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Wybory Samorządowe. Liczmy na siebie ...
16 listopada 2014 r. odbędą się wybory samorządowe. Będziemy mieli możliwość oddania swojego głosu
na kandydata na Prezydenta Lublina, radnego do Sejmiku Wojewódzkiego i na radnego do Rady Miasta Lublin.
Od decyzji wybranych zależeć będzie strategia i kierunki rozwoju Lublina, w tym także Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Od nas zatem, czyli od naszego wyboru zależeć będą warunki życia, nauki, pracy i zamieszkania naszego i naszych rodzin.
Czy znów popełnimy błąd wyboru? Nie jest to pytanie bezzasadne. Często spotykamy się z mieszkańcami naszych
osiedli. Prowadzimy rozmowy na różne tematy, ale głównie o problemach naszego spółdzielczego życia, których
rozwiązanie czy załatwienie leży po stronie władz miasta a nie Spółdzielni. Pytamy wtedy – a kto z naszej
dzielnicy jest radnym, kto nas reprezentuje, ilu ich jest, czy potrafi Pan/Pani wymienić ich nazwiska?
Następuje długie milczenie, a po chwili – no tak, nasz Prezes Jan Gąbka… A pozostali, jak się okazuje
– nie mieszkali i nie mieszkają na LSM….a kto ich na LSM-ie wybrał?
Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z kandydaturami na przyszłych „NASZYCH RADNYCH”. Zadajmy
sobie ten trud dla dobra nas wszystkich. Zobaczmy, którzy są spośród nas i którzy faktycznie będą nas reprezentować, którzy znają nasze problemy i potrzeby NASZEJ DZIELNICY. Wyeliminujmy tych, którzy są z zewnątrz, których wytypowały jakieś komitety wyborcze, bo oni nigdy nie będą reprezentować naszych
interesów a tylko swoich protektorów!
Wśród kandydatów do Rady Miasta są tacy, którym można zaufać ponownie, których poznaliśmy po ich
czynach. Na co dzień nie chwalą się swoimi dokonaniami na łamach różnych gazet poprzez internet czy inne
media. Przypomnijmy, jak wiele spraw które udało się załatwić dla mieszkańców LSM i Dzielnicy dzięki
inicjatywie, staraniom i wsparciu Jana Gąbki, radnego Rady Miasta Lublin minionych i mijającej kadencji, z tych ważniejszych to: wybudowanie Komisariatu Policji Nr 4 przy ul. Zana, parkingu przy ul. Kazimierza
Wielkiego, remont ulic – Grażyny, Jana Sawy, Wajdeloty, Skierki, Mieszka I, Urmowskiego, Bolesława Śmiałego czy
zablokowanie budowy toru motocrossowego na Globusie, zapobiegnięcie likwidacji Biblioteki przy ul. Leonarda.
W ostatnim okresie z inicjatywy Jana Gąbki oprotestowaliśmy projekt uchwały Rady Miasta Lublin
dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pana Balcera i Filaretów mającego
na celu dogęszczenie istniejącego stanu kolejną zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Niestety
protest przegrał w głosowaniu bo część radnych nie mieszkając tu nie zauważyło zagrożenia dla ogromnego
pogorszenia warunków życia mieszkańców tego osiedla i złego precedensu dla pozostałych osiedli. Tylko
patrzeć, jak wyrośnie kolejny Metropolitan Park i przybędą nowe samochody, które „rozleją się” po wszystkich
osiedlach LSM. No i jakiś developer zainkasuje …
A może Prezydent, Rada Miasta powinni wystąpić do mieszkańców LSM i Dzielnicy z propozycjami
zmian i zebrać opinie jaki ewentualnie obiekt najbardziej byłby potrzebny mieszkańcom Lublina w tym
miejscu. Ale ta władza wie lepiej… No to wybierzmy taką dla której my mieszkańcy będziemy podmiotem i współgospodarzami miasta i jego dzielnic.
Wiele jest jeszcze do zrobienia w naszych osiedlach, zwłaszcza remonty ulic tzw. miejskich. Jednak ich realizacja zależy od umieszczenia w planach budżetowych miasta, a to już zadanie przyszłych radnych. Jeżeli
ich wybierzemy, nie musimy liczyć na obiecanki władz miasta.
IDŹMY ZATEM DO TYCH WYBORÓW I ZAKREŚLAJMY TYCH KANDYDATÓW, KTÓRZY BĘDĄ NAS GODNIE
REPREZENTOWAĆ. Nasz głos zdecyduje o tym, czy będziemy gospodarzami naszego gospodarstwa.
Rada Nadzorcza lsm

RACJONALNE KORZYSTANIE
Z CIEPŁA KALORYFERÓW
W bieżącym roku w zasobach naszej Spółdzielni centralne
ogrzewanie zostało włączone dnia 25 września, a więc
w okresie znacznych spadków temperatury zewnętrznej
zwłaszcza nocą. Jak zwykle w takich przypadkach, co jest
całkowicie zrozumiałe, nocne chłody najbardziej uciążliwe
były dla osób starszych, często schorowanych, a także dla
rodzin z małymi dziećmi, które telefonowały do nas w tej
sprawie. W czasie prowadzonych rozmów padały również
pytania dotyczące regulacji temperatury w mieszkaniach
po wymianie podzielników cieczowych na elektroniczne.
W odpowiedzi na te pytania chcielibyśmy pokrótce przypomnieć kilka podstawowych zasad, naszym zdaniem niezmiernie ważnych dla racjonalnego wykorzystania dostarczanej
do naszych mieszkań energii cieplnej.
Regulacja temperatury w mieszkaniu powinna odbywać
się przy pomocy zaworów termostatycznych, a nie przez
otwieranie lub zamykanie okien. W tym celu należy obracać
pokrętło (głowicę) zaworu, nie obawiając się przecieków .Dla
podwyższenia temperatury w pomieszczeniu obracamy pokrętło w lewo /otwieramy zawór/, kręcąc w prawo przykręcamy zawór i obniżamy temperaturę grzejnika.
Grzejniki, zawory termostatyczne i podzielniki kosztów
powinny być odsłonięte. Jeśli grzejniki są zasłonięte obudowami, szafkami, meblami, zasłonami lub nawet tylko firankami to emitowane przez te grzejniki ciepło ma utrudniony
przepływ do pomieszczenia, a zasłonięte zawory termostatyczne mogą w ogóle nie włączać grzejników, gdyż w ich
otoczeniu będzie znacznie wyższa temperatura niż w pozostałej części tego pomieszczenia. Dodatkowo, obudowy
grzejników, meble znajdujące się w ich bezpośrednim sąsiedztwie mogą utrudniać odczyt wskazań elektronicznych
podzielników kosztów c.o. drogą radiową /w takich sytuacjach
dla wykonania odczytów konieczne będzie wejście do mieszkania pracownika firmy rozliczającej koszty zużycia ciepła
w zasobach Spółdzielni /.
Zawór termostatyczny sam reaguje na temperaturę
otaczającego go powietrza i utrzymuje temperaturę ustawioną jego pokrętłem. Zawór termostatyczny nie zmienia
temperatury wody dopływającej z instalacji do grzejnika, lecz
w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu
włącza lub wyłącza przepływ wody grzewczej przez grzejnik,
dogrzewając w ten sposób pomieszczenie. Jeśli w pomieszczeniu utrzymuje się ustawiona zaworem temperatura,
a grzejnik jest chłodny – oznacza to prawidłowe działanie
zaworu. Na okres lata zawór należy odkręcić maksymalnie –
to przedłuża jego trwałość i ułatwia rozruch instalacji centralnego ogrzewania w następnym sezonie grzewczym.
Nie należy suszyć prania na grzejnikach. Dla odparowania wilgoci z tkaniny potrzeba więcej ciepła, które musi dostarczyć grzejnik. Dodatkowo wilgoć w powietrzu wzmaga
uczucie zimna. Należy pamiętać o możliwości okresowego
obniżania temperatury w mieszkaniu podczas dłuższej
nieobecności. Wówczas zawór można ustawić w położeniu
gwiazdka /*/
Mieszkanie należy wietrzyć krótko i intensywnie. Szybka
wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna.
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Przed wietrzeniem należy całkowicie zamknąć zawór przy
grzejniku, odczekać kilka minut i dopiero wtedy szeroko
otworzyć okno. W przypadku nie zamknięcia zaworu,
chłodne powietrze opływające jego termostatyczną głowicę
uruchomi grzejnik, którego ciepło będzie uciekać przez
otwarte okno. W taki sposób marnuje się najwięcej ciepła!
Należy zużywać tylko tyle ciepła, ile rzeczywiście potrzebujemy. Nocą można zmniejszyć temperaturę pomieszczeń poprzez przykręcenie zaworów termostatycznych.
Również w ciągu dnia, kiedy przybywamy poza domem,
można ograniczyć temperaturę pomieszczeń.
Nie wolno manipulować przy podzielnikach. Każda
próba manipulacji zostanie odnotowana w elektronicznej
pamięci podzielnika i przekazana do systemu rozliczeniowego, a wówczas opłata za ciepło będzie policzona według
stawki ryczałtowej (niekorzystnej dla Mieszkańca).

nasze osiedla
W tym numerze rozpoczynamy prezentację osiedli
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiamy,
to co zostało zrealizowane na osiedlu Piastowskim
i osiedlu im A.Mickiewicza .
W następnych numerach „ Informatora” będziemy
prezentować kolejne osiedla.
OSIEDLE PIASTOWSKIE
Rozpoczęła się xiv edycja Konkursu „O kryształową cegłę”
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe
w Lublinie. W kategorii „Przestrzenie publiczne” Lubelska
Spółdzielnia Mieszkaniowa zgłosiła plac centralny na osiedlu
Piastowskim, który został poddany w ostatnich latach
gruntownej modernizacji. Projekt modernizacji został wykonany przez zespół z Instytutu Architektury Krajobrazu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Plac pełni obecnie
wiele funkcji: można tu w spokoju kontemplować przy
fontannie, spędzić czas z dziećmi w wydzielonym placu
zabaw, przypominającym zamek piastowski, można przenieść
się w czas dynastii Piastów i uczyć się historii pod piastowskim dębem, można poplotkować z sąsiadami na ławeczkach
o ludzkich sprawach. To miejsce spełnia dziś ważną funkcję
– integruje lokalną społeczność. Odbywają się tu również
kulturalne imprezy plenerowe.

OSIEDLE Mickiewicza
W roku 2014 najstarsze osiedle Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej - im. Adama Mickiewicza wykonało wiele prac
remontowo-modernizacyjnych w celu poprawienia estetyki
osiedla i warunków życia mieszkańców. Dokonano wymiany
nawierzchni alejek osiedlowych na elegancką kostkę brukową. Na osiedlowych alejkach ustawiono wygodne ławki zachęcające do odpoczynku podczas spacerów. Zakres prac
remontowych obejmował m.in. remont balkonów, dachów
oraz schodów terenowych. Zamieszczone zdjęcia przedstawiają to, co udało się zrealizować. Zapraszamy na spacer
alejkami osiedla im.Adama Mickiewicza.

  

Całkowicie zmodernizowano i przystosowano do użytku
w celach handlowych pomieszczenia i dojście do części gospodarczej w budynku przy ul. K. Wallenroda 5.

Wykonany został podwójny ciąg komunikacyjny w sąsiedztwie pawilonów handlowych i boiska do koszykówki przy
ul. K. Wallenroda. Prace te usprawniły komunikację na terenie
osiedla.
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Pomiędzy budynkami nr 9 -11 przy ul. K. Wallenroda
zmodernizowany został plac gdzie ustawione zostały ławki
parkowe na nowej nawierzchni i przygotowano kwietniki
dla wielokolorowych krzewów i bylin.

Przebudowano schody terenowe znajdujące się na skarpie
w sąsiedztwie budynku przy ul. P. Tadeusza nr 10 co umożliwia
i usprawnia komunikację pieszą.

Wykonany został remont gruntowny dachu i balkonów
budynku przy ul. P. Tadeusza 2 w 100% i budynku przy
ul. P. Tadeusza 4 w 60%.

Wykonany został remont ściany szczytowej budynku przy
ul. Grażyny 20 obejmujący gruntowny remont balkonów,
schodów terenowych, elewacji i wejść do lokali użytkowych.
Remonty obejmujące lokale użytkowe pozwalają na podniesienie ich standardu i sprawniejsze wynajęcie, a uzyskane
środki finansowe umożliwiają modernizację innych lokali
użytkowych.
Na rok przyszły są już w opracowaniu plany remontów
i modernizacji budynków w osiedlu im. A. Mickiewicza.

Wykonano kompleksową modernizację ciągów pieszych, zatok parkingowych i terenów zielonych w sąsiedztwie budynków
przy ul. Rymwida.
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XVI EDYCJA KONKURSÓW NA
„NAJLEPIEJ ZARZĄDZANE OSIEDLE”
I NA „NAJPIĘKNIEJ UKWIECONY
BALKON”
W roku 2014 zanotowaliśmy XVI edycję konkursów
na „Najlepiej zarządzane osiedle” i na „Najpiękniej ukwiecony
balkon” w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Można by
rzec, że to już tradycja, ale zawsze budzi emocje i wiąże nadzieje. Patronat nad obu konkursami niepodzielnie sprawowała Rada Nadzorcza
i Zarząd Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. O wznowieniu konkursów
i zaproszeniu do ukwiecania balkonów informowaliśmy mieszkańców LSM w czerwcowym Informatorze 91/2014.
Wypada tu wspomnieć, że po ogłoszeniu
wznowienia konkursów w administracjach
osiedli dało się zauważyć pewnego rodzaju
współzawodnictwo. Już od maja, poza codziennymi pracami porządkowymi na osiedlach, odświeżane były altany śmietnikowe,
naprawiano ławki parkowe, malowano
oznakowanie parkingów, uzupełniano kosze
na śmieci, czyszczono alejki pieszo-jezdne
i wejścia do budynków, koszono trawniki,
uzupełniano oświetlenie itp. Wszystkim tym
pracom towarzyszyły emocje i myśl o zdobyciu pucharu prezesa dla najlepiej zarządzanego osiedla.
Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem wewnętrznym Prezesa działała
w oparciu o ustalony harmonogram przeglądów zarówno osiedli jak i ukwieconych
balkonów. Podczas pełnionych obowiązków
członkowie Komisji Konkursowej wyłonili
laureatów. Jeżeli chodzi o wybór ukwieconych balkonów, tych najpiękniejszych
z najładniejszych, to była to rzecz trudna,
wymagająca trzymania się ściśle ustalonych
kryteriów.
Oficjalne ogłoszenie wyników będzie
miało miejsce podczas Uroczystej Gali,

PODSUMOWANIE ANONIMOWEJ
ANKIETY OCENIAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ
LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
Na przełomie sierpnia i września 2014 r., już po raz trzynasty przeprowadzona została anonimowa ankieta badająca
satysfakcję mieszkańców z działalności LSM.
W całej Spółdzielni przeprowadzono 150 ankiet.
Ankietowani mieszkańcy, wybierani losowo którzy wyrazili
zgodę, oceniali, w punktacji od 1-5, między innymi: estetykę budynków, stan infrastruktury osiedlowej, utrzymanie
terenów zieleni, stan techniczny budynków, zaplecze zaopatrzeniowe i usługowe, poziom obsługi w administracji

która odbędzie się 13 listopada 2014 r. o godz. 17.00, w Domu
Kultury LSM przy ul. K. Wallenroda 4a. Wszyscy tegoroczni
laureaci otrzymają stosowne zaproszenia na tę uroczystość.
Po wręczeniu nagród i dyplomów oraz po oficjalnych przemówieniach dopełnieniem uroczystości będzie część artystyczna jako specjalne podziękowanie dla wszystkich laureatów, zaproszonych gości oraz sympatyków DK i LSM.
Uroczystej Gali będzie towarzyszyć jak w roku poprzednim
wystawa fotograficzna nagrodzonych balkonów.

i Zarządzie Spółdzielni, ale również całokształt działalności
Spółdzielni na tle innych spółdzielni mieszkaniowych
w Lublinie. Ta ostatnia ocena wyniosła 4,53 punktu, przy
maksimum 5 punktów. Natomiast poziom obsługi klienta
w administracjach oceniono na 4,79, a w Zarządzie Spółdzielni
na 4,82. Są to oceny zadawalające, dające satysfakcję z dobrze
wykonywanej pracy oraz potwierdzające, że kierunki
i strategia zarządzania Lubelską Spółdzielnią Mieszkaniowa
są zasadne i prowadzone prawidłowo.
Anonimowa ankieta nie tylko ocenia działalność Spółdzielni.
Ma również na celu zebranie informacji na temat oczekiwań
naszych mieszkańców od Spółdzielni w kwestiach co chcieliby
zmienić, a co usprawnić. W sumie 150 ankietowanych zgłosiło
347 oczekiwań. Niektóre z nich powtarzały się wielokrotnie.
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I tak
– 37 % - opowiedziało się za likwidacją zazielenionej elewacji zewnętrznej budynków,
– 28 % - postulowało tworzenie dodatkowych miejsc postojowych i parkingów,
– 22 % - zaniepokojonych było szerzącym się wandalizmem
i pijaństwem na terenie osiedli zwłaszcza w pobliżu
sklepów, na skwerach, przy fontannie, prosili o częstsze
patrole Policji w porze wieczorowej,
– 21 % - wypowiadało się na temat placów zabaw, chcąc
doposażenia w nowe, urządzenia, ogrodzenia, doposażenia w ławki parkowe,
– 18 % - zwróciło uwagę na tereny zielone, sugerując
prześwietlanie i wycinanie starych drzew, dosadzanie
ciekawszych roślin, likwidowanie zaniedbanych ogródków
pod balkonami,
– 17 % - chce odnowienia i remontu balkonów
Pozostałych kilkadziesiąt, poniżej 1%, dotyczyło innych,
drobnych, aczkolwiek ważnych spraw i problemów. Były
również stwierdzenia, że jest dobrze, że należy utrzymać
dotychczasowy poziom zarządzania.
Wszystkie zgłoszone postulaty były analizowane, wyciągano stosowne wnioski. Wiele z nich jest już realizowane, wiele
zostanie uwzględnionych już w najbliższych planach remontów poszczególnych osiedli naszej Spółdzielni. Część celem
załatwienia zostanie skierowana uprawnionym instytucjom.
Anonimowa ankieta to z jednej strony cenna informacja
zarówno dla Zarządu jak i dla kierowników Administracji
poszczególnych osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
z drugiej potwierdza, że Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
nadal jest w czołówce i nadal utrzymuje europejskie standardy zarządzania przez jakość.
Tą drogą chcemy serdecznie podziękować wszystkim
mieszkańcom naszej Spółdzielni którzy zechcieli poświęcić
kilka minut, niezbędnych do sporządzenie ankiety.

Zaproszenie do DOMU KULTURY
Jesień w Domu Kultury LSM jak zwykle bogata jest w szereg
wydarzeń artystycznych. Pod koniec października mieliśmy
niezwykle oryginalny koncert zatytułowany „Kąpiel w dźwiękach gongów”, w którym wystąpił trzyosobowy zespół „Piąty
Żywioł” grający na gongach, konchach, drumlach i instrumentach perkusyjnych, wzbogacony o śpiew alikwotowy. W skład
zespołu wchodzą: Izabela Wołowiec, Sławomir Sówka i Bogdan
Halicki. Koncert, który miał charakter artystyczno-terapeutyczny zorganizowany został w ramach „Salonu literacko-artystycznego Jadwigi Jaśkowiak”. Dużym powodzeniem cieszyły się też spotkania z historykiem sztuki dr Elżbietą
Matyaszewską w ramach cyklu „Podróże w czasie, czyli odkrywanie sztuki”. Tym razem było to spotkanie zatytułowane
„Barok w Polsce czy polski barok?”. Mieliśmy też spotkania
o charakterze popularnonaukowym, w czasie których prof.
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Antoni Polonis z Uniwersytetu Przyrodniczego mówił o nadziejach i zagrożeniach związanych z organizmami genetycznie modyfikowanymi (GMO), dr inż. Piotr Kulesza z Instytutu
Architektury Krajobrazu KUL mówił o ogrodach krajobrazowych Europy, a przygotowywane jest przez Polski Klub
Ekologiczny spotkanie z prof. Zdzisławem Michalczykiem
z UMCS na temat zmian klimatycznych w Polsce, Europie i na
świecie. Dużym powodzeniem cieszyło się uroczyste spotkanie i koncert z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa
Przyjaciół Grodna i Wilna, prowadzonego przez Tomasza
Rodziewicza. W części artystycznej wystąpił Chór i Orkiestra
„Jubilaeum” pod dyrekcją Tomasza Orkiszewskiego.
Druga połowa listopada rozpocznie się w Domu Kultury
LSM dwiema uroczystościami. W dniu 13 listopada br. odbędzie się Uroczysta Gala z okazji Jubileuszu 50-lecia Osiedla
im. Juliusza Słowackiego LSM oraz wręczenie nagród laureatom wyłonionym w konkursie na „Najlepiej zarządzane
osiedle LSM” i „Najpiękniej ukwiecony balkon”. Będzie oczywiście w części artystycznej wielka niespodzianka. Uroczystość
rozpocznie się o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Domu
Kultury LSM, będzie również można obejrzeć wystawę fotografii przedstawiających najpiękniejsze balkony i piękne
obrazy olejne z kwiatami autorstwa jednej z laureatek konkursu. Dnia 14 listopada o godzinie 18.00 zapraszamy
na doroczny koncert i spotkanie zatytułowane „III Imieniny
Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera”, długoletniego rektora UMCS i legendarnej postaci Lublina. Będą wystąpienia
związane z sylwetką Profesora i piękny koncert zatytułowany
„Od Bacha do Beatlesów” w wykonaniu zespołu „Lubelskie
Trio Stroikowe” w skład, którego wchodzą: Jan Arnal (obój),
Andrzej Mazur (klarnet), Wiesław Kaproń (fagot). Towarzyszyć
im będzie na pianinie Marta Szermińska. „Lubelskie Trio
Stroikowe” to znany w Lublinie, Polsce i na świecie zespół
kameralny grający już od 37 lat.
Jesienią zaprosimy Państwa na szereg spotkań i koncertów:
dr Hadi Mahdi będzie mówił o polakach na Bliskim Wschodzie,
zaprezentowane zostaną najnowsze numery kwartalnika
„Akcent”, którym kieruje red. Bogusław Wróblewski, poświęconego literaturze i sztuce, dr Małgorzata Ciosmak z Politechniki
Lubelskiej opowie o niebezpiecznych wulkanach w czasie
spotkania zatytułowanego „Islandia – kraj ognia i wody”,
swoje najnowsze limeryki zaprezentuje poetka Zofia NowackaWilczek, w koncercie „Życie zaczyna się po 50ce”, Krystyna
Szydłowska solistka Teatru Muzycznego w Lublinie zaśpiewa
niezapomniane utwory operetkowe i kabaretowe, a koncert
poprowadzi red. Ewa Hadrian. Z muzyką operową spotkamy
się również w koncercie zatytułowanym „wieczór w operze”,
który przygotowuje śpiewaczka Mariola Zagojska, a wystąpią
w nim m.in.: Dorota Szostak-Gąska (sopran), Jakub Gąska (tenor),
Natalia Kozub (skrzypce), Agnieszka Schulz-Brzyska (fortepian)
i szereg innych osobowości artystycznych. Tej jesieni odbędzie
się również w sali widowiskowej Domu Kultury uroczystość
rozdania nagród laureatom konkursu plastycznego z cyklu
poświęconego patronom osiedli Lubelskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej. Konkurs został zorganizowany przez Radę
i Administrację Osiedla im. Henryka Sienkiewicza we współpracy z Domem Kultury, a tematem przewodnim była powieść
Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy”.
W grudniu zapraszamy również na koncert „Rockowe
O!Płateczki” Wojtka Klicha, bosego śpiewającego gitarzysty,
który wystąpi z zespołem w składzie: Magdalena „Ruda”
Stalmach (wokal), Mariusz „Greting” Tracz (harmonijka ustna,
flet), Jerzy „Kobra” Drobot (gitara basowa, akordeon) i Bartek
Rojek (perkusja). Będą również występy baletowych zespołów
dziecięcych, przedstawienia jasełkowe, koncerty kolęd i pastorałek oraz szereg innych atrakcji.
Dom Kultury LSM w ostatnim czasie został wyróżniony przez
Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka certyfikatem
„Placówka przyjazna seniorom”.
Rok 2014 zamkniemy wspaniałą zabawą sylwestrową,
na którą serdecznie zapraszamy.

CENTRUM USŁUG
I OCHRONY ZDROWIA IRYDION
W związku z tym, że mieszkańcy LSM często zwracają się
z zapytaniem co jest lub co będzie w tym nowym budynku
naprzeciw targu przy ul. Wileńskiej 21 podajemy krótką informację.
Budynek ten to - Centrum Usług i Ochrony Zdrowia IRYDION
przy ul. Krasińskiego 2. Jest w nim 38 lokali usługowych. Część
już działa, pozostałe rozpoczną działalność w najbliższym
czasie (są w trakcie adaptacji). W ogólnym założeniu prefero-

wane będą usługi związane w szerokim tego słowa znaczeniu
ze zdrowiem. Będą różnego rodzaju gabinety kosmetyczne,
gabinety medycyny estetycznej, gabinety lekarskie różnych
specjalności, gabinety fizjoterapeutyczne. Ciekawostka
z ostatniej chwili, pracę rozpoczął gabinet dla aktywnej mamy
i dziecka – szkoła naturalnego rodzenia. Te i inne, dokładniejsze informacje można uzyskać na parterze budynku, gdzie
znajduje się tablica informująca o działalności gabinetów
specjalistycznych.
Na parterze budynku znajdują się dwa banki: Spółdzielczy
Bank Powiatowy w Piaskach i Skok im. Unii Lubelskiej oraz
firma doradztwa ubezpieczeniowego CSI Polska Sp. z o.o.
W Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach oraz w SKOK
im.Unii Lubelskiej można dokonywać opłat eksploatacyjnych
za mieszkania i garaże w LSM bez prowizji.

PLACÓWKI DLA BEZDOMNYCH
W LUBLINIE:
– Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (34 miejsca)
ul. Garbarska 17
tel. 81 745 34 70;
– Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
(od 1 listopada – 42 miejsca) ul. Abramowicka 2f
tel. 81 743 91 11;
– Całoroczna Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
(25 miejsc) ul. Młyńska 8
tel. 81 745 34 70;
– Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (35 miejsc)
ul. Dolna Panny Marii 32
tel. 81 532 75 38;
– Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
(od 1 listopada – 30 miejsc) ul. Dolna Panny Marii 32
tel. 81 532 75 38;
– Dom Samotnej Matki (70 miejsc)
ul. Bronowicka 3
tel. 81 748 52 10;
– Schronisko dla bezdomnych kobiet (15 miejsc)
ul. Bronowicka 3a
tel. 81 748 52 10;
– Noclegownia dla kobiet (15 miejsc)
ul. Bronowicka 3a
tel. 81 745 09 03;
– Dom dla Kobiet w Ciąży i Matek z Dziećmi do 2 lat
(20 miejsc)
ul. Chmielewskiego 9
tel. 81 525 75 38;
– Dzienny Ośrodek wsparcia dla Bezdomnych
(w godz. 8.30 –18.00 pon.-pt.)
ul. 1-go Maja 51
tel. 81 536 08 38;
– Wspólnota „Emaus” (40 miejsc)
ul. Krężnica Jara 498
tel. 81 511 91 70;
– Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
kuchnia społeczna
ul. Zielona 3
tel. 81 532 64 37;
– Magazyn darów
Lubelskiego Zarządu Okręgowego PCK
ul. Puchacza 6
tel. 81 532 08 27.
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SPIS NAJWAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW
POGOTOWIE RATUNKOWE
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE POLICJI
POGOTOWIE ELEKTROENERGETYCZNE
POGOTOWIE GAZOWNI
POGOTOWIE LPEC (C.O.)
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE (MPWiK)
STRAŻ MIEJSKA
POGOTOWIE AWARYJNE – DZWIGOWE, WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE, ELEKTRYCZNE,
DOMOFONOWE, BRAM GARAŻOWYCH, HYDROFORNII)
INFOLINIA LPEC- ZGŁOSZENIA O USTERKACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA w godz. 7-18
NAPRAWA TV KABL. (Multimedia)
IV KOMISARIAT POLICJI
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999
998
997
991
992
993
994
986
81 528 04 10
81 526 20 00
669 999 465
327788988
244 244 244
81 535 48 00

