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SZANOWNI PAŃSTWO!
W dniach, od 08 do 16 kwietnia 2015 r., w Domu
Kultury LSM przy ul. K. Wallenroda 4a, obradował
z czynnym udziałem członków Spółdzielni, Rady
Nadzorczej, Rad Osiedli i Zarządu najwyższy organ
Lubelsk iej Spółdzielni M ieszk aniowej - Walne
Zgromadzenie LSM.
Stosownie do zapisów § 26 i § 28 Statutu LSM, Walne
Zgromadzenie LSM zwołał Zarząd Spółdzielni, w celu
złożenia obszernego sprawozdania z zarządzania powierzonym majątkiem w 2014 r. oraz przedstawienia strategii zarządzania i kierunków rozwoju na rok bieżący i w
perspektywie na kolejne lata.
Zgodnie z § 29 statutu LSM, o czasie, miejscu i porządku obrad wraz z harmonogramem obrad w podziale
na dziewięć części Walnego Zgromadzenia członkowie
i mieszkańcy oraz współwłaściciele Spółdzielni zostali
zawiadomieni na 21 dni przed pierwszą częścią Walnego
Zgromadzenia. We wszystkich budynkach mieszkalnych
Spółdzielni, w Administracjach Osiedli, w biurze Zarządu,
w Informatorze LSM Nr 96, na stronie internetowej
Spółdzielni oraz w lokalnej prasie zostały zamieszczone
stosowne ogłoszenia informujące o tym wydarzeniu.
Niezbędne materiały sprawozdawcze zostały przesłane
do Krajowej Rady Spółdzielczej, do Regionalnego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oraz do Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Tym samym, został spełniony formalno-prawny wymóg
zwołania Walnego Zgromadzenia LSM.
Informator LSM Nr 96 – sprawozdawczy, otrzymali
wszyscy mieszkańcy 18 marca 2015 r. do skrzynek
pocztowych. Zostały zamieszczone w nim sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej LSM i Zarządu za rok 2014
wraz z opinią niezależnego Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014.
Ponadto mieszkańcy, każdego z siedmiu osiedli otrzymali, również w tym Informatorze, dodatkowo sprawozdanie
z działalności Rady Osiedla i Administracji swojego
osiedla. W sumie był to komplet dokumentów z obszerną
informacją pozwalającą na zapoznanie się z tym co
w minionym roku działo się w naszej Spółdzielni, z jakimi
problemami i sprawami musieliśmy się zmierzyć, jaki
zakres prac remontowych został zrealizowany, czym
skutkowały podwyżki opłat energii cieplnej, wody
i ścieków, czy podatków, z jakimi problemami i inicjatywami występowaliśmy do władz samorządowych, jak
realizowane były postulaty zgłoszone podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia i wiele innych.
Czy była to pełna i wystarczająca informacja niezbędna
do skwitowania pracy wszystkich organów Spółdzielni
za miniony rok ? Odpowiedzią niech będzie frekwencja

w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia LSM.
I część WZ LSM os. Słowackiego 29 osób,
II część WZ LSM os. Mickiewicza 27 osób,
III część WZ LSM os. Krasińskiego 22 osoby,
IV część WZ LSM os. M. Konopnickiej 25 osób,
V część WZ LSM os. Piastowskie 21 osób,
VI część WZ LSM os. H. Sienkiewicza 28 osób,
VII część WZ LSM os. B. Prusa 31 osób,
VIII część WZ LSM członkowie oczekujący 0 osób
IX część WZ LSM członkowie - osoby prawne 0 osób
Razem frekwencja - 183 osoby
(rok 2011 – 262 osoby, rok 2012 – 263 osoby,
rok 2013 – 278 osób, rok 2014 – 267)
W kontekście przedstawionych faktów śmiemy twierdzić,
że za tak niską frekwencją, szczególnie w roku bieżącym,
kryje się nieme poparcie dla działalności wszystkich organów Spółdzielni. I można to odebrać jako pochwałę
za naszą działalność i osiągnięcia w zarządzaniu powierzonym majątkiem. Dziękujemy i za to. Ale z drugiej strony
traktujemy to zjawisko jako smutny objaw świadczący
o braku zainteresowania ze strony Państwa tym, co
w Waszym miejscu zamieszkania dzieje się na co dzień, co
należałoby poprawić, czy zrobić, aby to miejsce żyło pełnią
życia. Odbieramy to jako brak inicjatywy współtworzenia
i dbania o to miejsce. Czyżby zanikła energia i zapał
spółdzielców w trosce o wspólne przecież mienie ?
Za przykład niech tu posłuży fakt głosowania w sprawie
poparcia wykonania remontu ulic P. Wołodyjowskiego
i Juranda w os. im. H. Sienkiewicza, w ramach budżetu
obywatelskiego gminy Lublin. Przytoczony zresztą przez
osobę obecną na VI części Walnego Zgromadzenia, dodajmy, z pewnym oburzeniem. Otóż, ….pracownicy
Administracji, dla usprawnienia głosowania dostarczyli
mieszkańcom karty do głosowania, trzeba było tylko
wyrazić swoją wolę. I co, na 1392 mieszkania w osiedlu
oddano tylko 182 głosy za…..
O czym to świadczy, a no o tym, że mieszkańcy os. im.
H. Sienkiewicza nie chcą remontu tych ulic. Czy jest
to prawdą, oczywiście, że nie! A co to jest, odpowiedzcie
sobie Państwo sami. ………
Tymczasem, Spółdzielnia od wielu już lat czyni starania
w Urzędzie Miasta Lublin o ich remont, bo są to ulice
miejskie, eksploatowane nie tylko przez mieszkańców
osiedla. W odpowiedzi otrzymujemy tylko obiecanki,
że może w przyszłym roku. I tak jest od lat.
Jak przebiegały obrady?
W tym roku, przybyłych na obrady witała ballada pt
„Słoneczne wzgórza” autorstwa pana Jana Kondraka,
barda z Lubelskiej Federacji Bardów, skomponowana
na okoliczność 50-lecia LSM i uznana za hymn Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Następnie, każdą z części Walnego Zgromadzenia, oficjalnie, otwierał członek Rady Nadzorczej LSM, który
przeprowadzał jawne wybory Prezydium Zebrania spośród, obecnych na sali członków, powierzając mu dalsze
prowadzenie obrad. W k ażdej części Walnego
Zgromadzenia uczestniczył cały skład Zarządu Spółdzielni,
a nad poprawnym przebiegiem obrad czuwał zespół
radców prawnych. Wszystkie zebrania cząstkowe odbywały się w oparciu o zatwierdzony, jednakowy porządek
obrad i we wszystkich głosowano jednakową treść uchwał.
Podczas obrad działały: Komisja Mandatowo-Skrutacyjna
i Komisja Wnioskowa.
Wzorem ubiegłego roku, przekazaną do wiadomości
treść sprawozdań za 2014 r. zarówno Zarządu jak
i Administracji danego osiedla uzupełniały prezentacje
multimedialne, wraz z komentarzem. Stanowiły one obrazowe dopełnienie zamieszczonych w Informatorze Nr
96 sprawozdań. Podczas prezentacji prowadzonych przez
kierowników Administracji Osiedli obecni na zebraniu
mogli zobaczyć jakie remonty zostały wykonane w ich
osiedlu, a w szczególności te których nie było widać
na zewnątrz. Były to między innymi kompleksowe naprawy dachów łącznie z kominami uzupełnionymi urządzeniami poprawiającymi ich funkcjonalność, malowanie
klatek schodowych, modernizacja budynkowych tablic
energetycznych, wymiana instalacji kanalizacyjno-wodociągowych i gazowych, odnawianie korytarzy piwnicznych,
pomieszczeń pralni i suszarni itp. Pozytywne zdziwienie
wśród obecnych wywoływało zestawienie zdjęć tych
samych miejsc, wykonane przed remontem i po remoncie.
Szczególnie, jeżeli chodzi o zewnętrzną elewację budynków, przed myciem i po myciu. Temat zazielenionej przez
glony, od strony północnej, elewacji był wielokrotnie
poruszany i na zebraniach Walnego Zgromadzenia i w
anonimowej ankiecie. Prace te, jak zapewniali kierownicy
Administracji będą nadal kontynuowane.
Ważnym punktem obrad, poza głosowaniem nad
uchwałami, była DYSKUSJA. Jest to ta część obrad podczas
której przybyli na Walne Zgromadzenie dzielą się swoimi
spostrzeżeniami i uwagami odnośnie zarządzania zasobami spółdzielczymi, a także zgłaszają swoje wnioski
i problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury
osiedlowej i nie tylko. Przedstawiają swoje koncepcje co
można byłoby jeszcze zrobić, co poprawić, co ulepszyć
po to aby było jeszcze lepiej, wygodniej i bezpieczniej
w zasobach naszej Spółdzielni. Zgłaszają również słowa
krytyki, które z całą powagą rzeczy, są przyjmowane przez
Zarząd i kierowników Administracji.
W tym roku ze względu na słabą frekwencję tematyka
dyskusji była ograniczona.
W kilku częściach Walnego Zgromadzenia zgłaszany był
problem miejsc postojowych dla samochodów, a właściwie ich brak i zwrócenie uwagi, że na dobrą sprawę są
one „blokowane” w wielu przypadkach przez osoby nie
zamieszkałe w osiedlu, a w większości przez pracowników
zatrudnionych w obiektach użyteczności publicznej i ich
interesantów, usytuowanych przy Centrum – Zana.
Powodem tego jest brak respektowania przez Urząd
Miasta Lublin planu zagospodarowania przestrzennego
tego terenu, a właściwie jego ciągłe zmiany i brak ustalonego projektu komunikacji. Wydawane co raz to nowe
pozwolenia na budowę, również dla deweloperów, dogęszczają istniejącą już zabudowę nie bilansując miejsc
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postojowych, efektem czego są rozjeżdżone nasze osiedla,
w szczególności zaś os. im. M. Konopnickiej.
Kolejny, zgłoszony problemem, to wzmożony ruch samochodowy na alejkach pieszych, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa zwłaszcza dla dzieci i osób starszych.
Zgłaszano również sprawy czysto gospodarskie takie
jak: umycie koszy na śmiecie, utwardzenie miejsc pod
pojemniki na frakcję suchą, montaż na klatkach schodowych wyłączników światła z czujnikiem ruchu, remont
balkonów, remont altan śmietnikowych (bardzo ładne
na os. Sienkiewicza), wymianę nawierzchni na alejkach
na kostkę brukową, zasadność montażu tablic ogłoszeniowych, montaż przenośnej toalety, renowację trawnika,
posprzątanie parkingów itp.
Sugerowano kategoryczne wprowadzenie zakazu palenia papierosów na balkonach i dokarmiania gołębi. Obie
te czynności wpływają ewidentnie na pogorszenie
komfortu zamieszkiwania, a przede wszystkim zdrowia,
co było mocno podkreślane.
Przy prezentacji sprawozdania Zarządu w temacie zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych nie bardzo zrozumiałe było zadłużenie w opłatach za garaże, czy za lokale usługowo-handlowe, którego zaleganie winno wiązać
się z natychmiastowym wypowiedzeniem najmu.
Po z y t y w n i e o c e n i o n o s p r a w o z d a n i a Z a r z ą d u
i Administracji jako rzeczowe i czytelne.
W os. Piastowskim dyskusję zdominował temat montażu dźwigów osobowych w budynkach niskich. Od dawna
PFRON nie dofinansowuje inwestycji zbiorowych likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, dlatego koszty inwestycji muszą ponieść mieszkańcy budynku, przy wyrażeniu 100% zgody. Istnieje możliwość zaciągnięcia celowego kredytu w banku. Spółdzielnia
zapewni kompleksowy nadzór nad wykonaniem prac
montażowych.
Natomiast w os. B. Prusa poruszano ważny temat dojazdu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul.
Rzeckiego 10 oraz do Państwowego Przedszkola Nr 57
przy ul. Rzeckiego 12, który powinien odbywać się bezkolizyjnie i bezpiecznie ul. Pozytywistów. O takie rozwiązanie problemu Spółdzielnia czyni starania w Urzędzie
Miasta Lublin od kilku już lat. Mamy nadzieję na sfinalizowanie sprawy w najbliższym czasie.
Były uwagi do sprawozdania Rady Nadzorczej i zapytania kto wyraził zgodę na wprowadzenie nowego operatora TV kablowej w zasobach Spółdzielni. Oczywiście
zgodę wyraziła Spółdzielnia, w momencie kiedy taki
operator zgłosił chęć świadczenia usług w naszych zasobach, na określonych przez Spółdzielnię warunkach:
montaż instalacji kablowej w istniejących szachtach i na
własny koszt. Zgoda ta podyktowana była powtarzającym
się wnioskiem mieszkańców o dodatkowego operatora
TV kablowej, który gwarantowałby zdrową konkurencję
dla istniejącego operatora - Multimedia.
W prezentacji Zarządu zwrócono uwagę na nasilający
się problem zmniejszania się, oficjalnie i dobrowolnie
zgłoszonych do ewidencji, ilości osób aktualnie zamieszkałych w Spółdzielni. Od 2007 r. do 2014 r. liczba osób
zmniejszyła się o prawie 3 tysiące, z 26.383 do 23.389
osób. Okazuje się, że 50,04 % mieszkań w naszej Spółdzielni
zamieszkiwane jest tylko przez 1 osobę, 31,69 % mieszkań
zamieszkiwane jest przez 2 osoby, a tylko 18,27 %
mieszkań przez 3 i więcej osoby. Najwięcej kontrowersji

budzi fakt zamieszkiwania w połowie naszych zasobów
tylko przez jedną osobę. Nie ukrywamy, że w wielu
przypadkach nie jest to zgodne z prawdą, a dotyczy
mieszkań wynajmowanych, czytaj „akademików”, gdzie
waletowanie było, jest i będzie rzeczą naturalną.
Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to Spółdzielnia
zamierza, w trosce o utrzymanie jakości zamieszkiwania
w naszych zasobach, zablokowanie przed zakusami potencjalnych deweloperów, jeszcze wolnych terenów
przylegających do Spółdzielni, poprzez wykupienie trzech
nieruchomości. Dwie z nich leżą w obrębie os.
im. M. Konopnickiej, jedna w os. im. H. Sienkiewicza.
W stosunku do tej ostatniej jest już konkretne przeznaczenie, pod budowę domu spokojnej starości, przystosowanego do potrzeb ludzi w średnim wieku. O powodzeniu tych planów przesądzą wyniki podjętych uchwał
Walnego Zgromadzenia, o czym poinformujemy w oddzielnym artykule.
Uważamy, że rok 2014 był dla Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej rokiem dobrym, że dołożyliśmy wszelkich
starań, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe
i zdobytą wiedzę fachową, aby nie zaniechać dotychczasowego dorobku Spółdzielni. Nagrody i wyróżnienia jakie
otrzymaliśmy świadczą o tym, ze nadal jesteśmy w czołówce spółdzielni mieszkaniowych. Zysk w kwocie 186.713
zł. przy obrocie prawie 65 mln. zł. potwierdza fakt,
że prowadziliśmy żelazną dyscyplinę dysponowania
zgromadzonymi środkami finansowymi. W terminie
płaciliśmy faktury za wodę i ścieki, za c.o., za energię
elektryczną, za wywóz odpadów komunalnych będąc
bezpłatnym inkasentem MPWiK, LPEC, Urzędu Miasta
Lublin, nie licząc ile osób nie zapłaciło należnych opłat
eksploatacyjnych, dbając jednocześnie o terminowe
wnoszenie opłat i unikanie karnych odsetek za zwłokę.
Korzystając z okazji chcemy podziękować za okazywane
wsparcie, za przekazywane uwagi i propozycje zmian, czy
to w ramach przyjęć interesantów, czy bezpośrednio
w godzinach urzędowania. Zawsze są one dla nas inspiracją do działania w interesie nas wszystkich.
Z poważaniem
Zarząd LSM
Jan Gąbka
Wojciech Lewandowski
Andrzej Mazurek

Niniejszym prezentujemy tekst ballady o Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
„SŁONECZNE WZGÓRZA”
tekst i muzyka, Jan KONDRAK
ballada skomponowana na Koncert Galowy z okazji 50-lecia LSM

Z kawałków lipca miałaś suknię
Włosy w kok
Wiozłem cię motocyklem, światłem spływał stok
Dzielnica rosła w oczach
W moich dłoniach też
Patrzyłem z dumą i nadzieją że za rok
Zamieszkasz w niej
ref. Na tym wzgórzach żyję dziś
Po słonecznej stronie
Pierwszy promień budzi mi
Kwiaty na balkonie
A historie które zna
O nas ta dzielnica
Godne pióra pana Prusa
Albo Mickiewicza
Czapkę pilotkę miałeś
Oficerki też
I motocyklem Jawa tu przywiozłeś mnie
Dzielnica rosła w oczach
Pomagałeś jej
A we mnie rosła duma i nadzieja że
Zamieszkam w niej
ref. ...................
Wydaje się nie dawno
A to czasu szmat
Na piętra wchodzą drzewa, dzieci idą w świat
A mimo tego album
Niech oprószy kurz
Z nadzieją w to, co przyjdzie

KOMUNIKAT
ZGODNIE Z § 30 ust. 10 STATUTU ZARZĄD LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZEDKŁADA CZŁONKOM LSM
INFORMACJĘ O PODJĘTYCH UCHWAŁACH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W CZĘŚCIACH W TERMINIE
OD 08 DO 16 KWIETNIA 2015 R.
Zgodnie z § 30 ust. 8 i 9 statutu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółdzielni zwołał posiedzenie, w którym uczestniczyli Przewodniczący i Sekretarz ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
Po sprawdzeniu protokołów ze wszystkich siedmiu obradujących części Walnego Zgromadzenia stwierdza się, że niżej
wymienione uchwały, wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów
i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Z pełną treścią podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu
przy ul. Rzeckiego 21 oraz w biurach poszczególnych Administracji Osiedli w godzinach pracy Spółdzielni tj. poniedziałek,
wtorek, środa 7.00-15.00; czwartek 7.00-17.00; piątek 7.00-13.00.
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UCHWAŁA NUMER,
W SPRAWIE

W SUMIE
ODDANO
GŁOSÓW

GŁOSY
ZA

GŁOSY
PRZECIW

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

1/2015
Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 r.

171

164

0

7

UCHWAŁA
PODJĘTA

2/2015
Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2014 r.

171

164

1

6

UCHWAŁA
PODJĘTA

3/2015
Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
za 2014 r.

177

169

0

8

UCHWAŁA
PODJĘTA

4/2015
Udzielenia absolutorium – Jan Gąbka

176

169

0

7

UCHWAŁA
PODJĘTA

5/2015
Udzielenia absolutorium – Wojciech Lewandowski

175

168

1

6

UCHWAŁA
PODJĘTA

6/2015
Udzielenia absolutorium – Andrzej Mazurek

177

170

0

7

UCHWAŁA
PODJĘTA

7/2015
Podziału zysku netto Spółdzielni
za 2014 r.

174

165

6

3

UCHWAŁA
PODJĘTA

8/2015
Wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu
oznaczonej nr 11/1 położonej w Lublinie
przy ul. Wileńskiej 21 o powierzchni około 60 m2

168

138

11

19

UCHWAŁA
PODJĘTA

9/2015
Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

176

171

1

4

UCHWAŁA
PODJĘTA

REMONTY MIESZKAŃ
Okres od wiosny do jesieni to czas, w którym wykonuje się
najwięcej prac remontowych i konserwacyjnych nie tylko
na zewnątrz budynków ale również w mieszkaniach przez ich
właścicieli i użytkowników. Warto więc przypomnieć kilka informacji dotyczących tego zagadnienia, gdyż jak dowodzi
praktyka przeciętny Kowalski utożsamia remont swojego
mieszkania z wszelkimi pracami zmieniającymi wygląd lub
funkcjonalność tego mieszkania, a przede wszystkim ze stosunkowo drobnymi pracami remontowymi jak malowanie,
tapetowanie czy wymiana podłóg, ale też poważniejszymi
robotami jak przebudowa wewnętrznych instalacji czy też
wyburzanie ścianek wewnętrznych. Przed przystąpieniem
do remontu należy zastanowić się czy planowane aranżacje
mają gdzieś swoje granice, czy dokonując remontów i zmian
na wszystko możemy sobie pozwolić bez naruszenia zasad
bezpieczeństwa własnego jak i użytkowników innych lokali
w budynku. Mieszkanie bowiem bez względu na charakter
własności w budynku wielolokalowym, który został zaprojektowany i wykonany zgodnie z przepisami zapewniającymi jego
bezpieczne użytkowanie jest tylko jego częścią. Mając
na uwadze powyższe dla uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa
podczas wykonywania prac remontowych i po ich zakończeniu
użytkownicy lokali spółdzielczych lokatorskich i własnościowych, jak też właściciele lokali wyodrębnionych – przed
przystąpieniem do remontu lokalu powinni wystąpić
do właściwej administracji osiedla z pismem zawierającym
zakres rzeczowy planowanych robót budowlanych w celu
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określenia warunków na ich wykonanie wynikających nie
tylko z regulaminów wewnętrznych Spółdzielni, ale przede
wszystkim z obligatoryjnie obowiązujących przepisów prawa
budowlanego, oraz uzgodnić sposób usuwania odpadów
budowlanych – gruzu. Ustawa z dn. 7 lipca z 1994 r. – Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.
zm.) podaje wiele definicji czynności, jakie mogą być podejmowane w ramach procesu budowlanego. Na niektóre z nich
wymagana jest decyzja o pozwoleniu na ich realizację właściwego miejscowo organu administracyjnego, inne wymagają
tylko zgłoszenia zamiaru ich wykonania a jeszcze inne polegające na wykonaniu bieżącej konserwacji związanej z odnowieniem lokalu (np. gipsowanie, malowanie ścian, drzwi, okien,
naprawa podłóg) mogą być realizowane bez potrzeby ubiegania się o jakiekolwiek pozwolenie. W dużym uproszczeniu
można powiedzieć, że pozwolenia organu administracyjnego na realizację remontu lokalu wymagają prace związane
z jego przebudową, zmianą funkcji, zmianą parametrów
użytkowych lub technicznych pomieszczeń w lokalu, prace
dla wykonania których konieczna jest ingerencja w układ
konstrukcyjny budynku np. wyburzenie lub budowanie
ścian, wykonanie lub poszerzanie otworów drzwiowych
w ścianach nośnych. Prace związane z demontażem lub
przenoszeniem urządzeń gazowych mają wpływ na funkcjonowanie nie tylko instalacji gazowej w budynku ale również
mogą prowadzić do zaburzeń w działaniu przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Wykonanie tych prac obwarowane
jest wieloma szczegółowymi przepisami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. i dlatego bezwzględnie
wymagają pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Na przykład
zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem by połączyć kuchnię
z pokojem w mieszkaniu wielopokojowym, nad trzonem kuchennym okap może być podłączony do wentylacji pod warunkiem, że w pomieszczeniu można będzie wykonać dodatkowy otwór wywiewno-wentylacyjny połączony z innym kanałem, co nie zawsze jest możliwe. Ponadto należy pamiętać,
że nie wolno takiego pomieszczenia użytkować w celach
mieszkalnych (chodzi tu o wypoczynek połączony ze snem)
natomiast może być ono wykorzystywane tylko do czasowego
pobytu. Oznacza to, że pomieszczenia sypialne muszą być
wydzielone od pozostałych drzwiami wewnętrznymi.
Podczas modernizacji mieszkania należy zwrócić też uwagę
na istniejące wspólne instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze. Nieprawidłowo wykonane prace remontowe prowadzić
mogą do przecieków, zalewania lokali niżej położonych a w
przypadku instalacji grzewczych mogą powodować również
rozregulowanie istniejącego układu i niedogrzewania innych
lokali. Również instalacja elektryczna, pomimo iż jej naprawa
i wymiana w obrębie mieszkania należy do obowiązków właściciela lokalu to musi być ona wykonana zgodnie z wszelkimi
zasadami bezpieczeństwa przez osoby do tego uprawnione.
Ważne jest by podłączając domowe urządzenia elektryczne
sprawdzić czy pobierany przez nie prąd nie będzie przekraczał
parametrów instalacji elektrycznej zaprojektowanej dla tego

lokalu. W przypadku konieczności zmiany zapotrzebowania
mocy oraz zmiany zabezpieczeń (bezpieczników lub stosowanych obecnie wyłączników niskoprądowych) niezbędne może
okazać się po otrzymaniu warunków z Zakładu Energetycznego
wykonanie projektu instalacji elektrycznej przez uprawnioną
osobę w uzgodnieniu z pracownikami Spółdzielni. Warto zaznaczyć, że przyłączenie kuchenki elektrycznej na stałe (nie
za pomocą wtyczki) podlega już przepisom techniczno-budowlanym.
Mając na uwadze wyżej przywołane przepisy i uwarunkowania wynikające miedzy innymi z różnorodności rozwiązań
projektowych w istniejących budynkach zakres planowanych
przez właścicieli mieszkań prac remontowych wykraczających
poza prace konserwacyjne i sposób ich wykonania powinien
być każdorazowo rozpatrywany indywidualnie we współpracy
ze służbami technicznymi właściwej administracji osiedla i nie
powinien być pozostawiony swobodnej interpretacji posiadaczy poszczególnych lokali. Konieczność ustalania zakresu prac
remontowych polegających na zmianach w przestrzeni
mieszkaniowej i instalacjach z przedstawicielami administracji
osiedla i Spółdzielni nie wynika z chęci kontroli działań
mieszkańców lecz z troski o wspólne ich bezpieczeństwo.
Należy dodać, że w odniesieniu do niektórych robót budowlanych związanych z ingerencją w części wspólne nieruchomości (budynku) przed uzyskaniem zgody Spółdzielni należy
uzyskać zgodę wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych
w tym budynku, w drodze indywidualnego zbierania głosów.

W dniu 5.05. br. zakończył się sezon grzewczy w naszej Spółdzielni. We wszystkich obiektach LSM zostało wyłączone centralne ogrzewanie. Zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali zarówno mieszkalnych jak i usługowych
o ustawienie pokręteł przygrzejnikowych zaworów termostatycznych w pozycji największego otwarcia (w przypadku
zaworów typu MMA jest to pozycja nr 8, zaś w przypadku innego rodzaju zaworów pozycja nr 5). Tak ustawione pokrętła mogą pozostać aż do rozpoczęcia nowego sezonu grzewczego 2015/2016. Ułatwi to w znacznym stopniu
prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i również ułatwi
rozruch instalacji w chwili rozpoczęcia ogrzewania jesienią br.

REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI
W DOMACH SPÓŁDZIELNI
ORAZ PORZĄDKU DOMOWEGO
I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW LSM
Wiosna – lato to czas kiedy częściej przebywamy wśród
zieleni – na skwerach, balkonach, osiedlowych ławeczkach.
Każdy życzy sobie, aby był to czas spędzony w spokoju
i w miłym otoczeniu. Administracje dbają o estetykę osiedli,
usuwanie śmieci, zajmują się osiedlową zielenią, konserwacją
ławek, placów zabaw. Jednak to nie wystarczy. Każdy z członków
Spółdzielni swego czasu otrzymał do mieszkania wydrukowane w formie broszury 2 ważne Regulaminy. Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw
oraz drugi Regulamin używania lokali w domach Spółdzielni
oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców LSM.
Zapisy tego drugiego bywają najczęściej łamane! Niestety!
A nie są to nie wiadomo jakie nakazy i zakazy. Po prostu
spisane ułatwienia w codziennym, sąsiedzkim życiu. Takie,
które powinny wypływać z zasad kultury osobistej. Jednak,
wnosząc z treści Państwa interwencji – nie dla wszystkich
są one oczywiste. Przypominamy więc o obowiązku przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22-6 i powstrzymywaniu się
w tych godzinach od głośnego słuchania muzyki, głośnego
ustawiania aparatów telewizyjnych, głośnych rozmów,
hucznych spotkań towarzyskich, wszelkich prac remontowych.

Przypominamy o odpowiedzialności rodziców i opiekunów
za dzieci i osoby nieletnie przebywające na placach zabaw
– z punktu widzenia zapewnienia im bezpieczeństwa, ale
także nadmiernego hałasowania, niszczenia urządzeń,
brudzenia elewacji, niszczenia zieleńców i krzewów, spożywania alkoholu.
Za zachowanie psów i innych zwierząt domowych odpowiedzialni są ich właściciele. Powinny być utrzymywane tak,
by nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i innych
zwierząt, by nie zakłócały ciszy domowej oraz by nie zanieczyszczały odchodami terenów publicznych. Ten ostatni nakaz
wynika z przepisów uchwalonych przez Radę Miasta Lublin,
które przewidują obowiązek sprzątania po pupilach oraz
wysokie mandaty za jego niedopełnienie.
Zabrania się również dokarmiania ptaków. Wiele artykułów
zamieszczonych już było w naszym Informatorze na ten temat
– o chorobach przenoszonych przez ptaki, o niszczeniu elewacji budynków, dachów, balkonów, ławek przez odchody
ptasie. Apelujemy o zaprzestanie dokarmiania ptactwa
na osiedlach w okresie od wiosny do jesieni – zwierzęta
i ptaki same potrafią zadbać o pożywienie! W okresie upałów
bardziej potrzebują dostępu do wody a nie dożywiania wyrzucanymi przez balkony i okna resztkami ludzkiego jedzenia,
często już zgniłymi lub nadpsutymi.
Właśnie – balkony.
Nasze piękne, ukwiecone, konkursowe balkony. Dla niektórych oaza czystości i zieleni, dla innych składowisko mebli,
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śmieci, miejsce do głośnego imprezowania. Tym drugim
przypominamy!
– zabronione jest grillowanie na balkonach,
– zabronione jest strzepywanie popiołu, wyrzucanie niedopałków papierosów lub innych przedmiotów.
Kwestie te reguluje nie tylko przywołany wcześniej
Regulamin LSM, lecz także Kodeks Cywilny (art. 144 – zabraniający immisji z nieruchomości sąsiednich) oraz Ustawa
o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów
tytoniowych z 15 listopada 2010 r.
Nie zapominajmy, że naszym sąsiadem może być starsza,
schorowana osoba, której dym z grilla czy papierosa po prostu szkodzi! Nie mówiąc już o bardzo poważnym zagrożeniu
pożarowym wynikającym z takich zachowań.
Osobom uprawiającym kwiaty lub warzywa przypominamy,
że podlewanie na balkonach powinno być wykonywane tak,
by nie moczyło i brudziło elewacji budynku oraz balkonów
i okien poniżej. Wszystkim mieszkańcom życzymy kulturalnych, rozważnych i życzliwych sąsiadów.
Przypominamy, że wszelkie incydenty dotyczące zakłócania
ciszy, bezpieczeństwa, porządku należy zgłaszać do Policji
(nr 997) oraz Straży Miejskiej (nr 986).

SEGREGACJA ODPADÓW
Odpady z naszych budynków mieszkalnych odbiera firma
wyłoniona w drodze przetargu przez Urząd Miasta Lublin tj.
KOM- EKO S.A. w Lublinie przy ul. Wojenna 3.
Jednocześnie informujemy, że na terenie naszej Spółdzielni
są ustawione pojemniki na frakcję suchą obejmującą: papier,
tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania wielomateriałowe oraz zmieszane odpady komunalne.
Poza powyższymi są odbierane również odpady budowlane
i rozbiórkowe z pojemników ustawionych na naszym terenie
w zależności od potrzeb. Prosimy o składowanie gruzu
w workach na gruz do czasu podstawienia pojemnika i wcześniejsze uzgodnienie z administracją osiedla terminów jego
wywozu. Ponadto raz na dwa tygodnie odbierane będą meble
i inne odpady wielkogabarytowe, które są zabierane z uzgodnionych z nami miejsc. Szczegółowy harmonogram i lokalizacja pojemników znajduje się w administracjach osiedli i na
tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.
Inne rodzaje odpadów możemy przekazać w miejscach
wskazanych przez Gminę Lublin są to:
– przeterminowane leki – Apteki przy: ul. Wallenroda 2e,
ul. Filaretów 44a, ul. Grażyny 19, ul. Grażyny 18, ul. Wileńska
21, ul. Leonarda 1a, Zana 19, ul. Pana Balcera 9, ul. Juranda 7,
– zużyte baterie i akumulatory – punkt TRANS-WAG Sp. z o.o.
przy ul. Łęczyńska 58 przez 7 dni w tygodniu w godz.
700 do 2000.
– małe elektroodpady tj.: suszarki, golarki, prostownice, miksery, czajniki, ekspresy, żelazka, aparaty fotograficzne, klawiatury itp. małe kontenery przy ul. Zana 19 ( centrum handlowe
E. Leclerc) i ul. Zana 38 ( Inwestprojekt),
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdą ostatnią
sobotę miesiąca w godz. 900 do 1400 na parkingu E. Leclerc przy
ul. T. Zana 19, lub w przypadku zakupu nowego sprzętu AGD
i RTV możemy także nieodpłatnie przekazać go sprzedawcy
lecz w tej samej ilości i tego samego rodzaju co zakupiony,
– przeterminowane chemikalia - na os. B. Prusa przy ul. Faraona
6, na osiedlu J. Słowackiego przy ul. Wileńska (przy garażach).
Pojemniki w tych miejscach będą ustawione w czerwcu,
sierpniu, październiku i grudniu b.r.,
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– zużyte opony – Punk Selektywnego Zbierania odpadów tj.
przy ul. Metalurgiczna 17a w godzinach 1000 do 1700 od poniedziałku do piątku i w godzinach 1000 do 1400 w soboty.
Powyższe informacje oraz inne miejsca zbiórki odpadów
wymienionych w pkt. a) do e) mogą Państwo znaleźć na stronie
internetowej „um.lublin.eu” w zakładce „Selektywna Zbiórka
Odpadów”. Rodzaj, częstotliwość i sposób selektywnej zbiórki
odpadów określone są w uchwałach Rady Miasta Lublin: Nr
656/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012r zmienionej uchwałą
Nr 760/XXX/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta
Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie o
 dpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa
Lubelskiego nr 2013.2479 z dnia 2013.05.09).

FESTYN, „ANTYGONA”, wspomnienia
z I Wojny Światowej, muzyka i wakacje
Jak zwykle w drugiej połowie maja mieszkańcy Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej spotkają się na Wielkim Festynie
Rodzinnym. Będzie on miał miejsce 23 maja w godzinach 13.00
– 22.00. Scena plenerowa ustawiona zostanie na placu między
Domem Kultury LSM a ulicą Zana i tutaj wszyscy znajdą dla
siebie mnóstwo atrakcji.
Dzieci zapraszamy do zabawy na dmuchane zjeżdżalnie,
do tajemniczych, kolorowych zamków, zabawy na eurobungee
i basenu z piłeczkami. Na scenie wystąpią dziecięce zespoły
taneczne i wokalne z Domu Kultury LSM i zaprzyjaźnionej
placówki z Osiedla Piastowskiego, tj. Młodzieżowego Domu
Kultur y „Pod Ak acją”. Wystąpią więc zespół bale towy pod kierunkiem Wioletty Suskiej i Aleksandra
Rymaszewskiego, choreografów z Teatru Muzycznego
w Lublinie, którzy przygotowali obrazek sceniczny z dziećmi
z Domu Kultury LSM. Z kolei Agnieszka Walkiewicz-Puła i Ewa
Małecka z Młodzieżowego Domu Kultury zaprezentują program
Zespołu Taneczno-Wokalnego „Gaduły”, laureata wielu konkursów miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Panie z Zespołu
Wokalnego „Senioritki” pod kierunkiem Dariusza Machnickiego
przypomną znane i lubiane przeboje śpiewane w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych takich piosenkarzy jak
Sława Przybylska, Janusz Gniatkowski, Halina Kunicka i inni.
Na scenie pojawi się też młodzież z zespołu break dance: jest
to grupa młodych tancerzy, która zaprezentuje swoje umiejętności w tańcu nowoczesnym, m.in. hip-hop. Potem usłyszymy
Zespół „Red Shoes, czyli Boogi Band”, utworzony przez
Krzysztofa Rogowskiego. Usłyszymy muzykę w klimatach
jazzowych, swingowych i bluesowych. Zespół ten reprezentował Lublin i województwo lubelskie m.in. podczas inauguracji
„Dni Polskich w Hiszpanii”, brał udział w V Festiwalu Europy
Środkowej „Sąsiedzi” a także w Balu Polskim organizowanym
przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli.
Wieczorem zapraszamy Państwa na wielką „Potańcówkę pod
gwiazdami”, którą przygotował z kolei Zespół „Standard Brass
Band” pod kierunkiem Bogusława Wróblewskiego z solistami
Agnieszką Dobrowolska i Mariuszem Wroną. Na parkiecie przed
sceną będą mogli wirować w tańcu miłośnicy zabaw tanecznych.
W czasie festynu zaprezentowane zostaną stoiska różnych firm,
banków i instytucji, a każdy znajdzie dla siebie również coś
smacznego przygotowanego przez Panie z Klubu Aktywnego
Seniora LSM, Lubelską Spółdzielnię Spożywców „Społem”
i stoisko gastronomiczne Stanisława Wyrzykowskiego (smaczne

pieczone kiełbaski, szaszłyki, grillowany karczek i piwo).
Dla dzieci będą oczywiście stoiska z kolorową cukrową watą,
pop-cornem i innymi łakociami.
Kilka dni przed festynem zaprosimy Państwa na premierę
nowego spektaklu Teatru Kameralnego w Lublinie, który od 23
lat działa przy Domu Kultury LSM. Jan Wojciech Krzyszczak
wyreżyserował tym razem „Antygonę” Sofoklesa, która przypomni nam najlepsze tradycje starożytnej sztuki teatralnej.
Premiera odbędzie się w poniedziałek 18 maja o godzinie 18.00.
W środę 20 maja odbędzie się prelekcja na niezwykle aktualny temat „Terroryzm i Bliski Wschód”, a poprowadzi ja dr Hadi
Mahdi, prezes Stowarzyszenia Współpracy z Narodami Bliskiego
Wschodu, Irakijczyk, pedagog i nauczyciel języka arabskiego,
długoletni już mieszkaniec Lublina i propagator kultury
śródziemnomorskiej w naszym mieście.
21 maja, w czwartek o godzinie 18.00, dr Elżbieta Matyaszewska
mówić będzie na temat sztuki nowoczesnej, szczególnie dużo
uwagi poświęcając kubizmowi. We wtorek 26 maja, z okazji
Dnia Matki, znany lubelski poeta Marian Janusz Kawałko zaprezentuje swoje najnowsze wiersze, a niektóre z nich śpiewać
będzie w czasie tego wieczoru Piotr „Kuba”-Kubowicz, znany
aktor i wokalista z Piwnicy „Pod Baranami” z Krakowa. 28 maja
w czwartek o godzinie 18.00 odbędzie się wielki koncert zatytułowany „Wieczór w operze” i jak sama nazwa wskazuje usłyszymy najbardziej znane arie i duety operowe wykonywane
przez wybitnych śpiewaków. Wystąpi m.in. organizatorka
i reżyser tego programu Mariola Zagojska, Dorota SzostakGąska, Jakub Gąska i inni znani i lubiani aktorzy scen muzycznych. Z pewnością będzie to niezapomniane przeżycie dla
miłośników tej muzyki.
30 maja w sobotę o godzinie 10.30 odbędzie się w sali widowiskowej Domu Kultury LSM konferencja Stowarzyszenia
Miłośników Dawnej Barwy i Broni, Oddziału Lubelskiego, kierowanego przez prezesa Piotra Błaszczaka. Konferencja nosi
tytuł „Lubelszczyzna 1915–1920. Ludzie i wydarzenia”. Profesor
dr hab. Ryszard Szczygieł z UMCS mówić będzie na temat„Bracia
Pomarańscy i zamojski ośrodek kultury 1918-1921”, dr Bohdan
Królikowski przypomni sylwetkę kapitana Mikołaja Bołtucia,

obrońcy Zamościa w 1920 r., Jerzy Wojciechowski omówi
„Ordery, odznaczenia i odznaki pamiątkowe Oddziału Związku
Legionistów Polskich w Lublinie”, dr Marek Konstankiewicz
z UMCS poświęci uwagę „Kolejom na Lubelszczyźnie w czasie
I Wojny Światowej”, mgr Maciej Sobieraj z IPN omówi „Lubelskie
wątki w biografii generała broni Leona Berbeckiego”, a Grzegorz
Sztal zaprezentuje temat „Maria i Paweł Jankowscy – lubelskich
lekarzy drogi do niepodległości”. Konferencji towarzyszyć
będzie dyskusja i wystawa pamiątek i akcesoriów wojskowych
z okresu I Wojny Światowej i początków okresu międzywojennego. Zapraszamy na nią wszystkich, także młodzież, gdyż
będzie to dla niej doskonała lekcja historii.
Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza
również na szereg ciekawych koncertów muzyki rozrywkowej.
Jeden z nich poświęcony piosenkom Agnieszki Osieckiej
i Seweryna Krajewskiego odbędzie się we wtorek 19 maja
o godzinie 18.00, a śpiewać będzie Agnieszka Grochowicz
z Krakowa z towarzyszeniem zespołu: Dawid Rudnicki ( fortepian), Damian Niewiński (perkusja) i Antoni Dębski (bas), 2
czerwca we wtorek o godzinie 18.00 wystąpi Janusz Zbiegieł,
aktor Teatru Piosenki Francuskiej, również z Krakowa, z recitalem „Paryżu - kocham Cię”, a w piątek 19 czerwca odbędzie się
koncert aktorki krakowskiego Starego Teatru Beaty Paluch,
która wykona szereg piosenek ze słowami znanego poety Józefa
Barana do muzyki Andrzeja Zaryckiego, kompozytora znanego
z krakowskiej Piwnicy „Pod Baranami”. Beata Paluch niedawno
występowała w Domu Kultury LSM w cieszącym się dużą popularnością koncercie muzyki żydowskiej „Yossele - święty
skąpiec”, a obok niej oglądaliśmy i słuchaliśmy na scenie Elżbietę
Borkowską (wocal), Michała Półtoraka (skrzypce) i Walentyna
Dubrowskiego (fortepian). Sądzimy, że koncert w wykonaniu
tych artystów ponownie zadowoli melomanów wymagającej
publiczności LSM i będzie dobrym uwieńczeniem sezonu
kulturalnego w naszym Domu Kultury.
Małych mieszkańców dzielnicy zapraszamy jak zwykle
na półkolonie zwane „Akcją Lato 2015”, które odbędą się
w dniach 29 czerwca – 24 lipca 2015 r. Zapisy od poniedziałku
15 czerwca 2015 r. od godziny 8.00. Serdecznie zapraszamy.

Chcesz być zdrowy, sprawny i szczęśliwy? Dołącz do nas!
W każdą środę* o godz. 16 zapraszamy na cykliczne, bezpłatne zajęcia sportoworekreacyjne na świeżym powietrzu przy siłowni „pod chmurką” na osiedlu
im. Adama Mickiewicza. Zajęcia przeznaczone dla mieszkańców, szczególnie
seniorów, poprowadzi instruktor.

Razem zadbajmy o zdrowie i kondycję!

*W przypadku złej pogody zajęcia nie odbędą się
Organizatorzy: Administracja os. im. Adama Mickiewicza, Filia nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Filia nr 13 Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Fundacja LOGIKON, Klub Aktywnego Seniora LSM, wolontariusze
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