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INFORMACJE OGÓLNE
Osiedle im. Z. Krasińskiego w Lubelskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej powstałe na początku lat 70-tych ubiegłego 
wieku jako czwarte w kolejności osiedle Lubelskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, zajmuje obszar 14,21 ha, z czego 7,64 ha 
to tereny zielone, a pozostałe 6,57 ha to grunty pod budyn-
kami i tereny utwardzone takie jak: alejki pieszo-jezdne, 
place zabaw i wypoczynku, utwardzone place pod altany 
śmietnikowe oraz parkingi. 

Symbolem osiedla im. Z. Krasińskiego jest skrzydlaty koń 
„Pegaz” – dzieło artysty – rzeźbiarza Jana Borowczaka (ur.1931 
– zm.1984) gruntownie wyremontowany wraz z cokołem 
i alejką z kostki brukowej, w otoczeniu roślinności (szczegól-
nie wiosną i latem) prezentuje się okazale i cieszy oko 
mieszkańców, a także z całą pewnością jest inspiracją 
dla młodego pokolenia w rozwijaniu zainteresowań plastycz-
nych oraz literackich.

Na terenie Osiedla zlokalizowanych jest 17 budynków 
mieszkalnych w tym: 7 niskich i 10 wysokich, o łącznej 
powierzchni użytkowej 73.659 m2. Przypada na nią 1.546 
lokali mieszkalnych. Łącznie w lokalach tych zamieszkiwa-
ło (stan na koniec grudnia 2020 r.) ponad 2480 osób. 
Zabudowę Osiedla dopełnia 11 wolnostojących pawilonów 
handlowo – usługowych z 99 lokalami i 2 zespoły garażowe 
ze 153 garażami.

Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych 
z  15  grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, w Osiedlu 
wydzielonych jest 11 nieruchomości w tym wymienione 
poniżej 3 nieruchomości mieszkalne oraz nieruchomości 
z lokalami użytkowymi wraz z przyległymi terenami i obiek-
tami stanowiącymi mienie Spółdzielni. Każda nieruchomość 
funkcjonuje i jest rozliczana samodzielnie w działalności 
gospodarczej administracji:
N 1 – Irydiona 2, 4, 6, 8, 10; Krasińskiego 10, 12, 16, 18 

(nieruchomość mieszkalna)
N 2 – Leonarda 5, 7, 9, 11, 13; Krasińskiego 6 (nieruchomość 

mieszkalna)
N 3 – T. Zana 13, Krasińskiego 3 (nieruchomość mieszkalna)
N 4 – Leonarda 16, 18 (lokale użytkowe)
N 5 – Leonarda 1, 1A, 1B, 3, 3A, 3B (lokale użytkowe)
N 6 – Krasińskiego 17 (zespół garażowy)

N 7 – Leonarda 4 – 10 (zespół garażowy)
N 8 – Krasińskiego 14 (lokal użytkowy)
N 9 – Krasińskiego 2 „IRYDION” (lokal użytkowy)
N 10 – Krasińskiego 19 (lokal użytkowy)
N 11 – Leonarda 14 (nieruchomość ADM)

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
Pomimo trudności i ograniczeń związanych z ogranicze-

niami wynikającymi z wprowadzonego stanu zagrożenia 
epidemiologicznego, zespół pracowników zatrudnionych 
w Administracji w oparciu o strukturę organizacyjną zatwier-
dzoną przez Radę Osiedla im. Z. Krasińskiego, pracował 
nad  stworzeniem mieszkańcom Osiedla bezpiecznych 
i optymalnych warunków zamieszkiwania i ochrony poprzez:
1. utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie 

technicznym w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo bu-
dowlane,

2. utrzymanie porządku i czystości w budynkach (w części 
budynków sprzątanie klatek zlecone firmom zewnętrz-
nym, w pozostałych w zakresie i kompetencji mieszkań-
ców), dezynfekcja miejsc narażonych na częsty kontakt 
(klamki, drzwi, domofony, windy, itp.), na terenie osiedla 
i na placach zabaw,

3. cykliczną kontrolę stanu technicznego urządzeń zaba-
wowych na placach zabaw i ich bieżącą konserwację 
i modernizację,

4. racjonalną konserwację terenów zielonych z koszeniem 
trawników, z planowaną wycinką drzew (w tym usuwa-
nie drzew uszkodzonych podczas burz, nawałnic, itp.) 
oraz krzewów zagrażających bezpieczeństwu i nowymi 
nasadzeniami,

5. kontrolowanie usług świadczonych przez przedsiębior-
stwa komunalne i firmy zewnętrzne na rzecz Osiedla 
oraz analizę rozliczeń, 

6. świadczenie pełnego zakresu prac związanych z zimowym 
utrzymaniem ciągów pieszo – jezdnych, dojść do bu-
dynków, schodów terenowych oraz dróg należących 
do zasobów Osiedla, 

7. usuwanie nieprzewidzianych, losowych awarii infrastruk-
tury technicznej w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla mieszkańców,

8. świadczenie drobnych usług technicznych na rzecz 
mieszkańców Osiedla.
Prace remontowe i eksploatacyjne wykonywane przez 

grupę konserwatorów polegają głównie na dokonywaniu 
remontów, napraw, konserwacji budynków, pomieszczeń 
wspólnego użytkowania, konserwacji urządzeń i technicznych 
instalacji wewnętrznych w celu nieprzerwanej i prawidłowej 
ich pracy. W roku 2020 zostało zgłoszonych i wykonanych 
ponad 1150 zleceń. 

Jak corocznie wykonywane były przeglądy techniczne 
obiektów i instalacji wraz z zaleceniami. Cyklicznie prowa-
dzone były odczyty i rejestry w zakresie: indywidualnego 
zużycia wody w lokalach mieszkalnych, zużycia energii 
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elektrycznej w garażach oraz energii elektrycznej i wody 
w pralniach. 

Ponadto stale przeprowadzana była analiza poniesionych 
kosztów w porównaniu do uzyskanych przychodów. 

Z analizowaniem wpływów i kosztów ściśle związany jest 
wskaźnik i kwota zadłużenia mieszkańców Osiedla w opłatach 
eksploatacyjnych. 

Ws k a ź n i k  z a d ł u ż e n i a  m i e s z k a ń c ó w  O s i e d l a 
im. Z. Krasińskiego na koniec 2020 r. wyniósł 3,47 %, (2,82% 
w 2019 r.) – wzrost tego wskaźnika to prawdopodobny 
efekt pogorszenia się kondycji gospodarstw domowych 
w związku z epidemią koronawirusa Sars-Cov-2. Kwotowo 
wskaźnik ten daje zadłużenie w wysokości 266.171,81 zł. 
W  poszczególnych nieruchomościach mieszkaniowych 
zaległości w  opłatach eksploatacyjnych kształtowały się 
następująco: 
N 1 – (Irydiona 2, 4, 6, 8, 10; Z. Krasińskiego 10, 12, 16, 18) 
 - 3,99 % – 124.043,72 zł 
N 2 – (Leonarda 5, 7, 9, 11, 13; Z. Krasińskiego 6) 
 - 3,91 % – 113.226,24 zł 
N 3 – (Z. Krasińskiego 3, Zana 13) 
 - 1,75 % – 28.901,85 zł 

REMONTY
Pomimo prowadzonych systematycznie prac remonto-

wych na budynkach naszego osiedla, corocznie pojawiają 
się nowe potrzeby remontowe i związane z tym potrzeby 
inwestycyjne. Roczne i pięcioletnie przeglądy techniczne 
obiektów, przeglądy wewnętrznych instalacji z określonymi 
zaleceniami napraw, jak również wnioski, zgłaszane przez 
mieszkańców Osiedla stanowią podstawę do ustalania za-
kresu rzeczowego przewidywanych remontów. Mieszkańcy 
oczekują wielu inwestycji, jednak barierą są możliwe 
do wykorzystania środki finansowe, które zasilają fundusz 
remontowy poszczególnych nieruchomości. Niestety czasa-
mi występują nieprzewidziane wydatki obciążające fundusz 
remontowy będące wynikiem awarii, zdarzeń losowych 
lub dewastacji mienia. 

W 2020 r. środki finansowe na remonty zgromadzone 
z  odpisu na fundusz remontowy, wyniosły 1.004.433 zł. 
Na remonty wydatkowano 854.346,92 zł, co stanowi 85,1% 
do środków zgromadzonych. 

Podział wydatkowanej kwoty w zależności od rodzaju 
nieruchomości:

 817.889,51 zł – na budynki mieszkalne
 36.457,41 zł – na garaże
Koszt i wykaz robót remontowo-budowlanych wykona-

nych w poszczególnych nieruchomościach przedstawia 
się następująco:

Nieruchomość I – koszt poniesiony – 300.679,16 zł 
– remont i zabezpieczenie balkonów wraz z wykonaniem 

daszków – Irydiona 2
– podwyższenie kominów i modernizacja kanałów spali-

nowych i wentylacyjnych – Irydiona 2, 8, Krasińskiego 
12, 16

– remont nawierzchni chodników i utwardzenia z kostki 
brukowej – Irydiona 2, Krasińskiego 10, 12, 16

– w ykonanie  i  remont y a l tan śmietnikow ych – 
Krasińskiego 12, Irydiona 10

– mycie elewacji budynków – Irydiona 2, 4, Krasińskiego 16
– remonty i czyszczenie instalacji wod.-kan. – Irydiona 10, 

Krasińskiego 12
– roboty dekarsko – blacharskie, naprawa pokryć dacho-

wych – Irydiona 2, Krasińskiego 10, 12, 16
– remont instalacji domofonowej – Krasińskiego 12

– naprawa systemu monitoringu na terenie nieruchomości
Nieruchomość II – koszt poniesiony – 430.664,93 zł

– remont balkonów – Leonarda 13

– remont nawierzchni chodników i wykonanie utwardzeń 
z kostki brukowej – Krasińskiego 6
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– remonty i czyszczenie (instalacja wod.-kan.) wraz z wy-
konaniem monitoringu przewodów, naprawa przyłączy 
kanalizacji deszczowej – Krasińskiego 6, Leonarda 13, 
Leonarda 9

– wykonanie wiaty śmietnikowej oraz remont wiaty – 
Leonarda 7, 9, 11 i Leonarda 5

– podwyższenie kominów na instalacji wentylacyjnej 
i spalinowej – Krasińskiego 6, 

– roboty pokrywcze i dekarskie – Leonarda 5, 7, 9, 13, 
Krasińskiego 6

– roboty malarskie w częściach wspólnych (pralnie, suszar-
nie) – Leonarda 70

– remont, mycie i odkażanie komór zsypowych – Leonarda 
5, 7, 9, 11, 13

– modernizacja, rozbudowa i naprawa systemu monito-
ringu na nieruchomości

– modernizacja i naprawy placu zabaw
Nieruchomość III – koszt poniesiony – 86.545,42 zł

– roboty remontowe i awaryjne – instalacja kanalizacyjna 
– Krasińskiego 3, Zana 13

– naprawy dźwigów – Zana 13
– podwyższenie kominów – Krasińskiego 3, Zana 13
– odnowienie kabin dźwigowych, kl. 1 i 2 – Krasińskiego 3

– konserwacja i wykonanie przeglądu 5-letniego (inst. 
elektryczna) – Krasińskiego 3, Zana 13

– wymiana lamp ulicznych
Nieruchomość VI – koszt poniesiony – 3.252,93 zł

– wymiana latarni ulicznych – zespół garażowy Krasińskiego 17
Nieruchomość VII – koszt poniesiony – 2.320,00 zł 

– prace remontowe, likwidacja przecieków i remont 
 obróbek blacharskich – zespół garażowy Leonarda 4 – 10 
W 2021 r., w ramach funduszu remontowego, planujemy 

wykonać następujący zakres prac remontowych: 
Nieruchomość I 

– wykonanie remontu nawierzchni (kostka brukowa) 
na ciągach pieszo-jezdnych ok. 620 m2

Nieruchomość II
– wykonanie DT oraz prac związanych z wykonaniem 

nowej instalacji gazowej (I etap)
– wymiana 3 szt. dźwigów osobowych – Leonarda 9 I kl. 

oraz Leonarda 7 I i III kl.

ZAGADNIENIA BIEŻĄCE
Rok 2020 był bardzo nietypowym okresem w życiu 

każdego z nas. W związku z wprowadzeniem w Polsce w dniu 
12.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemiologicznego związa-
nego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, 
zmianie uległ również sposób: funkcjonowania administra-
cji osiedla, kontaktu z administracją, zgłaszania i realizacji 
zgłoszeń i wiele innych.

Decyzją Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wprowadzono hybrydowy model funkcjonowania admini-
stracji z czasowymi ograniczeniami bezpośredniego kontak-
tu z pracownikami – alternatywnie mieszkańcy mogli się 
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kontaktować telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem 
platformy iMieszkaniec. W okresie minionego roku kilkukrot-
nie wprowadzano rotacyjny system pracy (w tym praca 
zdalna dla pracowników biurowych i praca rotacyjna 
dla gospodarzy rejonów i konserwatorów) w celu zapewnie-
nia nieprzerwanej i ciągłej pracy administracji. Działania 
prewencyjne przyniosły skutek. Przy zastosowaniu wszystkich 
zalecanych środków ostrożności (maseczki, dezynfekcja rąk 
i powierzchni), dystans społeczny – każdego dnia mogli 
Państwo skontaktować się z pracownikami administracji, 
którzy w miarę możliwości rozwiązywali zgłaszane problemy. 
Pracownicy techniczni i gospodarze rejonów z zachowaniem 
maksymalnych środków ostrożności realizowali swoje obo-
wiązki.

W tym miejscu przypominamy i apelujemy do Państwa 
o przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń 
gazowych oraz stosowanie zasad zmierzających do ekono-
micznego korzystania z instalacji grzewczej.

Otrzymujemy także ostatnio wiele skarg i zażaleń doty-
czących prowadzonych remontów mieszkań i związanych 
z tym niedogodnościach. Wielokrotnie też otrzymywaliśmy 
zgłoszenia dotyczące zakłócania ciszy nocnej i niestosow-
nego zachowania mieszkańców. Przypominamy, iż wszyscy 
mieszkańcy winni przestrzegać: Regulaminu określającego 
obowiązki spółdzielni i członków w zakresie napraw oraz 
Regulaminu używania lokali w domach spółdzielni oraz 
porządku domowego i współżycia mieszkańców w Lubelskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

W minionym roku umieściliśmy kilkadziesiąt sztuk ławek 
w alejkach i na skwerach i przy budynkach na naszym 
osiedlu – wszystko w trosce o możliwość bezpiecznego 
i komfortowego odpoczynku i relaksu szczególnie naszych 
seniorów.

Niestety zainicjowane w poprzednich latach imprezy 
w  tym m. in. Dzień Dziecka na centralnym placu zabaw – 
w  związku z pandemią nie mogły być kontynuowane. 
Ubolewamy nad tym faktem, gdyż zawsze cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem naszych najmłodszym mieszkań-
ców i ich opiekunów. Były okazją do doskonałej zabawy, 
relaksu i odpoczynku na świeżym powietrzu połączonego 
z licznymi atrakcjami.

W dniu 10 listopada w skromnym gronie pracowników 
administracji, członków Rady Osiedla oraz mieszkańców, 
przy  pamiątkowym kamieniu i dębie „Józef” odbyła się 
uroczystość upamiętniająca 102 rocznicę odzyskania nie-
podległości. Odśpiewano hymn państwowy i wysłuchano 
pieśni patriotycznych, złożono kwiaty i zapalono znicze 
dla upamiętnienia tak ważnego dla nas Polaków wydarzenia. 
Wszyscy zgromadzeni na uroczystości życzyli sobie by wzo-
rem lat ubiegłych w roku następnym po ustaniu pandemii 
można było zorganizować spotkanie w szerszym gronie, 
z udziałem mieszkańców oraz dzieci i młodzieży Sz. P. nr 57.

Wzorem lat ubiegłych zorganizowano konkurs 
na „Najpiękniej ukwiecony balkon”, laureaci konkursu 
otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe – 
dziękujemy za udział w konkursie, który będzie kontynuowa-
ny w kolejnym roku.

Tradycyjnie już w miesiącu wrześniu odbyło się spotka-
nie Zarządu LSM, pracowników Administracji i członków Rady 
Osiedla z emerytowanymi pracownikami LSM mieszkający-
mi na naszym Osiedlu. Celem jaki przyświecał tym spotkaniom 
jest utrzymywanie pozytywnych relacji i wymianie poglądów 
i spostrzeżeń z pracownikami, którzy są już na zasłużonej 
emeryturze.

W roku ubiegłym ze względu na wprowadzony stan 
zagrożenia epidemiologicznego nie odbyło się Walne 
Zgromadzenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podsumowując ten jakże trudny i niosący nowe nieocze-
kiwane wyzwania 2020 r., pragnę serdecznie podziękować 
członkom Rady Osiedla im Z. Krasińskiego za poświęcenie, 
czas jaki przeznaczyli dla spraw osiedla. 

Słowa uznania kieruję także do pracowników admini-
stracji za rzetelną, ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz 
mieszkańców.

Dziękuję Mieszkańcom Osiedla za aktywne wsparcie, 
przekazywane pomysły, czasami także za konstruktywną 
krytykę – deklaruję, że dołożę wszelkich starań by działalność 
i funkcjonowanie administracji oraz osiedla odbywało się 
profesjonalnie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Szczególne słowa uznania i wdzięczności kieruję do Pana 
Mariana Gągoli, który przez blisko 5 lat piastował stanowisko 
Kierownika Administracji Osiedla im. Z. Krasińskiego. 
Ogromny wkład pracy, kreatywność, życzliwość, a przed 
wszystkim wiele cennych dla osiedla zrealizowanych 
przedsięwzięć będzie stanowiło piękną pamiątkę dla 
mieszkańców naszego osiedla – dziękujemy. 

Życzę Panu Marianowi spektakularnych sukcesów 
w pracy w Zarządzie LSM.
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W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującymi 
przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów 
oraz wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mając na wzglę-
dzie troskę i bezpieczeństwo członków Rady Osiedla oraz 
pracowników Spółdzielni, do odwołania zostały zawieszone 
spotkania plenarne Rady Osiedla im. Z. Krasińskiego. 

 W roku 2020 Rada Osiedla odbyła zaledwie 3 posiedze-
nia plenarne oraz kilka komisji problemowych. W zebraniach 
Rady Osiedla uczestniczyli Członkowie Zarządu LSM, 
oraz Kierownictwo Administracji Osiedla. W roku sprawoz-
dawczym skład osobowy Rady Osiedla im. Z. Krasińskiego 
nie uległ zmianie. Rada Osiedla pracowała w składzie oso-
bowym, który aktualnie obejmuje 9 członków. 

Tematyka posiedzeń poświęcona była głównie sprawom 
zgłaszanym przez mieszkańców do przedstawicieli Rady. 
Wszystkie spotkania organizowane były przy zachowaniu 
maksymalnych środków ostrożności w związku z panującym 
zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19. 

Rady Osiedla w 2020 roku, organizowane były z mniejszą 
częstotliwością, aby nie narażać na niebezpieczeństwo 
uczestników. Zgromadzone osoby uczestniczyły w spotka-
niach w maseczkach ochronnych i zachowywały niezbędny 
dystans.

Omawiano kwestie wynikające z zagadnień społeczno 
– samorządowych, spraw gospodarczych, jak również aktu-
alnej działalności administracji osiedla i Spółdzielni. 

Spotkania Rady Osiedla w czasie objętym niniejszym 
sprawozdaniem wynikały przede wszystkim z zakresu 
działania określonego w Statucie LSM i postanowień 
Regulaminu Rad Osiedli oraz z realizacji zadań planu pracy. 

W roku 2020 głównymi zagadnieniami, którymi zajmo-
wała się Rada Osiedla były: 
I. Bieżące omawianie wyników finansowych Osiedla oraz 

analiza zadłużeń członków w opłatach eksploatacyjnych 
za mieszkania;

II. Ustalanie planu remontów na Osiedlu i ocena realizacji 
tych prac;

III. Bieżące monitorowanie prac rozpoczętych przez Żagiel 
Dom Sp. z o.o.;

IV. Współdziałanie z Administracją Osiedla i wyrażanie 
swojej opinii o jej działaniu;

V. Sprawy wniesione podczas posiedzeń przez poszczegól-
nych członków Rady.

AD. I WYNIKI FINANSOWE OSIEDLA 
Na posiedzeniach Rady Osiedla członkowie w sposób 

stały informowani byli przez Zarząd Spółdzielni o wynikach 
finansowych osiedla im. Z. Krasińskiego. Przekazywane były 
także informacje o kształtowaniu się tych danych na tle innych 
osiedli. Bieżąca analiza finansów podczas zebrań pozwala 
dokonywać oceny zarządzania nimi przez administrację. 
Zarząd udzielał również informacji na temat sytuacji finan-
sowej całej Spółdzielni. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące 
wyników finansowych przekazywane były Członkom Zarządu 
podczas posiedzeń Rady Osiedla. 

W ocenie Rady Osiedla, administracja w zakresie zarzą-
dzania finansami wykonuje swoje zadania prawidłowo, 
 realizując wyznaczone cele i priorytety w sposób należyty.

Wśród istotnych zagadnień, które są analizowane przez 
Radę Osiedla jest stan zadłużenia członków Spółdzielni 
w opłatach eksploatacyjnych. Zarząd LSM przekazuje Radzie 
Osiedla na posiedzeniach informacje o wysokości zadłużeń 
poszczególnych budynków oraz wykaz osób zalegających 
z opłatami. Problemami zadłużeń mieszkańców zajmuje się 
Komisja Społeczno – Samorządowa działająca przy Radzie 
Osiedla, która w miarę własnych możliwości i kompetencji 
włącza się aktywnie  w rozwiązywanie tych spraw. Jedną 
z przyjętych form w ramach działalności Komisji jest organi-
zowanie spotkań z osobami zalegającymi i uchylającymi się 
od płatności zobowiązań wobec Spółdzielni. Inną również 
motywującą formą działania na tym polu jest wywieszanie 
w tablicach ogłoszeniowych informacji na temat zadłużenia 
poszczególnego budynku i klatki. Dzięki temu zwiększa się 
świadomość wśród mieszkańców na temat wysokości zadłu-
żenia Osiedla. Warto zwrócić uwagę, że zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych w bezpośredni sposób przyczyniają się 
do uszczuplenia środków na remonty. Wskaźnik zaległości 
osiedla im. Z. Krasińskiego na koniec roku 2020 wynosił 
3,47%, co kwotowo wynosi 266 171,81 zł.

AD. II REMONTY 
Członkowie Rady Osiedla na bieżąco kontrolowali reali-

zowany przez administrację plan remontów. Stałym elemen-
tem na obradach Rady Osiedla jest przekazywanie przez 
Kierownika osiedla informacji na temat aktualnego stanu 
realizacji planu remontów. Szczegółowy wykaz robót remon-
towych, wykonanych w roku 2020 zawiera sprawozdanie 
z działalności Administracji Osiedla im. Z. Krasińskiego.

Rada Osiedla oprócz bieżącej weryfikacji wykonywanych 
prac czynnie uczestniczy również przy konstruowaniu planu 
remontów na dany rok. Przy ustalaniu priorytetów gospo-
darczych Osiedla brane są pod uwagę takie czynniki jak: 
pilność  i zakres wykonania robót, kolejność realizacji, 
uwzględnianie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców 
Osiedla oraz wysokość posiadanych na ten cel środków fi-
nansowych. 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADy OSIEDLA Im. Z. KRASIńSKIEgO ZA 2020 ROK
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AD. III WSPÓŁDZIAŁANIE
Rada pozytywnie ocenia działania Administracji Osiedla 

w kierunku utrzymywania porządku, realizacji potrzeb naszej 
zbiorowości oraz reagowania na sugestie mieszkańców 
dotyczących wyglądu osiedla.

Członkowie Rady Osiedla na bieżąco współpracują 
z  administracją, na takich polach jak: ochrona wspólnego 
mienia, reakcje na akty wandalizmu mienia i zieleni, dbanie 
o czystość w budynkach i pomieszczeniach wspólnych, 
 reagowanie na niewłaściwe zachowanie np. zakłócanie 
spokoju przez osoby wynajmujące mieszkania. 

Niestety w tym roku z powodu panującej epidemii Covid – 19 
nie mogła się odbyć coroczna plenerowa impreza  dedykowana 
dzieciom i zorganizowana w dniu Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Wydarzenie to, chociaż dedykowane najmłodszym, 
adresowane jest do wszystkich mieszkańców Osiedla 
Krasińskiego. Impreza otrzymała nazwę „Integrowanie przez 
grillowanie” i organizowana jest na naszym osiedlu od 4 lat. 

We wrześniu zorganizowane zostało jedyne spotkanie 
integracyjne dedykowane aktualnym pracownikom admini-
stracji, byłym pracownikom LSM, którzy przebywają obecnie 
na zasłużonej emeryturze a także członkom Rady Osiedla. 
Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych na te-
renie placu należącego do budynku administracji, a celem 
nadrzędnym było utrzymywanie pozytywnych relacji pomię-
dzy wszystkimi pracownikami, również tymi, którzy nie są 
już czynni zawodowo. Spotkanie odbyło się przy zachowaniu 
maksymalnych środków ostrożności w związku z panującym 
zagrożeniem epidemiologicznym Covid-19. Zgromadzone 
osoby uczestniczyły w spotkaniu w maseczkach ochronnych 
i zachowywały niezbędny dystans.

W dniu 10 listopada z inicjatywy członków Rady Osiedla 
oraz pracowników administracji, wszyscy wspólnie udali się 
pod zasadzony Dąb „Józef”, którego zasadzenie miało cha-
rakter symboliczny i stało się osiedlowym symbolem upa-
miętniającym 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. 
Na miejscu wspólnie odśpiewany został hymn, a w geście 
upamiętnienia tego jakże ważnego dnia, zapalone zostały 
świece i złożone kwiaty.

AD. IV SPRAWY WNIESIONE 
Stałym punktem porządku posiedzeń Rady Osiedla 

są sprawy wniesione. Jest to punkt obrad bardzo ważny po-
nieważ kwestie poruszane w tym miejscu mają być przeło-
żone na konkretne działanie. Żywa dyskusja dotycząca sze-
rokiego spektrum spraw i tematów wynikających z  uwag 
członków oraz oczekiwań mieszkańców w odniesieniu 
do Osiedla wpływa pozytywnie na podejmowane decyzje.

Sprawy wniesione przez Radę Osiedla:
•	 Często	pojawiającym	się	tematem	był	brak	miejsc	par-

kingowych w okolicy bloków mieszkalnych na osiedlu 
oraz zajmowanie wydzielonych miejsc przez pojazdy 
nieuprawnione bądź parkowanie w miejscach niedo-
zwolonych.

•	 Na	prośbę	mieszkańców	został	także	poruszony	temat	
handlu ulicznego prowadzonego przy ulicy Leonarda 1 
i Leonarda 3. Mieszkańcy osiedla oraz najemcy lokali 
usługowych coraz częściej zgłaszają do członków Rady 
Osiedla oraz pracowników administracji, iż jest to duże 
utrudnienie. 

•	 Często	pojawiające	się	ze	 strony	mieszkańców	prośby	
dotyczą uprzątnięcia zbędnych przedmiotów z części 
wspólnych w blokach mieszkalnych, co na bieżąco  zostaje 
realizowane przez pracowników Administracji Osiedla.

Jak co roku serdecznie dziękujemy naszym mieszkańcom 
za  udział w konkursie na „Najpiękniej ukwiecony balkon”, 
za pięknie udekorowane kwiatami balkony, które bez wąt-
pienia wpływają na poprawę estetyki miejsca zamieszkania 
jakim jest nasze Osiedle. Komisja wyróżniła na naszym 
osiedlu kilkanaście balkonów, z czego 3 najpiękniejsze bal-
kony zajęły I, II i III miejsce. Laureaci zostali obdarowani 
symbolicznymi nagrodami, które zostały dostarczone .

Na zakończenie składamy podziękowania Zarządowi LSM 
za racjonalne gospodarowanie Spółdzielnią. Rada Osiedla 
dziękuje za pozytywną współpracę z Administracją. 
Przekazujemy również podziękowania wszystkim działaczom 
Rady Osiedla oraz wszystkim osobom, które okazały zainte-
resowanie wspólnymi sprawami, za poświęcanie swojego 
prywatnego czasu na pracę społeczną dla dobra naszej 
wspólnoty. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie zgłaszane 
przez Państwa problemy zostały rozwiązane, jednak w naszym 
przekonaniu Administracja wywiązuje się poprawnie 
ze swoich zadań.

 


