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Szanowni Państwo!

W pierwszym, po przerwie wakacyjnej Informatorze LSM,
poruszamy wiele tematów, które bezpośrednio dotyczą życia
naszych mieszkańców, naszego codziennego funkcjonowania. Rozpoczął się rok akademicki, a dla nas oznacza to znowu wzmożone wynajmowanie mieszkań w naszych zasobach.
Nie mamy nic przeciwko studentom i samemu procesowi
wynajmowania, pod warunkiem wszakże, że funkcjonowanie
tzw. akademików w lokalach mieszkalnych nie będzie zakłócało spokoju i bezpieczeństwa członków Spółdzielni. Niestety
wieloletnie doświadczenia wskazują, że w mieszkaniach
wynajmowanych młodzież czuje się nad wyraz swobodnie,
nie dba o mieszkanie, klatkę schodową, otoczenie budynku,
nie przestrzega regulaminów – „przecież to nie ich”!
Niestety i sami właściciele tych mieszkań często są nie
w porządku wobec Spółdzielni – nie informują, że mieszkanie
jest wynajmowne, zatajają prawdziwą liczbę osób mieszkających; zwykle kompletnie nie orientują i nie interesują się co
dzieje się w lokalu – inkasują jedynie pożytki z wynajmu!
A skutki tej niefrasobliwości dotykają wszystkich mieszkańców.
Zachęcamy do aktualizacji danych dotyczących ilości osób
zamieszkałych w danym lokalu i prosimy o regularne dokonywanie opłat. Zmieniły się numery kont bankowych
do wnoszenia opłat i zasady dotyczące pobierania prowizji
od wpłat przez niektóre placówki, które do tej pory świadczyły te usługi bezprowizyjnie. Przygotowaliśmy w dzisiejszym
Informatorze dla Państwa przypomnienie w tej sprawie. Ulotki
informacyjne wieszane były na klatkach schodowych 2 miesiące temu.
W numerze podsumujemy także realizację planów remontowych na poszczególnyh osiedlach. Szkoda tylko, że często
nasza praca a Państwa pieniądze idą na marne przez nasilające się ostatnio na osiedlach akty wandalizmu. Piszemy
o tym w obszernym artykule pt. „Groźne i kosztowne akty
wandalizmu”.
Szkoda również, że władze naszego miasta starają się jak
mogą „uprzyjemniać życie dzielnicy”. W mediach lubelskich
były dość głośno ostatnio o kolejnych zmianach planu zagospodarowania przestrzennego terenów leżących w obrębie
osiedla im. Marii Konopnickiej. Skutki zagęszczenia przestrzeni kolejnymi budynkami usługowymi i mieszkalnymi znane

są również mieszkańcom innych osiedli np. im. A.Mickiewicza,
H.Sienkiewicza. Ale osiedle Konopnickiej chyba doświadczane jest najmocniej. Kolejne „drapacze chmur” upchnięte byle
jak i byle gdzie, zniszczone nasze ulice, zapchane osiedlowe
parkingi, zniszczona zieleń, ciągły hałas. To już było. Jednak
okazuje się, że to nie koniec, bo nasi włodarze wpadli
na genialny pomysł, że można wybudować osiedle mieszkaniowe u zbiegu ulic Filaretów i Pana Balcera. Nie zliczymy ile
odebralismy w tej sprawie telefonów; ile było rozmów
z przerażonymi i oburzonymi mieszkańcami.
Zarząd i Rada Nadzorcza LSM nie godząc się z takim traktowaniem Spółdzielców wystosowała protest do Prezydenta
m. Lublin. Sprawa poruszana była na posiedzeniu Rady Miasta.
Za pozostawieniem dotychczasowego przeznaczenia ww.
terenu głosował jako radny Prezes Jan Gąbka, ale większośc
radnych poparła w głosowaniu projekt Prezydencki. W naszym
mniemaniu oznacza to niestety otwartą drogę do nieopanowanej zabudowy deweloperskiej. Zamieszczamy zeskanowany tekst protestu, który podpisało kilkaset osób.
Właśnie rozpoczął się nowy sezon grzewczy, dlatego dużo
miejsca w dzisiejszymi wydaniu poświęcamy akcji wymiany
cieczowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania
na podzielniki elektroniczne. Prosimy o zapoznanie się
z tekstem dotyczącym funkcjonowania i obsługiwania nowych
podzielników.
Przypominamy Państwu o trwającym od 24 września do
7 października głosowaniu na projekty z naszej dzielnicy
zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Więcej informacji uzyskacie Państwo w siedzibach Administracji oraz
na stronie internetowej:
www.obywatelski.lublin.eu
Zachęcamy również do obejrzenia relacji fotograficznej
z dorocznej Akcji Lato prowadzonej przez Dom Kultury
LSM oraz o zapoznanie się z jesiennymi propozycjami
kulturalnymi.
Z poważaniem
Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

2

Opłaty za mieszkanie
Wychodząc na przeciw słusznym postulatom mieszkańców
LSM w sprawie skrócenia czasu oczekiwania na wpłatę
opłaty za mieszkanie i brakiem reakcji na te postulaty
ze strony Banków, w których dokonywane były wpłaty Zarząd
LSM podjął działania na rzecz zwiększenia ilości miejsc,
w których można zapłacić za mieszkanie bez ponoszenia opłat.
Aktualnie wpłat „za darmo” można dokonać we wszystkich
placówkach Poczty Polskiej, na terenie LSM jest ich 6:
– w Banku Spółdzielczym Piaski Oddział ul. Krasińskiego 2,
– SKOK im. Unii Lubelskiej przy ul. Krasińskiego 2,
– SKOK im. Z. Chmielewskiego przy ul. K. Wallenroda 2E i 2C
(tylko dla członków SKOK)’
– Punkt Kasowy przy ul. Jana Sawy 3,
– Getin Bank przy ul. K. Wallenroda,
– Kiosk TOTO-LOTTO ul. Faraona 4.
Wpłat można dokonać również w innych bankach, ale
niestety są one obciążone dodatkową opłatą, którą ponosi
wpłacający.
Korzystając z okazji przestrzegamy przed dokonywaniem
wpłat w nieznanych i niesprawdzonych punktach kasowych.
Przypominamy wszystkim członkom LSM, którzy dokonują
wpłat za pośrednictwem Internetu o wpisywanie prawidłowych kont. Są one podane w książeczkach opłat.

Podzielniki
Letnia przerwa w ogrzewaniu mieszkań Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w tym roku przebiegała wyjątkowo pracowicie,
bowiem zgodnie z przyjętym do realizacji przez Zarząd
Spółdzielni planem, tuż po zakończeniu sezonu grzewczego
2013/2014 firma ISTA, rozliczająca koszty zużycia ciepła
w naszych zasobach przystąpiła do wymiany nagrzejnikowych,
cieczowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania
na podzielniki elektroniczne typu „doprimo 3 net”. W naszej
ocenie prace z tym związane przebiegały sprawnie nie tylko
za sprawą ich wykonawcy ale również, a może nawet przede
wszystkim dzięki właściwemu podejściu do całego przedsięwzięcia ogromnej większości naszych mieszkańców, którym
tą drogą chcielibyśmy serdecznie podziękować za okazane
zrozumienie i cierpliwość w pokonywaniu uciążliwości podczas
wykonywania tych prac.
Jak zwykle podczas wykonywania prac zakrojonych na tak
dużą skalę nie obyło się również i u nas bez przypadków
braku możliwości wymiany podzielników w pojedynczych
lokalach. Podpisany aneks do zawartej z ISTĄ umowy rozliczeniowej kosztów ogrzewania przewidywał zakończenie
wszystkich prac z tym związanych do dnia 15.09.2014r. Czas
realizacji tego zadania oprócz ustalonych harmonogramem
podstawowych terminów uwzględniał również dwa dodatkowe terminy wymiany podzielników w mieszkaniach,
w których ich użytkownicy byli nieobecni. Mimo takich
ustaleń, w trakcie prowadzenia prac okazało się niezbędne
wyznaczenie kolejnych, dodatkowych terminów. Do nieobecnych właścicieli mieszkań administracje poszczególnych
osiedli wysyłały indywidualnie zawiadomienia za zwrotnym
poświadczeniem odbioru na uprzednio wskazane przez nich
adresy do korespondencji, lub telefonowały na pozostawione
do kontaktów numery telefonów. Niestety, do dnia dzisiej-

szego, w dalszym ciągu nie było możliwe nawiązanie kontaktów z kilkunastoma właścicielami bądź użytkownikami
mieszkań naszych budynków. Prosimy zatem zainteresowanych wymianą podzielników kosztów centralnego ogrzewania właścicieli mieszkań o niezwłoczne skontaktowanie się
w tej sprawie z administracją swojego osiedla.
W trakcie wymiany podzielników pracownicy serwisu
przekazywali skrócone instrukcje obsługi nowych podzielników elektronicznych, jednak ze swej strony również my
pragniemy przybliżyć tę tematykę naszym mieszkańcom.
Każdy podzielnik ma swój numer identyfikacyjny.
Zamontowana na grzejniku, przylegająca 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 podzielniku, który rozpoczyna naliczanie
jednostek, gdy temperatura powierzchni grzejnika jest
wyższa od 23º C, oraz gdy różnica temperatur pomiędzy
powierzchnią grzejnika a otoczenia przekracza 4,5 °C.
Dodatkowo podzielnik zabezpieczony jest przed naliczaniem letnim poprzez zróżnicowanie temperatur startowych
(latem - od czerwca do września powyżej 40ºC; zimą - od października do maja powyżej 29ºC), 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 wyświetlacz (bez wskazań). Aby
sprawdzić bieżącą wartość odczytu i wartość odczytu z końca
poprzedniego okresu rozliczeniowego, 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 rozliczeniowego,
podzielnik zapamiętuje wartość końcową w pamięci wewnętrznej i rozpoczyna naliczanie dla nowego okresu od wartości „0”
Podzielnik „doprimo 3 radio net”jest urządzeniem umożliwiającym jego odczyt i serwis drogą radiową, bez potrzeby 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 + 1 rok rezerwy. Podzielnik wyposażony jest w wyświetlacz
LCD, odporny na działanie wysokiej temperatury. Jednostki
pokazywane na wyświetlaczu są jednostkami bezwymiarowymi, 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 urządzeniami 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 podzielników u wszystkich mieszkańców z uwzględnieniem parametrów grzejników i danych dotyczących ilości dostarczonego
do budynku ciepła.
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Usterki w funkcjonowaniu instalacji centralnego ogrzewania po rozpoczęciu sezonu grzewczego 2014/2015 prosimy
zgłaszać pod numer telefonu 327 788 988.
Zwracamy się również z prośbą o bieżące także telefoniczne informowanie administracji swoich osiedli o wszystkich zauważonych wybitych szybach, niesprawnych samozamykaczach w drzwiach wejściowych do budynków
i o innych wadach, usterkach i uchybieniach w funkcjonowaniu zamknięć drzwi, okien i innych zabezpieczeń budynków przed nadmiernymi stratami ciepła w okresie
trwającej zimy.
W sprawach dotyczących osiedli prosimy dzwonić pod niżej
wskazane numery telefonów:
1. adm. os. im. A. Mickiewicza - tel. 81 743-41-72; 81 743-49-15;
81 743-49-14
2. adm. os. im. J. Słowackiego - tel. 81 743-41-85; 81 525-66-31
3. adm. osiedla Piastowskie - tel. 81 528-01-92; 81 525-65-20
4. adm. os. im. Z. Krasińskiego - tel. 81 743-43-50; 81 524-51-86
5. adm. os. im. H. Sienkiewicza - tel. 81 528-01-91
6. adm. os. im. M. Konopnickiej - tel. 81 743-56-40; 81 524-00-13
7. adm. os. im. B. Prusa - tel. 81 528-03-83; 81 743-48-62

Wakacje dzieci z LSM
Od 30 czerwca do 25 lipca br. Dom Kultury LSM, jak co roku,
organizował półkolonie dla dzieci nazywane „Akcją Lato 2014”.
W ciągu czterech tygodni z kolonijnego wypoczynku skorzystało 58 młodych mieszkańców dzielnicy. Różnorodność zajęć,
które miały miejsce zarówno w siedzibie Domu Kultury, jak
i na zewnątrz zapewniła dzieciom wiele atrakcji, wesołej zabawy, a znalazły się również w czasie ich trwania elementy
edukacyjne, które niewątpliwie przydadzą się w przyszłości.
W Domu Kultury odbywały się zajęcia plastyczne prowadzone przez plastyka Monikę Sierzpowską, zajęcia teatralne,
które organizowali Ismena Maślankiewicz i Jakub Żywot,
absolwenci Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie z siedzibą
w Białymstoku, zajęcia
wok alne, prowadzone
przez Magdalenę Stopę,
wykładowczynię wokalistyki z Uniwersytetu Marii
Curie- Skłodowskiej oraz
zajęcia świetlicowe, które
nadzorowali instruktorzy
Domu Kultury. Dzieci rysowały więc, malowały, wykonywały wielkoformatowe
kompozycje, zapoznawały
się z różnymi rodzajami
ilustracji książkowych, np.
z inicjałami, próbowały
swoich sił w rysowaniu
portretów węglem. W czasie zajęć wokalnych uczyły
się piosenek wakacyjnych,
znanych przebojów, piosenek turystycznych i żołnierskich. W czasie teatralnych
warsztatów zaś zapoznały
4

się z teatrem lalek, ich rodzajami, budową i animacją.
Bardzo dobrze przyjęte zostały przez dzieci zajęcia o charakterze edukacyjnym. Należały do nich zabawy z językiem
migowym, które prowadziła psycholog Małgorzata Kłoczewska.
Zapoznawano się z alfabetem tego języka, zwrotami grzecznościowymi, grami planszowymi i układaniem słów z literek.
Inny rodzaj zajęć edukacyjnych to „Esperanto na wesoło”.
Z tym międzynarodowym językiem stworzonym przez
Ludwika Zamenhoffa, zapoznawała Elżbieta Kurpińska, na co
dzień kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskeigo w Lublinie.
Elżbieta Kurpińska zapoznała też dzieci w siedzibie biblioteki przy ulicy Narutowicza 4 z rękopisami, inkunabułami, innymi starymi drukami i mapami, a kierownik Działu Informacji
i Promocji tej biblioteki Ewa Hadrian ciekawie opowiadała
o sposobach informowania czytelników o księgozbiorach,
a także o tworzeniu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, która
stworzy możliwość łatwego docierania dzięki technice cyfrowej do bogatych zasobów różnych książnic. Wspomagała ją
w tym Dorota Mościbrodzka oprowadzając dzieci po innych

działach biblioteki, m.in. podziemnych magazynach, które
wzbudzały wśród małych czytelników olbrzymie zainteresowanie. Uczestnicy zajęć spotkali się też z twórcami wierszy
dla dzieci, Alicją Barton i Sebastianem Sasem, którzy zapoznali dzieci ze swoimi utworami i publikacjami książkowymi.
Oprócz miejscowej wycieczki do Biblioteki Łopacińskiego
dzieci odwiedziły również Teatr Hansa Christiana Andersena,
gdzie obejrzały przedstawienie pt.„Tymoteusz i łobuziaki”,
a także błonia pod Zamkiem Lubelskiem i Stare Miasto.
W kinie „Grażyna” mieszczącym się w Domu Kultury LSM
odbyło się 12 seansów filmowych specjalnie przygotowanych
dla dzieci. Były to takie obrazy jak: „Epoka lodowcowa 4”,
„Błękitny ptak”, „Wielka podróż Bolka i Lolka”, „Kumba”,
„O dwóch takich, co ukradli księżyc”, „Tajemnica zielonego
królestwa”, „Rycerz Blaszka. Pogromca smoków”, „Szatan
z siódmej klasy”, „Robaczki z zaginionej doliny”, „Łowcy
smoków”, „Historia żółtej ciżemki” i „Pinokio”.

W czasie „Akcji Lato 2014” odbyły się także bardzo interesujące zajęcia ze studentami organizacji AIESEC, w czasie
których studenci z innych państw prezentowali i opowiadali
o kulturze, tradycjach, zwyczajach swoich rodzinnych krajów.
O Chinach opowiadała Christy Chan, Turcję przybliżył Figen
Deger, a Malezję Sylvia Ooi, Tajlandię Thitiphong Serisomnuek,
Bali i Indonezję Indita Setyorini Pribadi, Egipt Muhammed
Farahat, Taiwan Stefanie Hsieha, a Hong Kong Marcos Lee.
Dużą popularnością wśród dzieci cieszyły się, bardzo
atrakcyjne zresztą, całodniowe wycieczki poza miasto.
Wyjeżdżaliśmy więc do Ćmielowa, gdzie dzieci miały okazję

zapoznać się z Fabryką Porcelany, której początki datują się
na rok 1804, a więc była to „podróż” przez historię produkcji
porcelany od „fajansów Małachowskiego”, przez serwisy
Druckich-Lubeckich, po współczesne wzory wyrobów porcelanowych. Wystawa ta uświadomiła dzieciom, jak zmieniały
się style, formy, dekoracje oraz co inspirowało twórców
w różnych okresach. Niesamowitą przygodą były warsztaty
ceramiczne, gdzie specjaliści pokazali, jak wyrabia się glinkę
porcelanową, wypala ją i ozdabia różnego rodzaju malowidłami. Była to ciekawa wyprawa w świat ekskluzywnej porcelany, a jedynym mankamentem był fakt, że wyroby porcelanowe były bardzo drogie i nie bardzo mogliśmy sobie pozwolić na przywiezienie pamiątkowych filiżanek, talerzyków
czy innych ozdobnych wyrobów.
Druga wycieczka wiodła do „Magicznych ogrodów”
w Trzciankach koło Janowca nad Wisłą. Wielość atrakcji,
które tam zgromadzono (kosmiczne marchewki, kosmate
gadające stwory, szumiące strumienie, starodawny zamek
obronny, kolejka szynowa, którą można było się przejechać
i inne atrakcje fantastycznego świata) oszałamiały dzieci
i pozwoliły na doskonałą całodzienna zabawę. Stąd z kolei
można było przywieźć sobie atrakcyjne pamiątki w postaci
kolorowych kart pocztowych, zabawek i innych gadżetów.
Trzecia duża wycieczka wiodła do Dęblina, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Wyższej Szkoły Sił Powietrznych oglądając różne
elementy wyposażenia lotniczego, jak również kilkadziesiąt
samolotów typu Iskra, Lim i innych, na których ćwiczą przyszli
lotnicy. Mogliśmy również wejść do samolotu typu JAK 40,
gdzie dzieci zobaczyły kokpit i całe wewnętrzne wyposażenie
tej latającej maszyny. Wracając z Dęblina zajrzeliśmy również
do Czarnolasu, gdzie jak wiadomo znajduje się muzeum poświęcone jednemu z największych polskich poetów okresu
renesansu Janowi Kochanowskiemu. Mali uczestnicy wycieczki zapoznali się z życiem i twórczością autora „Odprawy posłów
greckich”, klimatem zabytków XVI wieku, autentycznymi pozostałościami dworu Poety, biżuterią z tego okresu, bronią
i przedmiotami użytkowymi. Sądzimy, że będzie to ciekawy
element do rozmów na lekcjach języka polskiego w czasie
nauki w szkole. Wracając do problematyki lotniczej warto
wspomnieć, że dzieci odwiedziły ponadto nowo otwarty Port
Lotniczy w Świdniku koło Lublina, zapoznały się z nowoczesną
infrastrukturą tego lotniska, zobaczyły lądowanie i start samolotu, który właśnie przylatywał i odlatywał z i do Gdańska.
Gościnni strażacy z lotniska zapoznali przyszłych małych pasażerów z funkcjonowaniem straży pożarnej zabezpieczającej
funkcjonowanie portu lotniczego.
Niewątpliwą atrakcją była przejażdżka kolejką wąskotorową na trasie Karczmiska– Polanówka i ognisko na polanie
powiązane z pieczeniem kiełbasek i zabawami na świeżym
powietrzu.
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Ostatnia wycieczka poza Lublin wiodła do Hrubieszowa
i strefy przygranicznej. Tam zwiedzaliśmy bardzo bogate
w zbiory Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, prekursora
spółdzielczości, mieszczące się w dworku rodziny du Chateau.
Zobaczyły ponadto plebanię, gdzie urodził się Bolesław Prus,
i 13-kopułową cerkiew prawosławną pw. Zaśnięcia Najświętszej
Marii Panny z lat 1873-1876, a także wąską uliczkę ze sklepami w rynku, tzw. sutkami, która jako żywo przypominała
dalekowschodnie bazary. Dalsza podróż wiodła z Hrubieszowa
wzdłuż rzeki Bug do Kryłowa, gdzie dzieci zobaczyły ruiny
zamku Tęczyńskich-Ostrorogów z przełomu XV i XVI wieku
i zapoznały się z romantyczną legendą porwania Zofii
Tęczyńskiej przez Stanisława Ostroroga. W tej cichej, lesistej,
zielonej okolicy dzieci zauważyły też, jak pilnie strzeżona jest
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej granica między Polską
a Ukrainą, będąca jednocześnie granicą Unii Europejskiej.
Na zakończenie „Akcji Lato 2014” dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i piłki i z radością podkreślały, że w czasie roku
szkolnego, w czasie ferii zimowych i przyszłych wakacji
chętnie wrócą do Domu Kultury LSM.
Małymi podopiecznymi opiekowali się pracownicy Domu
Kultury: Małgorzata Iwanicka – koordynator Akcji, Monika
Sierzpowska, Anna Wójcik-Miroń, Anna Pietraś, Katarzyna
Tkaczyk, Marek Dybek i Andrzej Zdunek.

REALIZACJA REMONTÓW
DO KOŃCA SIERPNIA 2014r.
W ramach funduszu remontowego w okresie od stycznia
do końca sierpnia 2014r wykonano następujące roboty:
• w ramach programu termomodernizacyjnego ocieplono
710 m2 ścian zewnętrznych i 1 235 m2 stropów piwnic,
• remont elewacji budynków wykonano na powierzchni
592 m2,
• mycie elewacji wykonano na powierzchni 13 655 m2 tj.
ścian północnych w szesnastu budynkach mieszkalnych,
• wymieniono 120 mb rynien i rur spustowych oraz 1 892
m2 pokrycia dachów,
• wymieniono 387 okien w pomieszczeniach wspólnych,
w tym na klatkach schodowych i w piwnicach oraz 3szt
witryn lokali użytkowych,
• roboty malarskie wykonano na powierzchni około 25 279
m 2 i obejmowały one 42 klatki schodowe, korytarze
piwniczne i inne pomieszczenia wspólnego użytkowania,
• kontynuowano roboty drogowe w ciągach pieszo – jezdnych oraz remonty schodów terenowych,
W powyższym okresie wymieniono spękaną i podziurawioną nawierzchnię alejek na kostkę brukową o powierzchni 3 tys m2.
Uzupełniono ubytki w asfalcie na powierzchni ok. 960 m2.
Wyremontowano schody terenowe o łącznej pow. 330 m2.
Zostało wymienionych 254 m 2 opaski odwadniającej
i zaizolowano ściany piwnic w 2 budynkach osiedla im.
A. Mickiewicza.
Ogrodzony został centralny plac zabaw na terenie osiedla
im. Z. Krasińskiego.
Dokonano napraw i wymiany instalacji wewnętrznych
w budynkach na łączną kwotę ok. 660 tys. zł. Zlikwidowano
tzw. drugą strefę zasilania w wodę w 5 – ciu budynkach
osiedla im. Z. Krasińskiego i zainstalowano w każdym
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b udynku indywidualne zestawy hydroforowe.
Poza ww. robotami realizowane były inne drobne prace
naprawcze stolarsko- ślusarskie i murarskie związane z bieżącym utrzymaniem zasobów infrastruktury osiedlowej.

Groźne i kosztowne
akty wandalizmu
W okresie letnim na wszystkich osiedlach Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej zanotowaliśmy wiele przypadków
niszczenia mienia wspólnego i zasobów mieszkaniowych.
Zapewne czytaliście Państwo w prasie o zdewastowaniu
6 grilli, postawionych przez Spółdzielnię niespełna dwa lata
temu, na prośby mieszkańców o zorganizowanie miejsc dla
integracji osiedlowej i wypoczynku. Odbudowanie zniszczonych konstrukcji nie będzie tanie!
Podobnie ma się problem dewastacji urządzeń do ćwiczeń
fitness, które z uwagi na bezpieczeństwo naszych mieszkańców muszę być na bieżąco naprawiane; często jest taka potrzeba nawet kilka razy w miesiącu!
Jako „element stały” właściwie należy już traktować notoryczne łamanie ławek wypoczynkowych; wykręczanie śrub,,
malowanie sprayem; dewastacyjne graffiti na budynkach;
niszczenie zieleni. Szczególnie po kilku dniach weekendowych
nasze służby mają ręce pełne roboty, i płacimy za to my
wszyscy!
Bardzo niebezpieczne są, wywoływane przez ludzi celowo
– pożary i podpalenia! Podpalane są wózkownie, piwnice,
korytarze na klatkach schodowych, windy, altany śmietnikowe, samochody na parkingach.
Pomijając koszty odremontowania zniszczonych pomieszczeń, które są naprawdę niemałe; takie akty wandalizmu
niosą ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców! Dlatego tak często prosimy Państwa o uprzątnięcie i nie
zastawianie korytarzy na klatkach schodowych czy piwnicznych. Pozostawianie tam mebli, materiałów łatwopalnych;
tarasowanie różnego rodzaju sprzętem klatek schodowych
stanowi znaczące utrudnienie podczas ewentualnej ewakuacji
w trakcie pożaru! To również przyczyna niepotrzebnego
wydłużania akcji służb ratunkowych (pogotowie, straż) gdzie
liczy się każda minuta w walce o ludzkie życie!
Wszystkim nam, mieszkańcom osiedli LSM zależy na życiu
i funcjonowaniu w przyjaznej przestrzeni, czystej i zadbanej.
Wszyscy na to płacimy. Nie pozwólmy by było to niszczone!
Prosimy Państwa o zgłaszanie każdego zaobserwowanego
aktu wandalizmu- naszym służbom administracyjnym- lecz
przede wszystkim na bieżaco Policji i Straży Miejskiej,
a w przypadku podejrzenia podpalenia – Straży Pożarnej.

Przypominamy potrzebne
numery alarmowe:
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Miejska - 986
Pogotowie gazowe - 992
ogólnopolski numer ratunkowy - 112

AKTUALIZACJA DANYCH
W związku z licznymi przypadkami wynajmu mieszkań
w naszej Spółdzielni i częstym nie podawaniem prawdziwej
ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym, Zarząd
LSM zwraca się z prośbą o niezwłoczne zaktualizowanie tych
danych przez właścicieli lokali. Zawiadamiamy, iż na podstawie § 96 Statutu LSM oraz § 5 ust. 4 Regulaminu używania
lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego
i współżycia mieszkańców w LSM, właściciele mieszkań,
którzy je wynajmują są zobowiązani do ponoszenia kosztów
za zwiększone usługi eksploatacyjne tj. wywóz śmieci, zużycie wody i konserwacja dźwigów w wysokich budynkach.
Wysokość tych kosztów jest naliczana miesięcznie i zależna
jest od ilości osób zamieszkujących w lokalu, co w konsekwencji prowadzi do tego, że za tych mieszkańców, którzy
mieszkają, a nie są ujęci w ogólnej liczbie płacą inni członkowie Spółdzielni. Przypominamy także, że każda osoba, która
decyduje się wynająć mieszkanie lub tylko pokój, musi pamiętać, że przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu.
Fakt wynajmu należy zgłosić we właściwym Urządzie
Skarbowym. Dodatkowo nadmieniamy, że niekontrolowane wynajmowanie lokali prowadzić może do różnych
niemiłych czy też niebezpiecznych sytuacji. Nieraz już się
zdarzyło, że odbieraliśmy od państwa sygnały o zakłócaniu ciszy i porządku domowego w wynajmowanych lokalach, zanieczyszczaniu klatek schodowych, dewastacji
mienia wspólnego, a nawet kradzieżach i rozbojach dokonywanych przez anonimowe osoby zamieszkałe
w wynajętych mieszkaniach. W celu uniknięcia problemów
jeszcze raz prosimy o dopełnienie obowiązku aktualizacji
danych.

Jesienne atrakcje w Domu Kultury
Już pierwsze dni września br. przyniosły w Domu Kultury
LSM ciekawe spotkanie literackie. Była to promocja książki
Anny Winner (Anny Wiśniewskiej) pt. „Nieprzewidziane
skutki złamania nogi, czyli Stockholms taxi drivers” poświęcona barwnym, atrakcyjnym opowieściom sztokholmskich
taksówkarzy – imigrantów z różnych krajów. Byli wśród nich
filozof z Iranu, Kurd z Iraku, Masaj z Tanzanii, Grek z Cypru,
Ukrainiec, Polak i inni. Opowiadali o swoich losach, konieczności ucieczki przed prześladowaniami w swoich krajach
i drogach, które zawiodły ich do Szwecji. Książka jest do nabycia w Wydawnictwie Polihymnia (ul. Deszczowa 19) bądź
w Domu Kultury LSM i na pewno warto do niej zajrzeć.
Kolejnym wydarzeniem, które rozpoczęło sezon kulturalny, był wernisaż wystawy malarstwa doktor Ewy Widomskiej.
Malarka z zawodu jest znanym w Lublinie lekarzem okulistą
i od ponad trzydziestu lat uprawia amatorsko malarstwo
w ramach działalności lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych. Plastyka we wrześniu reprezentowana była
ponadto przez wystawę rysunku dr Małgorzaty Ciosmak,
adiunkta z Politechniki Lubelskiej, która też, będąc głównym
organizatorem z ramienia uczelni tegorocznej edycji
Festiwalu Nauki, zaprezentowała cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży i dorosłych wykłady dotyczące
odnawialnych źródeł energii.

We wrześniu zainaugurował w Domu Kultury LSM swój
drugi rok działalności Lubelski Uniwersytet II Wieku kierowany przez Halinę Kobylarz. Są to zajęcia dla osób powyżej 45
roku życia, a w czasie tych zajęć uczyć się można języków
angielskiego, francuskiego i włoskiego, miło spędzić czas
na spotkaniach klubowych bądź w czasie ćwiczeń tai-chi.
Rozpoczęły się też już zajęcia w ramach Koła Baletowego
(prowadząca Violetta Suska), Koła Plastycznego (prowadząca
Monika Sierzpowska), gimnastyki dla pań (prowadzące Ewa
Krzak i Maria Błaszczyk), spotkania brydżowe, zajęcia
Stowarzyszenia Twórców Przedmiotów Artystycznych „Kanwa”
(prezes Ewa Filipowicz), spotkania Polskiego Związku
Nauczycieli Plastyków (prezes Urszula Tomasiak), próby
Zespołu Wokalnego „Senioritki” (przewodnicząca Elżbieta
Wiśniewska, instruktor Dariusz Machnicki), spotkania Klubu
Aktywnego Seniora LSM (przewodnicząca Anna GińkoFurmanik), a także zajęcia Lubelskiego Towarzystwa PolskoWęgierskiego (prezes Tadeusz Rokicki) i koncerty organizowane przez lubelski oddział Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr (przewodniczący Tadeusz Rokicki). Koniec września
uwieńczyły warsztaty jazzowe organizowane przez Szkołę
Muzyczną im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie.
Jesień w Domu Kultury przyniesie szereg spotkań autorskich, koncertów i recitali. Na początku października
chcielibyśmy zaprezentować Teatr Piosenki Francuskiej
z Krakowa w programie „Brel raz jeszcze”. Utwory legendarnego belgijskiego piosenkarza Jacquesa Brela zaprezentuje
Janusz Zabiegieł, aktor i piosenkarz, absolwent Wyższej
Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz Szkoły PiosenkarskoAktorskiej „Concervatoir Maubel” w Paryżu. Opiekę artystyczną nad tym programem sprawuje Krystyna Janda. Z koncertowych propozycji sądzimy, że uda nam się zaprezentować
spektakl muzyczny „Yossele – Święty Skąpiec”, którego
premiera odbyła się w Piwnicy „Pod Baranami”, a ponadto
z okazji 70-lecia UMCS chcielibyśmy zaprezentować koncert
„Złote myśli – złote przeboje”, którego animatorami byliby
profesorowie filozofii prawa Maria Szyszkowska i Roman
A. Tokarczyk z zespołem wybitnych śpiewaków i muzyków.
Planujemy również kolejny wieczór słowno-muzyczny zatytułowany „III Imieniny Profesora Grzegorza Leopolda
Seidlera”, w czasie którego promowana będzie nowa książka
prof. Romana A. Tokarczyka zatytułowana „Oblicza Grzegorza
Leopolda Seidlera w powadze i anegdocie”.
Jesienią odbędzie się też podsumowanie kolejnej edycji
konkursów na Najlepiej Zarządzane Osiedle i Najpiękniej
Ukwiecony Balkon. Będzie koncert, jubileuszowe spotkanie
oraz wystawy malarstwa i fotografii. Przypomnimy również,
że w bieżącym roku przypada 50. rocznica powstania Osiedla
im. Juliusza Słowackiego. Z tej okazji zaprezentujemy historię powstawania tego osiedla zaprojektowanego przez
Oskara Hansena, zamieszkujących go ludzi i działające
na jego terenie placówki. Podsumowane będą dwa konkursy plastyczne – jeden poświęcony Juliuszowi Słowackiemu
i drugi, zatytułowany „W pustyni i w puszczy” poświęcony
twórczości Henryka Sienkiewicza z okazji Narodowego
Czytania utworów tego pisarza.
W październiku Fundacja Niepodległości zaprezentuje
w Domu Kultury szereg obrazów filmowych poświęconych
tematyce „Żołnierzy Niepokornych” i twórcom tych filmów,
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a historyk Henryk Kucharuk z okazji Dnia
Papieskiego będzie mówił o różnego typu
formach upamiętnienia postaci papieża Jana
Pawła II na Lubelszczyźnie i w Polsce. Będzie
też rozprowadzana książka jego autorstwa
na ten temat.
Kontynuowane będą cykle spotkań z historykiem sztuki dr Elżbietą Matyaszewską, tym razem
poświęcone zagadnieniom renesansu lubelskiego, baroku i manieryzmu oraz zwierzętom
udomowionym w sztuce. Kontynuować będzie
swój cykl Ewa Hadrian zatytułowany „Lektury
naszych dziadków”, odbędą się także spotkania
literacko-artystyczne inicjowane przez Jadwigę
Jaśkowiak. Odbędzie się kolejna edycja
„Wieczoru w operze” który jak zwykle przygotowuje znana śpiewaczka Mariola Zagojska
z zespołem świetnych lubelskich wykonawców.
W Domu Kultury już na początku październik a Filhar monia Lubelsk a im. Henr yk a
Wieniawskiego zaprezentuje patriotyczny
koncert „W cieniu czerwonych maków”, a 11 listopada, z ok azji rocznic y Odz ysk ania
Niepodległości koncert pieśni Stanisława
Moniuszki. Odbędą się jubileuszowe spotkania
lubelskiego oddziału Związku Literatów
Polskich, redakcji „Awangardy Lubelskiej” oraz Towarzystwa
Przyjaciół Grodna i Wilna.
Na swoje spektakle zaprasza Teatr Kameralny pod kierownictwem Jana Wojciecha Krzyszczaka. Będą przypomniane
takie spektakle jak „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina,
„Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej, „Odprawa posłów greckich”
Jana Kochanowskiego, „Edukacja Rity” Willego Russella
i „Śmieszny staruszek” Tadeusza Różewicza. W niedzielne
popołudnia będą odbywały się seanse w kinie „Grażyna”, a co
dwa tygodnie w soboty potańcówki dla mieszkańców.
Serdecznie zapraszamy, sądzimy, że dla nikogo nie zabraknie
ciekawych i atrakcyjnych imprez.

Aktualności
Konkursy na „Najlepiej zarządzane
osiedle” i „Najpiękniej ukwiecony balkon”
w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W 2014 roku miała miejsce, 16 już edycja konkursów
na „Najlepiej zarządzane osiedle” i „Najpiękniej ukwiecony
balkon”. Komisja Konkursowa zakończyła obrady. W ramach
dokonanych przeglądów i oceny wyłonieni zostali laureaci
obu konkursów. Oficjalne ogłoszenie wyników, wraz
z wręczeniem dyplomów i nagród, odbędzie się tradycyjnie
podczas Uroczystej Gali, która będzie miała miejsce w Domu
Kultury LSM w listopadzie 2014 r. Szczegółową informację
z podaniem terminu Uroczystej Gali przekażemy w późniejszym czasie. Wszyscy laureaci otrzymają stosowne zaproszenia. Niezależnie od tego na Uroczystą Galę zapraszamy
mieszkańców i sympatyków LSM którzy są wrażliwi na piękno i estetykę ukwieconych balkonów. Będzie można podziwiać je na fotograficznej wystawie najpiękniej ukwieconych
balkonów w LSM w 2014 r.
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Ranking Spółdzielni Mieszkaniowych 2013
Redakcja naczelna Domów Spółdzielczych kolejny już raz
organizowała konkurs pn. Ranking Spółdzielni Mieszkaniowych
2013. W maju 2014 r. Komisja Rankingu w składzie: Jerzy
Jankowski – przewodniczący, Iwona Drozd-Jaśniewicz, Maciej
Cesarski, Zbigniew Gotfalski i Jan Sułowski – członkowie, ogłosiła wyniki. Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, z którą
dzielimy się z Państwem, że Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
zajęła II miejsce w Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013
w kategorii : spółdzielnie mieszkaniowe z przychodem inwestycji. Prezentujemy otrzymany dyplom i statuetkę.

Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Mamy ogromną przyjemność i satysfakcję poinformować
Państwa, że pan Andrzej Zdunek, dyrektor Domu Kultury LSM
został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
za wzorcowe upowszechnianie kultury na rzecz nie tylko
mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uroczyste
wręczenie odznaki z rąk ministra Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - Piotra Żuchowskiego miało
miejsce w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, 26 czerwca
2014 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości. Gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia.

