Marian Broda okraszając go melodiami 
zagranymi na organkach. Było oczywiście stoisko z kiełbaska-
mi i szaszłykami przygotowane przez Państwa Annę 
i Stanisława Wyrzykowskich. Były również lody, wata cukrowa 
i inne atrakcje, przede wszystkim dla najmłodszych. Niektórzy 
mogli przejechać się na kucykach. 

Wielobarwny tłum uczestników festynu mógł cieszyć się 
artystycznymi występami różnych zespołów wokalnych, mu-
zycznych i tanecznych. Gościnnie przed publicznością zapre-
zentował się zespół wokalno-taneczny „Gaduły” z Młodzieżowego 
Domu Kultury „Pod Akacją” w przygotowanych układach 
choreograficznych przez Agnieszkę Walkiewicz-Pułę i Ewę 
Małecką. Ciekawą atrakcją, która zagościła na scenie, była 
Drużyna Futbolu Amerykańskiego TYTANI LUBLIN wraz 
ze swoimi „Perełkami”, które zaprezentowały atrakcyjny program 
akrobatyczno-taneczny. Występowały w barwach SKOK 
Chmielewskiego, a przy stoisku promocyjnym tej placówki 
można było rozegrać też mecz z Tytanami i przymierzyć stroje 
zawodników. Oprócz dzieci z Kółka Wokalnego prowadzonego 
w Domu Kultury przez Magdalenę Stopę-Lichograj, które 
wystąpiły na scenie, zagrała również w dwóch odsłonach 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Zakrzewa pod 
dyrekcją Pawła Pałubskiego, wykonując utwory dobrze znane 
publiczności. Dla mieszkańców zagrały również „Red Shoes, 
czyli Boogie Band” pod kierunkiem Krzysztofa Rogowskiego 
z utworami takimi jak „Płonąca stodoła” z repertuaru Czesława 
Niemena czy „I feel good” Jamesa Browna, zachęcając do tań-
ca na przygotowanym przed sceną parkiecie. 

Aby każdy uczestnik festynu mógł wykorzystać walory 
artystyczne imprezy na scenie prezentowane były różne 
gatunki muzyki, dlatego też poza przebojami rozrywkowy-
mi pojawiły się piosenki ludowe w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Sławiniacy” pod kierunkiem Leszka Gęcy, a także 
mocne hard-rockowe brzmienie Zespołu z Łęcznej pod 
nazwą „Gone Astray”. Niewątpliwą atrakcją był pokaz 
Formacji Tanecznej Politechniki Lubelskiej „Gamza”, dającej 
wiązankę tańców latynoamerykańskich, standardowych oraz 
fragment „Burleski”. Piękne stroje i profesjonalne wykonanie 
na długo pozostaną w pamięci uczestników imprezy, zachę-
cając młodych jej uczestników do podjęcia trudnej, ale jak 
porywającej przygody z tańcem towarzyskim. Formację 
„Gamza” prowadzi Piotr Mochol, który od wielu lat blisko 
współpracuje z Domem Kultury LSM. 

Gwiazdą wieczoru był zespół muzyczny Standard Brass 
Band kierowany przez Bogusława Wróblewskiego z solistką 
Agnieszką Dobrowolską. Ich koncert, prezentujący najwięk-
sze przeboje muzyczne, był prawdziwą bombonierką dla 
całej imprezy, podobnie jak piosenka o tym tytule wykony-
wana rewelacyjnie przez solistkę, zachęcając do wspólnej 
zabawy i tańca. Po ostatnich akordach o godzinie 22.00, 
kiedy kończyliśmy festyn ze względu na ciszę nocną, długo 
rozbrzmiewały oklaski i okrzyki publiczności: „Jeszcze raz, 
jeszcze raz, jeszcze raz!” Nad bezpieczeństwem uczestników 
imprezy czuwali pracownicy firmy ochroniarskiej IMPEL 
SECURITY PROVIDER, kierowani przez Michała Woźniaka, 
a program artystyczny i wszystkie atrakcje przygotowali dla 
uczestników festynu pracownicy Domu Kultury LSM: 
Małgorzata Iwanicka, Monika Sierzpowska, Anna Wójcik-
Miroń, Kazimiera Tkaczyk, Marek Dybek, Anna Pietraś, Michał 
Borowiecki, Teresa Roczniowska, Jolanta Borek i Sylwia Gnyp 
pod kierunkiem dyrektora Andrzeja Zdunka. 
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aKcja latO 2014 
Jak co roku Dom Kultury LSM zaprasza najmłodszych 

mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na czte-
rotygodniowe zajęcia wakacyjne. Odbędą się one od 
30 czerwca do 25 lipca  br. Będą trwały od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9.00-15.30 i zapraszamy na nie dzieci  
w wieku 7-11 lat. Zapisy odbędą się w dniu 16 czerwca od 
godziny 8.00 rano w sekretariacie Domu Kultury.

W ramach „Akcji Lato 2014” przygotowaliśmy wiele atrak-
cyjnych zajęć.  Naukę piosenek poprowadzi Magdalena 
Stopa-Lichograj, założycielka wielu zespołów rozrywkowych 
i solistka, a także pracownik naukowy Wydziału Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Warsztaty teatralne będą należały do ab-
solwentów Wydziału Lalkarskiego Akademii Teatralnej 
w Warszawie z siedzibą w Białymstoku, Ismeny Maślankiewicz 
i Jakuba Żywota. Tajemnice teatru lalek odkryje przed 
dziećmi długoletni pracownik Teatru im. Hansa Christiana 
Andersena w Lublinie, plastyk Marian Mika.  Z malarstwem, 
grafiką i umiejętnościami rysunku zapozna uczestników „Akcji 
Lato” plastyk Domu Kultury LSM, Monika Sierzpowska.  
Niewątpliwą atrakcją będą zajęcia z języka migowego, które 
poprowadzi Małgorzata Kłoczewska. 

W czasie wakacji uczestnicy zajęć spotkają się też z twórcami 
wierszy dla dzieci. Swoje książki wydane przez Wydawnictwo 
Polihymnia  zaprezentuje znana dzieciom Lublina poetka Alicja 
Barton, a także Sebastian Sas, który przygotował dla najmłod-
szych trzy publikacje: „Wiersze pierwsze”, „Wiersze wtóre”, po-
wieść dla dzieci mądrych „O przyjaźni” z pięknymi ilustracjami 
Julii Mazanki. Wśród wierszy tych znajdzie się atrakcyjny utwór 
„Dysputy cyferek”. Dzieci będą miały okazje również zapoznać 
się z próbami malarstwa historycznego poprzez obejrzenie 
i analizę obrazu „Bitwa pod Wiedniem”.

W czasie zajęć uczestnicy „Akcji Lato” zapoznają się z urzą-
dzeniami nowego lotniska pasażerskiego w Świdniku, odwie-
dzą schronisko dla bezdomnych zwierząt (psów, kotów, płazów 
i gadów) przy ulicy Metalurgicznej w Lublinie i wysłuchają 
prelekcji zoopsychologa, złożą wizytę w Narodowym Banku 
Polskim zapoznając się z polityką monetarną naszego kraju i 
Unii Europejskiej, a także odwiedzą zakamarki Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 
przy ulicy Narutowicza 4, w tym Zbiory Specjalne kierowane 
przez Elżbietę Kurpińską i Dział Informacji i Promocji bibliote-
ki prowadzony przez Ewę Hadrian oraz  przepastne magazyny, 
w których znajdują się atrakcyjne dla dzieci pełne książek 
przesuwane ręcznie i elektronicznie  regały. 

Każdego tygodnia dzieci obejrzą po trzy specjalnie dla nich 
przygotowane filmy, wśród których znajdą się także znane 
obrazy filmowe takie jak: „W pustyni i w puszczy”, „Awantura 
o Basię”, „Szatan z siódmej klasy” i „Historia żółtej ciżemki”. Będzie 
to ukłon również w kierunku rodziców naszych podopiecznych, 
którzy będą mogli przypomnieć sobie filmy z lat  młodości. 

W każdy czwartek planujemy  całodzienne wycieczki do 
różnych atrakcyjnych miejsc w kraju. Będą to m.in. wyjazdy 
do fabryki porcelany w Ćmielowie, o której wcześniej w Domu 
Kultury LSM pięknie opowiadała historyk sztuki dr Elżbieta 
Matyaszewska, do chętnie odwiedzanego przez dzieci parku 
dinozaurów i ogrodu zoologicznego w Bałtowie w wojewódz-
twie świętokrzyskim, do Muzeum Lotnictwa w Dęblinie,  gdzie 
dzieci zobaczą autentyczne samoloty i helikoptery, a także 
do nowo otwartych „Magicznych ogrodów” w Janowcu nad 
Wisłą. Jedna z wycieczek będzie prowadziła na wschód, nad 
rzekę Bug, do Hrubieszowa i pobliskich miejscowości, gdzie 
zobaczymy przejście graniczne i granicę Unii Europejskiej, 

a w samym Hrubieszowie zapoznamy się z pamiątkami po 
znanych pisarzach: księdzu Stanisławie Staszicu, Bolesławie 
Prusie i Bolesławie Leśmianie, a także zobaczmy dom, 
w którym urodził się i mieszkał prof. Wiktor Zin, znany przed 
laty z bardzo atrakcyjnych dla młodych i starszych odbiorców 
telewizyjnych  audycji „Piórkiem i węglem”, które prezento-
wały m.in.  piękno dawnej architektury Lubelszczyzny. 

W czasie lipcowych spotkań dzieci będą miały okazję zapoznać 
się z kulturą i obyczajami różnych krajów. Zajęcia prowadzić będą 
studenci z organizacji AIESEC, a przyjadą do nas młodzi ludzie 
z Turcji, Malezji, Chin, Egiptu, Hong-Kongu, Indonezji, Tajwanu i 
Tajlandii. W czasie tych spotkań dzieci będą mogły porozmawiać 
również w języku angielskim, chociaż kontakty z przybyszami 
z zagranicy będą ułatwiali również tłumacze. 

„Akcja Lato 2014” będzie odbywała się pod kierunkiem 
instruktorów z Domu Kultury LSM. Koordynatorem zajęć jest 
Małgorzata Iwanicka, tel. 81 743 48 29

eleKtROniczne PODzielniKi 
KOsztów OgRzewania mieszKań

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w ostatnim numerze 
INFORMATORA firma ISTA, rozliczająca koszty zużycia ciepła 
w zasobach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przystąpiła 
w dniu 5 maja 2014r. do wymiany nagrzejnikowych, cieczowych 
podzielników kosztów centralnego ogrzewania na podzielniki 
elektroniczne typu „doprimo 3 net”. Prace z tym związane jak 
do tej pory przebiegają sprawnie i zgodnie z przyjętym har-
monogramem. Do chwili obecnej wymienionych zostało 
około 75% podzielników. Podzielniki elektroniczne monto-
wane są w miejscach gdzie dotychczas były podzielniki cie-
czowe. W trakcie ich montażu pracownicy serwisu przekazują 
mieszkańcom skrócone instrukcje obsługi. Prosimy o zapozna-
nie się z nimi, co niewątpliwie pozwoli naszym mieszkańcom 
zrozumieć zasadę ich działania i ułatwi obsługę w czasie ich 
eksploatacji. My również ze swej strony pragniemy przybliżyć 
tę tematykę naszym mieszkańcom.

Każdy podzielnik ma swój numer identyfikacyjny, a jego 
montaż nie jest trudny. Zamontowana na grzejniku, przy-
legająca do niego dolna część podzielnika nagrzewa się 
do temperatury powierzchni grzejnika. Temperatura 
grzejnika oraz temperatura powietrza w pomieszczeniu 
mierzone są przez oddzielne czujniki znajdujące się w podziel-
niku, który rozpoczyna naliczanie jednostek, gdy temperatura 
powierzchni grzejnika jest wyższa od 23° C, oraz gdy różnica 
temperatur pomiędzy powierzchnią grzejnika a otoczenia 
przekracza 4,5 stopnia. Dodatkowo podzielnik zabezpieczo-
ny jest przed naliczaniem letnim poprzez zróżnicowanie 
temperatur startowych (latem - od czerwca do września 
powyżej 40°c ; zimą - od października do maja powyżej 
29°c), jak również przed manipulacją ( zapamiętuje kod 
błędu z datą jego wystąpienia). Uruchamiany przyciskiem 
wyświetlacz umożliwia użytkownikowi bezpośredni dostęp 
do wskazań bieżących i archiwalnych. W stanie normalnej 
pracy podzielnik kosztów ogrzewania ma wyłączony wyświe-
tlacz (bez wskazań).Aby sprawdzić bieżącą wartość odczytu 
i wartość odczytu z końca poprzedniego okresu rozliczenio-
wego, należy raz krótko nacisnąć przycisk odczytowy. Wskazania 
będą pojawiać się na przemian. Wartość bieżąca z symbolem 
termometru poprzedzona jest cyfrą „2”, zaś wartość odczytu 
z końca poprzedniego okresu literą „A”. Na koniec okresu roz-
liczeniowego, podzielnik zapamiętuje wartość końcową 
w pamięci wewnętrznej i rozpoczyna naliczanie dla nowego 
okresu od wartości „O”
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Podzielnik „doprimo 3 radio net” jest urządzeniem umożli-
wiającym jego odczyt i serwis drogą radiową, bez potrze-
by wchodzenia do mieszkania. aby zapewnić możliwość 
prawidłowego odczytu nie należy podzielnika zasłaniać 
meblami, obudowywać grzejników, malować podzielnika 
farbami. jest on zasilany baterią litową o żywotności 10 lat 
+ l rok rezerwy. Podzielnik wyposażony jest w wyświetlacz 
LCD, odporny na działanie wysokiej temperatury. jednostki 
pokazywane na wyświetlaczu są jednostkami bezwymia-
rowymi, nieprzyporządkowane do żadnej wielkości fizycznej. 
Szybkość ich naliczania uzależniona jest przede wszystkim 
od temperatury grzejnika. im wyższa jest temperatura 
grzejnika tym szybciej podzielnik zlicza jednostki.

Przypominamy, że podzielniki kosztów centralnego 
ogrzewania nie są licznikami ciepła, a jedynie urządze-
niami wspomagającymi rozliczanie jego kosztów. Ilość 
naliczonych jednostek przez podzielniki zamontowane 
w mieszkaniu pozwala określić wielkość kosztów ogrzania 
tego mieszkania w kosztach poniesionych na ogrzewanie 
całego budynku tylko wtedy, gdy znane są wskazania podziel-
ników u wszystkich mieszkańców z uwzględnieniem parame-
trów grzejników i danych dotyczących ilości dostarczonego 
do budynku ciepła .

Podzielniki „doprimo3 radio net” są zgodne z normą 
Pn en 834 i są dopuszczone do stosowania w wielorodzinnym 
budownictwie mieszkaniowym.

aPel DO mieszKańców lUBelsKiej 
sPółDzielni mieszKaniOwej

Może ktoś, kto czyta nasz biuletyn, pomyśleć sobie, że nie 
mamy co pisać, bo ciągle piszemy o tym samym, a więc 
o zasadach korzystania z piecyków gazowych. Nic mylnego, 
będziemy o tym pisać dopóty, dopóki zagrożenie bezpieczeń-
stwa mieszkańców naszej Spółdzielni, teoretycznie będzie 
miało miejsce. 

W zasobach naszej Spółdzielni piecyki gazowe - podgrze-
wacze ciepłej wody - najczęściej usytuowane są w łazienkach, 
a więc w pomieszczeniach o małej kubaturze. Podczas pracy 
piecyka, przy nie zachowaniu podstawowych zasad bezpie-
czeństwa może dojść do cofnięcia spalin i wdmuchnięcia ich 
do naszej łazienki. Niebezpiecznym gazem tych spalin jest 
tlenek węgla nazywany „cichym zabójcą”. Jest on niezauwa-
żalny, bezzapachowy i może w krótkim czasie doprowadzić 
do śmierci. Niepokojącymi objawami świadczącymi o tym, 
że może się on znajdować w mieszkaniu jest nasze samopo-
czucie: osłabienie, zawroty, nudności, omdlenie. To znak, 
że natychmiast należy otworzyć okna i przewietrzyć miesz-
kanie, a w przypadku braku poprawy samopoczucia zasięgnąć 
pomocy służb ratowniczych.

 Aby do tego, dramatycznego zdarzenia nie doszło, należy:
– zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do miesz-

kania (rozszczelnienie okien, zamontowanie nawiew-
ników w oknach),

– zapewnić przepływ powietrza w całym mieszkaniu,
– wietrzyć mieszkanie systematycznie, krótko ale inten-

sywnie,
– dbać o sprawność techniczną urządzeń gazowych 

tj. piecyka gazowego i kuchenki gazowej,
– udostępniać mieszkanie służbom technicznym 

spółdzielni w celu sprawdzenia szczelności instalacji 
gazowej i sprawności funkcjonowania instalacji spali-
nowo-wentylacyjnej,

– nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, oczyszczać je 
systematycznie z kurzu,

– nie zasłaniać otworów w drzwiach łazienkowych,
– nie montować wentylatorów w kratkach wentylacyj-

nych, 
– nie dokonywać „samowolnych przeróbek” łazienek, 

bez uzgodnienia z administracją Osiedla, 
– bezwzględnie nie zmniejszać istniejącej kubatury ła-

zienek (np. poprzez montaż podwieszanych sufitów, 
czy kabin natryskowych),

– kąpieli dokonywać w wannie wcześniej napełnionej 
wodą,

jeszcze raz prosimy o wzmożoną uwagę i ostrożność, 
nie wolno bagatelizować podstawowych zasad bezpie-
czeństwa związanych z użytkowaniem piecyków gazo-
wych - podgrzewaczy ciepłej wody ! ! ! ! ! 

tu chodzi o ludzkie życie ! ! ! ! 

POmieszczenia wsPólnegO 
UżytKOwania, sKłaDOwane gaBaRyty,  

nieBezPieczeństwO POżaRów !!!
Okres największych, wakacyjnych remontów i modernizacji 

mieszkań przed nami. Zadawalające jest, że członkowie naszej 
Spółdzielni dbają o swoje mieszkania, że je odnawiają, remon-
tują i modernizują. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że zgod-
nie z obowiązującym regulaminem napraw, roboty o większym 
zakresie należy zgłaszać do administracji osiedla, uzgadniając 
zakres i sposób ich wykonania oraz uzyskując przysłowiową 
zgodę. Bardzo często, bowiem dochodzi do różnych awarii, 
których główną przyczyną jest nieprawidłowe wykonanie prac, 
zwłaszcza hydraulicznych, a zdarza się, że i gazowych. Pomyślmy 
o tym, zanim podejmiemy decyzję o remoncie, zarówno 
w swoim jak i sąsiadów interesie. 

Przy okazji remontów niepotrzebne lub nieprzydatne w domu 
przedmioty, meble, sprzęt, które blokują miejsca w mieszkaniu 
wynoszone są na klatki schodowe, korytarze piwniczne, czy 
do pomieszczeń suszarni lub pralni, zdarza się, że i na balkony. 
Najczęściej okazuje się, że rzeczy te nigdy nikomu już się nie 
przydadzą i nikt z nich nie skorzysta, a tymczasem zajmują 
miejsca w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, szpecą 
estetykę naszego miejsca zamieszkania, a przede wszystkim 
stanowią zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego.

Apelujemy do wszystkich, których to dotyczy, że zgodnie 
z nową ustawą „śmieciową” przedmioty te nazywane „gabaryta-
mi”, możemy w określonym terminie (informacja na klatce 
schodowej) wystawić na zewnątrz, przed blok lub altanę 
śmietnikową i służby komunalne uprzątną je. W przeciwnym 
razie, jeżeli będą znajdować się w pomieszczeniach wspólnego 
użytkowania zostaną uznane, przez pracowników administracji 
osiedli, za rzeczy nieprzydatne i bez uprzedzenia uprzątnięte. 

Zmuszeni jesteśmy wprowadzić tak rygorystyczne działa-
nia ze względu na bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców 
naszej Spółdzielni, ponieważ ostatnio doszło do kilku 
groźnych pożarów w pomieszczeniach wspólnego użytko-
wania. Są przypuszczenia, że czynu tego dokonuje lokalny 
piroman. Policja jest w trakcie prowadzenia dochodzenia 
w tej sprawie. Niezależnie od tego prosimy o zastosowanie 
się do niniejszego apelu.

wznOwienie KOnKURsów 
na „najlePiej zaRząDzane OsieDle” 
i „najPięKniej UKwiecOny BalKOn”

Konkursy  na „Naj lepie j  zar ządzane os iedle” i  na 
„Najpiękniej ukwiecony balkon”, którym patronują Rada 
Nadzorcza i Zarząd Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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odbędą się w tym roku już po raz szesnasty. Komisja 
Konkursowa dokona przeglądu poszczególnych osiedli 
poddając wnikliwej ocenie ład i porządek na osiedlach, 
w tym między innymi altany śmietnikowe, place zabaw, 
stan terenów zieleni, czy wejścia do klatek schodowych. 
Zwracać będzie również uwagę na rozmieszczenie i dostęp 
do pojemników na frakcję suchą i szkło, niezbędnych 
do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych. 
Po podsumowaniu punktacji okaże się, któremu z osiedli 
przypadnie tytuł najlepiej zarządzanego osiedla w Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014.

Ponadto członkowie Komisji Konkursowej dokonają prze-
glądu ukwieconych balkonów. Przegląd odbędzie się dwu-
krotnie, na przełomie czerwca i sierpnia, po czym nastąpi 
wyłonienie laureatów najpiękniej ukwieconych balkonów. 

Finał konkursów wraz z oficjalnym ogłoszeniem wyników 
oraz wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się, jak co 
roku, w Domu Kultury LSM przy ul. K. Wallenroda 4a, podczas 
uroczystej Gali. Wszyscy laureaci, wyłonieni podczas prac 
Komisji Konkursowej otrzymają imienne zaproszenia  
na tę uroczystość. 

Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej 
Spółdzielni, do ukwiecania swoich balkonów. 

Psi PROBlem, PRzePisy, a życie
Już wszem i wobec wiadomo jest, że obowiązek sprzątania 

odchodów po czworonożnych podopiecznych spoczywa 
na opiekunach, czyli właścicielach. Tak mówią przepisy, których 
respektowanie spoczywa na gminie, a upominanie i karanie 
za niedostosowanie się do tych przepisów leży w gestii Straży 
Miejskiej. Ale, żeby można te przepisy respektować to gmina 
powinna zapewnić, przede wszystkim kosze - specjalnie 
przeznaczone na odchody zwierzęce. Na pewno właściciele 
psów nie pogardziliby również tzw. wybiegami dla psów, czy 
chociażby toaletami dla czworonogów. Wszystko to po to aby 
uchronić nasze zieleńce, skwery i chodniki przed zanieczysz-
czeniami. A jak to jest praktycznie... normalnie, różnie.

W naszej Spółdzielni już kilka lat temu zostały zamontowa-
ne, specjalnie oznakowane, kosze na odchody zwierzęce. 
Widzimy, że wielu właścicieli psów sprząta po swoich psach, 
co odnotowujemy z zadowoleniem. Niestety bardzo często 
w koszach tych znajdują się zwykłe odpady komunalne. 
Wniosek – niezbędna jest w tym temacie edukacja dla 
wszystkich mieszkańców.

W ramach programu Dzielnice Kultury, na terenie osiedli 
naszej Spółdzielni, która jako jedna z nielicznych spółdzielni 
mieszkaniowych stworzyła warunki do przestrzegania prze-
pisu sprzątania po swoim psie poprzez montaż specjalnych 
koszy na odchody zwierzęce będzie realizowany edukacyjny 
projekt pt. „Sprzątaj po swoim psie”. Będzie o tym informacja 
w tablicach ogłoszeń i na plakatach. 

RaDy OsieDli 2014-2017

RaDa OsieDla im. a. micKiewicza
Przewodniczący: MAJ JAN 
Członkowie: BACZEWSKA-CARINO JANINA
 BORZĘCKA MARIANNA
 BUDZYŃSKI KAZIMIERZ
 CHODAK STANISŁAW 
 CYGAN STANISŁAW
 FLIS HELENA 
 GOŹDZIK JACEK

 HUSZCZA BARBARA
 KOBZAK MAREK
 KUBEJKO DANUTA
 KUCHARCZYK JERZY
 MARUSZAK MONIKA
 MAZUREK JERZY
 RADZKA ANNA
 SAMBORSKI JAN
 SZELEST ANTONI 
 URBAN KRZYSZTOF

RaDa OsieDla im. j. słOwacKiegO
Przewodniczący: LICHOROBIEC-SOKOŁOWSKA BARBARA
Członkowie: CZURYŁO KAZIMIERZ
 GORCZYCA ZDZISŁAW
 JANOWSKA ZOFIA 
 KOŚCIK LUCYNA
 MARTYNA ZOFIA
 MARZEC DANUTA
 PACAN ZDZISŁAW 
 PŁASZCZEWSKI FRANCISZEK
 SANOCKA EWA 
 SKRZYMOWSKA IZABELA
 SPUZ-SZPOS JERZY
 ZABŁOCKI MIECZYSŁAW

RaDa OsieDla PiastOwsKie 
Przewodniczący: BARANOWSKI KRZYSZTOF 
Członkowie: DZIUBIŃSKI JANUSZ
 KUCHA EWA
 PALCZEWSKI MAREK
 POLAKOWSKI ANDRZEJ
 POŹDZIK STANISŁAW
 RACHAŃCZYK JOANNA
 SIKORA ZBIGNIEW
 STEFAŃCZAK BOGDAN
 WAWER ANTONI
 WIEJAK MARIAN

RaDa OsieDla im. z. KRasińsKiegO 
Przewodniczący: JAŃSKI RYSZARD 
Członkowie: AFTYKA LEOKADIA
 GNYP MAŁGORZATA 
 JUNG EWA
 JUSIUK STANISŁAW
 OSIŃSKI ADAM
 PEDRYCZ STEFAN 
 ROŻENEK WANDA
 SIEBIESIEWICZ BOŻENA
 ŻURAWSKI SYLWESTER
 ŻUREK MARIA 

RaDa OsieDla im. H. sienKiewicza 
Przewodniczący: GUTTHY ALEKSANDER 
Członkowie: BŁASZCZAK STANISŁAW
 GĘBALA IRENA
 KAŁDUNEK HALINA
 KASIBORSKA EWA 
 KUREK JAN
 LEJCYK-KAMIŃSKA ALICJA 
 MAZIK JAN 
 POMYKAŁA PIOTR
 PRÓCHNIAK TERESA
 SZYMUŚ ALINA
 TWARDZIAK JACEK
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 WACH TERESA 
 ŻYCZYŃSKA ANNA

RaDa OsieDla im. m. KOnOPnicKiej 
Przewodniczący: KOPEĆ LESZEK 
Członkowie: BĘC JÓZEF
 DERYŁO STANISŁAW
 KLOC CZESŁAW
 KULAS ANDRZEJ
 OŚKA JÓZEF
 PRUS JADWIGA
 SKRZYPIEC KRYSTYNA
 SOSNOWSKI JANUSZ
 SPUSTEK JANUSZ
 TOMCZUK MIROSŁAW
 WĄSIK ALICJA
 WĘGOROWSKA GRAŻYNA

RaDa OsieDla im. B. PRUsa 
Przewodniczący: PIKIEWICZ ZOFIA
Członkowie: BADZIĄG EDWARD
 GORZYM STANISŁAW
 KAMIŃSKA CZESŁAWA
 KULIK KRYSTYNA
 MACH GRAŻYNA
 MENDZELEWSKI WŁODZIMIERZ
 RUSINEK MARIAN
 SŁOTWIŃSKI ONUFRY
 SZACMAJER JANINA
 SZOSTAK KRYSTYNA
 WROŃSKI LESZEK
 ZAJĄCZKOWSKI JACEK

lOKale DO wynajęcia
lubelska spółdzielnia mieszkaniowa w lublinie posia-

da do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

•	 ul.	Z.	Krasińskiego	2	(róg	Zana),	preferowana	działal-
ność -  usługi komerc yjne ochrony zdrowia. 
Powierzchnie użytkowe lokali od: 42 m2 do 155 m2 
usytuowane na kondygnacjach: i, ii, iV, V piętro. 

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (81) 528-07-26 

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. Krasińskiego 3, pow. użytk. 

101,87 m2 (wc, cO), wolny od sierpnia 2014, 

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.	

114,25 m2 (wc, cO),

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 

(podpiwniczenie, woda, wc, cO) 

Oferty zawierające informacje na temat rodzaju 
działalności, proponowanej stawki czynszu za 1 m2, 
prosimy składać w sekretariacie spółdzielni lub przesy-
łać na adres e-mail: ean@spoldzielnialsm.pl 

spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego 
wyboru oferenta.

mailto:ean@spoldzielnialsm.pl

