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Zosinek coraz piękniejszy!
Przed nami piękna i  pachnąca 
budzącą się do życia przyrodą 
wiosna. Zwolennicy spacerów 
i wypoczynku na łonie natury już 
szykują się do pierwszych tego-
rocznych wypraw, pikników czy 
rowerowych przejażdżek. Wraz 
z nadejściem cieplejszych dni na 
ulicach miasta będzie robić się 
coraz przyjemniej, co dostrzeże-
my już na własnych podwórkach.
Od dawien dawna wśród mi-
łośników lokalnej architektury 
i  przyrody trwa dyskusja o  tym, 
który skrawek nadkaczawskiego 
grodu jest tym najpiękniejszym. 
Wielu bez wahania wskazuje na 
zielony Tarninów, inni nie mają 
wątpliwości, że prym wiedzie 

właśnie Zosinek. Nie wnikając 
w spór, z całą pewnością może-
my stwierdzić, że druga ze wspo-
mnianych dzielnic to dziś wizy-
tówka Legnicy.
Tym bardziej cieszą zakończone 
już i trwające prace m.in. nad ter-
momodernizacją budynków pod 
zarządem Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na legnickim Zo-
sinku. O tym, jak w ostatnim cza-
sie zmieniły się i wciąż poprawia-
ją warunki zamieszkiwania w na-
szych nieruchomościach mogą 
opowiedzieć choćby mieszkań-
cy ulic Fredry, Batorego czy To-
rowej. Kto nie wierzy, powinien 
wybrać się na spacer po pięknym 
Zosinku. Zachęcamy!
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Gotowi na 
wyzwania
Szanowni Państwo, 
za nami kolejny rok, czas zatem przygoto-
wać się na wyzwania czekające w 2018 r. Jak 
weszliśmy w ten rok? Intensywnie! Wystar-
czy bowiem spojrzeć na rozpoczęte już in-
westycje i zadania, które znacząco wpłyną na 
komfort życia mieszkańców. ale o tym póź-
niej...
Obecnie Spółdzielnia przygotowuje się do 
sporządzenia podsumowania ub.r. Koszty 
zostały już zaksięgowane, a gdy bilans będzie 
przygotowany – w siedzibie Legnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej pojawi się rewident, 
na co będziemy gotowi.
Podsumowując działania LSM w 2017 r. – po-
stanowiliśmy także po raz pierwszy w histo-
rii uzgodnić salda na koniec roku obrachun-
kowego. Trafiło do Państwa w sumie ok. 8 
tys. informacji. Niestety, pojawiły się pewne 
niejasności, przez co mieszkańcy odwiedzali 
siedzibę przy ul. Gwiezdnej celem wyjaśnie-
nia ewentualnych nieścisłości. Musimy prze-
prosić za wszystkie nieporozumienia, bo 
choć treść przekazanej wiadomości była pra-
widłowa, okazało się, że nie dla wszystkich 
jest ona czytelna. Zapewniam, że w  przy-
szłości zrobimy wszystko, by uniknąć niepo-
rozumień, przekazując Państwu salda.
Wróćmy jednak do przyjemniejszych te-
matów. Na wstępie wspomniałem o  dy-
namicznych planach LSM na 2018 r. Warto 
przypomnieć, że rozpoczęliśmy już realiza-
cję największej w historii naszej Spółdzielni 

modernizacji klatek schodowych. W planach 
jest kapitalny remont 60 z nich, a prace obej-
mą m.in. wymianę tynków, okien i drzwi czy 
montaż oświetlenia LeD. Warto czekać!
a  skoro mowa o  czekaniu... W  siedzibie 
Spółdzielni wciąż trwa remont. Przeprasza-
my za utrudnienia, myślę jednak, że warto 
uzbroić się w cierpliwość, wyglądając efek-
tów. Szczególnie że za prace mieszkańcy 
nie zapłacą ani złotówki, bo cały koszt po-
kryło dofinansowanie z  Unii europejskiej 
oraz wpływy z  lokali, które LSM wynajmu-
je przedsiębiorcom. Słowem: wraz z zakoń-
czeniem uciążliwych robót zyskamy nowy 
majątek.
Cieszą również inne prace na pozostałych 
zasobach finansowane z pieniędzy pozyska-
nych przez Zarząd z Unii europejskiej. Przy 
ul. Torowej – termomodernizacja i  montaż 
paneli fotowoltaicznych, a także unowocze-
śnienie węzłów ciepłowniczych, co zmniej-
szy zużycie energii. Dodatkowo, mieszkańcy 
ulic Torowej i Marynarskiej niebawem będą 
mieć w  mieszkaniach nowoczesne rozwią-
zanie podgrzewu c.w., co wykluczy ryzyko 
zatrucia czadem. remont widać też przy 
Heweliusza, gdzie trwa zabudowa atrium 
i innych elementów pawilonu.
Wszystkich prac nie sposób wyliczyć. Są jed-
nak i takie, których gołym okiem zwyczajnie 
nie widać. Mowa np. o  trwających w Spół-
dzielni pracach nad treścią zmian Statutu. 
Przypomnę, że już w połowie maja br. spo-

tkamy się na Walnym Zgromadzeniu, a jed-
nym z  celów będzie właśnie uchwalenie 
zmian w  Statucie LSM. To wymóg ustawo-
wy, który musimy spełnić do września. I tak 
się stanie.
Korzystając z okazji, że jest to pierwsze wy-
danie „Nowego Lokatora LSM” z datą 2018, 
chciałbym życzyć Państwu, by rozpoczyna-
jący się rok był jeszcze lepszy od poprzed-
niego, a  także wiosennego optymizmu. Już 
niebawem spotkamy się przy wielkanocnym 
stole, radując się z obecności bliskich. Mam 
nadzieję, że dla każdego z nas będzie to czas 
spokoju i odpoczynku. Zapomnijmy choć na 
chwilę o  troskach i zmartwieniach dnia co-
dziennego. Cieszmy się chwilą, a  spokój, 
który zgromadzimy z pewnością przyda się, 
gdy przyjdzie nam wrócić do codziennych 
zadań. Wesołego alleluja!

Jan Szynalski 
Prezes Zarządu 

Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom naszej Spółdzielni
życzenia wiosennych, spokojnych,  
ciepłych i rodzinnych Świąt

przekazują 
Rada Nadzorcza i Zarząd 

Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Na efekty warto czekać!
Szanowni Państwo. 
W  nawiązaniu do informacji przekazanych 
w poprzednich numerach „Nowego Lokato-
ra LSM” miło nam poinformować, że dzięki 
środkom finansowym pozyskanym przez Le-
gnicką Spółdzielnię Mieszkaniową w  ramach 
regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 
– z  Działania 3.2 „efektywność energetycz-
na w  Małych i  Średnich Przedsiębiorstwach 
(M.Ś.P.)”, prowadzimy prace modernizacyj-
ne budynku przy ul. Gwiezdnej 8, w którym, 
m.in., mieści się siedziba Spółdzielni. 
W ramach tej przebudowy będzie dokończo-
na termomodernizacja budynku, zmoderni-
zowany zostanie system grzewczy i wentyla-
cja oraz zastosujemy odnawialne źródła ener-
gii w  postaci paneli fotowoltaicznych. Nato-
miast dzięki dobudowie windy obiekt zosta-
nie dostosowany do potrzeb osób starszych 
oraz niepełnosprawnych ruchowo. W ramach 
planowanej modernizacji zostanie również 
przebudowana strefa wejściowa, w siedzibie 
LSM powstanie też „Biuro Obsługi Mieszkań-
ca”. Planowo prace modernizacyjne mają po-
trwać do końca 2018 roku.
Zarząd LSM ma świadomość, że prowadzone 
prace wiążą się z niemałymi utrudnieniami dla 
mieszkańców, którzy załatwiają swoje spra-
wy w Spółdzielni, a także dla użytkowników 
wynajmujących w budynku lokale użytkowe, 
jak również dla naszych pracowników – po-

nieważ w okresie remontu wszyscy funkcjo-
nujemy niejako „na placu budowy”. 
Licząc na Państwa zrozumienie – przeprasza-
my za wszelkie utrudnienia.
Jesteśmy przekonani, że w efekcie prowadzo-
nych prac zwiększona zostanie jakość obsłu-

gi mieszkańców oraz zwiększy się atrakcyj-
ność oferowanych przez Spółdzielnię lokali 
do wynajęcia. Tym samym przyczynimy się do 
efektywniejszego gospodarowania poprzez 
zmniejszenie konsumpcji energii w budynku.

Opr. KW

NaSZe SPraWy
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O pracy KOmisji statutOwej
Ostatnie zmiany w Statucie LSM 
zostały uchwalone przez Wal-
ne Zgromadzenie w 2013 r. Od 
tamtej pory zmieniały się prze-
pisy, wnioski dotyczące potrze-
by dokonania zmian w  Statucie 
zgłaszali także członkowie. Do 
2015 r. do Spółdzielni wpłynęły 
34 wnioski o  przeprowadzenie 
zmian w Statucie.
W listopadzie 2015 r. rada Nad-
zorcza LSM powołała Komisję 
Statutową LSM w  następującym 
składzie: elżbieta Drążkiewicz
-Kierzkowska, aleksy Ignaczak, 
Joanna Jasinska, Zofia Kołodziej-
ska, Teresa Lewandowska, euge-
niusz Szydłowski.
Komisja ta, pod przewodnictwem 
eugeniusza Szydłowskiego, roz-
poczęła pracę w  styczniu 2016 
r. i  zakończyła swoją działalność 
w  kwietniu 2017 r. Opracowała 
projekt zmian w Statucie LSM.
W  międzyczasie trwały pra-
ce w  Sejmie rP nad projektami 

zmian w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych.
efektem tych prac jest ustawa 
z  dnia 20.07.2017 r. o  zmianie 
ustawy o  spółdzielniach miesz-
kaniowych, ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego oraz usta-
wy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1596).
Ustawa ta zobowiązuje do do-
konania zmian w statutach spół-
dzielni mieszkaniowych w termi-
nie do września 2018 r.
W LSM w 2017 r. upłynęła kaden-
cja rady Nadzorczej 2014-2017 
i  Walne Zgromadzenie dokona-
ło wyboru rady Nadzorczej na 
nową kadencję 2017-2020.
Działająca już w  zmienionym 
składzie rada Nadzorcza po-
wołała nową Komisję Statuto-
wą LSM w składzie: andrzej an-
drzejewski, Małgorzata araszkie-
wicz, Zofia Mika, Czesława Niż-
nik, Krzysztof Steliga, Władysław 
Szudrowicz.

Komisja ta, pod przewodnic-
twem andrzeja andrzejewskie-
go, działając od września 2017 r. 
ukończyła prace w marcu 2018 r. 
Komisja Statutowa opracowa-
ła projekt zmian w Statucie LSM 
uwzględniając dokonania po-
przedniej Komisji pracującej 
w latach 2016 i 2017 oraz ustale-
nia wymienionej wcześniej usta-
wy z dnia 20.07.2017 r.
Opracowany projekt zmian w Sta-
tucie LSM został pozytywnie za-
opiniowany przez radcę prawne-
go Spółdzielni. Komisja Statutowa 
LSM przekazała członkom rady 
Nadzorczej projekt zmian w  Sta-
tucie do zapoznania się i zgłoszenia 
ewentualnych wniosków w  spra-
wie poprawek lub uzupełnień.
rada Nadzorcza LSM rozpatrzy 
projekt zmian w Statucie LSM na 
posiedzeniu w kwietniu br. 
Następnie projekt ten zostanie 
przekazany Walnemu Zgroma-
dzeniu LSM do uchwalenia.

Z projektem zmian w Statucie 
LSM mogą zapoznać się członko-
wie Spółdzielni, będzie on opu-
blikowany po 15 kwietnia 2018 r. 
na stronie internetowej LSM – 
www.legnickasm.pl.
Będzie również dostępny do 
wglądu w siedzibie Spółdzielni w 
Dziale Organizacyjno-Samorzą-
dowym.
Obie Komisje Statutowe wniosły 
duży wkład pracy w opracowanie 
projektu zmian w Statucie LSM. 
Wszystkim członkom tych Komi-
sji należy się serdeczne podzię-
kowanie za ich społeczną pracę.
Komisje odbyły ponad trzydzie-
ści posiedzeń dla wypracowania 
zmian wymaganych ustawami jak 
i potrzebą wprowadzenia prak-
tycznych rozwiązań usprawnia-
jących bieżące funkcjonowanie 
Spółdzielni.
Zmiany te, jeśli będą uchwalone 
przez Walne Zgromadzenie LSM 
w maju b.r., będą obowiązywały 
po zarejestrowaniu ich w Krajo-
wym rejestrze Sądowym.

Opr. MA

Nad czym pracowała rada Nadzorcza Lsm?
rada Nadzorcza LSM pracuje 
w  15-osobowym składzie pod 
przewodnictwem andrzeja an-
drzejewskiego.
W styczniu rada Nadzorcza pod-
jęła uchwałę w sprawie zasad po-
działu członków uprawnionych 
do udziału w  poszczególnych 
częściach Walnego Zgromadze-
nia w  2018 r. Przyjęła sprawoz-
dania z działalności Komisji rady 
za 2017 r. i powołała Zespół do 
opracowania projektu sprawoz-
dania rady Nadzorczej z działal-
ności za 2017 r. na Walne Zgro-
madzenie.
Zespół Komisji Samorządo-
wej rN przeprowadził kontrolę 
przebiegu półkolonii „akcji Zima 
– 2018” organizowanych w SDK 
„Kopernik” i KM „agatka”. Kon-
trola potwierdziła, że program 
półkolonii był realizowany pra-
widłowo.
W lutym rada Nadzorcza podjęła 
uchwałę w sprawie „regulaminu 
działalności kulturalno-oświato-
wej LSM w Legnicy”. rozpatrzyła 
analizy: rozliczenia kosztów zu-
życia wody za 2017 r., rozliczenia 
kosztów centralnego ogrzewania 
za sezon 2016/2017, funkcjono-
wania instalacji fotowoltaicznych 
w zasobach Spółdzielni w 2017 r.

W  marcu rada Nadzorcza roz-
patrzyła analizę wykonania zadań 
gospodarczo-finansowych LSM 
za 2017 r. Kondycja gospodarcza 
Spółdzielni jest dobra, zadania 
planowe zostały wykonane.
Członkowie rady Nadzorczej 
uczestniczyli w Zebraniach Osie-
dlowych odpowiednio do miejsc 
zamieszkania, przysłuchiwali się 
dyskusji, opiniom i  wnioskom 
mieszkańców biorących udział 
w tych Zebraniach.
Do końca pierwszego półro-
cza br. Rada Nadzorcza, mie-
dzy innymi, rozpatrzy nastę-
pujące sprawy:
zapozna się z  przebiegiem 
i  wynikami badania sprawozda-

nia finansowego LSM za 2017 r. 
przez biegłego rewidenta,
przyjmie sprawozdanie finan-
sowe LSM za 2017 r.,
projekt planu gospodarczo-fi-
nansowego Spółdzielni na 2018 r.,
zapozna się z projektem zmian 
w  Statucie LSM opracowanym 
przez Komisję Statutową,
zapozna się z projektem „re-
gulaminu rady Nadzorczej LSM”,
przyjmie sprawozdanie ze 
swojej działalności za 2017 r. 
wraz z  oceną wyników pracy 
Zarządu LSM, które przedstawi 
Walnemu Zgromadzeniu,
przyjmie analizę wykonania 
zadań gospodarczo-finansowych 
LSM za I kwartał 2018 r.

Członkowie rady Nadzorczej 
będą uczestniczyli w  przygoto-
waniach organizacyjnych do Wal-
nego Zgromadzenia.
rada Nadzorcza przeprowadzi 
kontrole różnych zakresów dzia-
łalności Spółdzielni, zgodnie z ra-
mowym planem pracy. Kontrole 
będą wykonywane głównie przez 
poszczególne Komisje rady. 
Członkowie rady Nadzorczej 
uczestniczą w  dyżurach w  ra-
mach przyjmowania wniosków 
i interwencji mieszkańców.
rada Nadzorcza na bieżąco roz-
patruje sprawy indywidualne 
mieszkańców skierowane do 
rady.

Opr. MA
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Walne Zgromadzenie LSM w Legnicy odbędzie się w trzech częściach w dniach  
15, 17 i 22 maja 2018 r. Obrady wszystkich części rozpoczną się o godzinie 
17 i odbędą się w SDK „Kopernik” ul. Koziorożca 9 dla rejonów „Kopernik 
IA” i „Kopernik IB” oraz „Kopernik II” i Śródmieście”, a w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości „Arleg” pl. Wolności 4 dla rejonów „Asnyka” i „Zosinek”.
W  niniejszym wydaniu „Nowego Lokatora 
LSM” opublikowano uchwałę Zarządu LSM 
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (zawiado-
mienie oficjalne).
Przepisy dotyczące zwołania i obrad Walnego 
Zgromadzenia zawarte są w Statucie LSM (od 
§ 15 do § 22) oraz w „regulaminie obrad Wal-
nego Zgromadzenia LSM”. Dokumenty te są 
dostępne na stronie internetowej LSM: www.
legnickasm.pl.
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia członkowie również poinfor-
mowani będą zawiadomieniami rozmieszczo-
nymi na klatkach schodowych (tablice ogło-
szeń) i  w  siedzibie Spółdzielni, co najmniej 
na 21 dni przed terminem posiedzenia jego 
pierwszej części, czyli nie później niż w dniu 
24.04.2018 r.
Materiały na Walne Zgromadzenie, spra-
wozdania, projekty uchwał, będą wyłożo-
ne do wglądu członków w  siedzibie Spół-
dzielni ul. Gwiezdna 8 w  Dziale Organiza-
cyjno-Samorządowym oraz w  placówkach 
kulturalno-oświatowych LSM (SDK „Koper-
nik”, KM „agatka”) i  zamieszczone na stro-

nie internetowej LSM (www.legnickasm.pl) 
na 21 dni przed terminem posiedzenia jego 
pierwszej części, czyli nie później niż w dniu 
24.04.2018 r.
Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać 
projekty uchwał i żądać zamieszczenia ozna-
czonych spraw w  porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia w terminie nie później niż 15 
dni przed dniem posiedzenia pierwszej czę-
ści Walnego Zgromadzenia, czyli nie później 
niż w  dniu 30.04.2018 r. Projekt uchwały 
zgłoszony przez członków musi być poparty 
przez co najmniej 10 członków.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do 
projektów uchwał nie później niż na 3 dni 
przed posiedzeniem pierwszej części Walne-
go Zgromadzenia, czyli nie później niż do dnia 
11.05.2018 r.
Nie dotyczy to poprawek do projektu uchwa-
ły w sprawie zmian w Statucie LSM. Poprawki 
w tej sprawie powinny być zgłoszone do dnia 
30.04.2018 r. (jak w  przypadku projektów 
uchwał). Uzasadnione jest to potrzebą analizy 
zgłoszonych poprawek przez radcę prawne-
go Spółdzielni, co wymaga czasu. 

W  terminie najpóźniej 10 dni roboczych po 
odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadze-
nia odbędzie się posiedzenie Kolegium Wal-
nego Zgromadzenia w  składzie sekretarze 
i przewodniczący obrad poszczególnych czę-
ści Walnego Zgromadzenia, które autoryzu-
je i potwierdza podjęcie uchwał na podstawie 
protokołów wszystkich części Walnego Zgro-
madzenia.
Prosimy o przybycie na obrady części Walne-
go Zgromadzenia nieco wcześniej przed go-
dziną 17, by wpisać się na listę obecności i po-
brać mandat uprawniający do udziału w  ze-
braniu. Wcześniejsze przybycie na obrady 
wyeliminuje tworzenie się kolejki przy listach 
obecności. Prosimy zabrać ze sobą dokument 
potwierdzający tożsamość oraz długopis.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodat-
kowe informacje związane z organizacją Wal-
nego Zgromadzenia LSM w  siedzibie Spół-
dzielni, ul. Gwiezdna 8 w Dziale Organizacyj-
no-Samorządowym lub telefonicznie: 76-72-
30-990, wew. 140 lub 141 w godzinach pracy 
LSM.

Opr. MA

waLNe ZGrOmaDZeNie Lsm w 2018 r. co warto wiedzieć?
Walne Zgromadzenie LSM 

(zdjęcie archiwalne)
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ucHwaŁa Nr 4/2018
ZarZĄDu LeGNicKiej spÓŁDZieLNi miesZKaNiOwej  

w LeGNicy z dnia 21.02.2018 r.
w sprawie zwołania walnego Zgromadzenia Legnickiej spółdzielni mieszkaniowej w Legnicy.

                      
Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy  

działając na podstawie § 15 ust. 1b i § 18 ust. 1 Statutu LSM, uchwala, co następuje:

§ 1
Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy zwołuje  

WALNE ZGROMADZENIE LSM podzielone na III części:

 w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 1700 część I dla rejonu „Kopernik I A” i „Kopernik I B” w Spół-
dzielczym Domu Kultury „Kopernik” ul. Koziorożca 9,
 w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 1700  część II dla rejonu „Kopernik II” i „Śródmieście” w Spół-

dzielczym Domu Kultury „Kopernik” ul. Koziorożca 9,
 w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 1700 część III dla rejonu   „Asnyka” i „Zosinek” w siedzibie In-

kubatora Przedsiębiorczości „Arleg”  pl. Wolności 4, budynek C.

Z NAStęPuJąCyM PORZąDKIEM OBRAD:
1.  Otwarcie obrad i wybór Prezydium 

części Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Odczytanie listy udzielonych pełno-
mocnictw. 
4. Wybory Komisji : Mandatowo-Skruta-
cyjnej i Wnioskowej.
5.  Sprawozdanie Zarządu LSM z działal-

ności Spółdzielni za 2017 r.
6.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo

-Skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia 
prawidłowości zwołania części Walne-
go Zgromadzenia.

7.  Sprawozdanie rady Nadzorczej LSM z 
działalności w 2017 r. wraz z oceną wy-
ników pracy Zarządu.

8.  Dyskusja nad przedstawionymi spra-
wozdaniami.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego LSM 
za 2017 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania Zarządu LSM z 
działalności w 2017 r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania rady Nadzorczej LSM z 
działalności w 2017 r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przezna-
czenia zysku z działalności gospodar-
czej LSM osiągniętego w 2017 r.

13.  rozpatrzenie projektu i podjęcie 
uchwały w sprawie zmian w Statucie 
LSM.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie absoluto-
rium członków Zarządu LSM (głoso-
wanie tajne).

15.  rozpatrzenie projektu i podjęcie 
uchwały w sprawie „regulaminu rady 
Nadzorczej LSM”.

16.  rozpatrzenie projektu i podjęcie 
uchwały w sprawie aneksu do „regu-
laminu obrad Walnego Zgromadzenia 
LSM”.

17.  rozpatrzenie projektu i podjęcie 
uchwały w sprawie określenia naj-
wyższej sumy zobowiązań jaką Spół-
dzielnia może zaciągnąć.

18.  Wybór delegata i zastępcy delegata 
LSM na regionalny Zjazd Delegatów 
regionalnego Związku Spółdzielni 
Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

19.  Dyskusja i zgłaszanie wniosków do 
Komisji Wnioskowej.

20.  rozpatrzenie projektów uchwał zgło-
szonych przez członków w trybie § 
10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni.

21.  rozpatrzenie informacji o realizacji 
wniosków polustracyjnych – po prze-
prowadzonej w LSM lustracji przez 
regionalny Związek rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych w Zielonej 
Górze w 2016 r.

22.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo
-Skrutacyjnej dotyczące wyników 
głosowania w sprawie absolutorium 
członków Zarządu LSM na części Wal-
nego Zgromadzenia.

23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
24. Zamknięcie obrad.

waLNe ZGrOmaDZeNie Lsm w 2018 r. co warto wiedzieć?

Powyższa uchwała o zwołaniu Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy jest zawiadomieniem oficjalnym 
o czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia LSM. Wszystkich członków, którzy 
wezmą udział w obradach Walnego Zgromadzenia LSM podzielonego na części prosimy o zabranie niniej-
szego numeru magazynu „Nowy Lokator LSM”, zawierającego porządek obrad.
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jaK pODpisywać, tO Z rOZwaGĄ!
Do Spółdzielni trafiają pisma w różnych 
sprawach podpisane przez grupy miesz-
kańców. To tzw. pisma zbiorowe. Każde 
z nich jest rozpatrywane przez Zarząd i 
odpowiednie służby Spółdzielni. Pisma 
zbiorowe bywają wnioskami, interwen-
cjami, postulatami czy wręcz żądaniami.
Dotychczas skierowane do Spółdzielni pi-
sma dotyczyły np.:
– budowy nowego chodnika, 
– wycięcia drzewa lub drzew,
– likwidacji zieleńca – klombu,
–  likwidacji ławek lub zamontowania 

ławek,
– wykonania określonego remontu,
–  wprowadzenia zakazu wjazdu samo-

chodów na wskazany teren.
Przy rozpatrywaniu pism zbiorowych 
przedstawiciele Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej muszą ustalić czy oso-
by popierające treść pisma rzeczywiście 
są członkami Spółdzielni. Konieczne jest 
również rozpoznanie czy faktycznie opo-

wiadają się one za postulatem nakreślo-
nym w piśmie.
Bardzo często okazuje się, że osoby, które 
sygnowały dokument nie zawsze wiedzą, 
co faktycznie podpisały i co konkretnie 
jest przedmiotem wniosku zawartego w 
piśmie. Potem osoby te niejednokrotnie 
wyrażają zdziwienie, że poparły inicja-
tywę.
Apelujemy zatem do mieszkańców: za-
stanówmy się, co podpisujemy, zanim sy-
gnujemy pismo. A jeśli już składamy swój 
podpis pod jakimś postulatem, musimy 
być przekonani, że popieramy tę sprawę.
W praktyce bowiem bywa tak, że sąsiad 
chodzi od mieszkania do mieszkania i 
namawia współmieszkańców do złożenia 
podpisu pod przygotowanym przez sie-
bie pismem. Zwykle przedstawia sprawę 
skrótowo, nawet w jednym zdaniu, nie 
odczytuje treści pisma. Z kolei my, czę-
sto dla świętego spokoju, przystajemy na 
propozycję w duchu solidarności sąsiedz-

kiej. Tak naprawdę nie wiemy nawet, co 
podpisaliśmy.
Niestety, są osoby, które właśnie w ten 
sposób próbują zrealizować swoje indy-
widualne interesy i aby to przyspieszyć 
poszukują poparcia innych. O jakich inte-
resach mowa? Przykładowo, komuś może 
przeszkadzać rosnące drzewo, ponieważ 
przesłania mu widok z okna. Wnioskuje 
zatem, by je wyciąć. Jednak drzewa są po-
trzebne, rosną przez wiele lat, dostarcza-
ją tlen, korzystnie wpływają na estetykę 
otoczenia. Trzeba się mocno zastanowić, 
jaką decyzję podjąć w takim przypadku, 
szczególnie, że do wycięcia drzewa ko-
nieczna jest urzędowa zgoda. Być może 
wystarczy przycięcie niektórych gałęzi?
Ktoś inny może z kolei przekonywać, że 
przeszkadza mu istnienie zieleńca czy 
kwiatowej rabaty. Proponuje wtedy, by 
zlikwidować wskazane miejsce i zastąpić 
je np. samochodowym parkingiem. Argu-
menty bywają prozaiczne, np. wniosku-

jący chce w ten sposób móc oglądać swój 
samochód z okna mieszkania, bo zosta-
wianie go w dalszej odległości od miesz-
kania go nie interesuje. Poszukuje w tej 
sprawie poparcia innych. A przecież nie 
chcemy, by samochody stały zbyt blisko 
budynków. Nieporównywalnie przyjem-
niejszy widok gwarantuje np. obecność 
kwietnika.
Zdarzały się także przypadki zwyczajnych 
fałszerstw, na liście zamieszczano sygna-
tury osób bez ich wiedzy, tylko po to, by 
zawierała więcej podpisów. Takie działa-
nie jest oczywiście przestępstwem. W tego 
typu sytuacjach były już prowadzone po-
stępowania przez organy ścigania.
Zatem, zwracamy się z apelem do wszyst-
kich mieszkańców – podpisujmy, ale do-
piero po zastanowieniu. Jeśli podjęliśmy 
decyzję, że chcemy poprzeć inicjatywę, 
powinniśmy dokładnie znać treść pisma 
i jego kontekst.

Opr. MA

Komunikaty, 
informacje, 
ogłoszenia...
 Czas praCy LsM i jej służb
Biura Spółdzielni są czynne w  poniedziałki i  środy 
w  godz. 7-15, wtorki w  godz. 7-17, czwartki i  piątki 
w godz. 8-15. Kasy Spółdzielni są czynne od poniedział-
ku do piątku w godz. 8-17. Sekcja Czynszów obsługuje 
mieszkańców we wtorki w godz. 7-17, w piątki w godz. 
8-15. Pogotowie Techniczne Spółdzielni pracuje od po-
niedziałku do piątku w godz. 6-22. Przyjmuje zgłoszenia 
we wszystkich sprawach. W  soboty, niedziele oraz dni 
świąteczne pracuje tylko w przypadkach awarii.
Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” przy ul. Kozioroż-
ca 9 pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.
Klub Mieszkańców „Agatka” przy ul. Artyleryjskiej 40f 
(pawilon) pracuje od poniedziałku do piątku w  godz. 
12-20.
W  pozostałe dni tygodnia, w  odrębnie zaplanowanych 
godzinach, placówki kulturalno-oświatowe LSM mogą 
organizować także inne wydarzenia – festyny, koncer-
ty, wycieczki.

 przyjMowanie wniosków, 
 skarg i interwenCji
Członkowie Zarządu przyjmują skargi i  wnioski w  każ-
dy wtorek w  godz. 13-17. Członkowie Rady Nadzorczej 
przyjmują skargi i wnioski w siedzibie Spółdzielni w każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15-17. Członkowie 
RN LSM będą przyjmowali skargi i wnioski w następują-
cych dniach: 3 kwietnia 2018 r.; 8 maja 2018 r. (wyjątko-
wo w drugi piątek miesiąca); 5 czerwca 2018 r.; 3 lipca 
2018 r.
Kontakt z członkami Rad Osiedli jest możliwy, po uzgod-
nieniu telefonicznym, za pośrednictwem sekretariatu 
LSM, pokój nr 100, tel. 76-72-30-990 wew. 100.

 LsM w interneCie
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma stronę inter-
netową: www.legnickasm.pl. Można tam znaleźć in-
formacje o  historii i  władzach Spółdzielni, regulacje 
wewnętrzne, przetargi oraz wiadomości z  życia LSM, 
z  uwzględnieniem działalności kulturalno-oświato-
wej. Strona internetowa umożliwia także zdalny do-
stęp uprawnionym mieszkańcom do informacji o stanie 
opłat dotyczących czynszu, wody i odpadów komunal-
nych.
Na e-mail Spółdzielni lsm@legnickasm.pl można zgła-
szać usterki i awarie oraz inne sprawy nurtujące miesz-
kańców. 

 przywiLeje Członkowskie
Zarząd LSM informuje, że nie posiadanie członkostwa 
w  Spółdzielni skutkuje brakiem praw korporacyjnych, 
jak również prawa do korzystania z pożytków z działal-
ności gospodarczej Spółdzielni, które są przeznaczone 
na pokrywanie części kosztów obciążających członków 
Spółdzielni (osoba, która nie jest członkiem Spółdziel-
ni ponosi 100 proc. kosztów utrzymania lokalu miesz-
kalnego), np. aktualnie opłaty za 1 mkw powierzchni 
mieszkania dla osób niebędących członkami są wyższe 
o ok. 0,7 zł.

 LokaLe użytkowe do wynajęCia
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy z siedzi-
bą przy ul. Gwiezdnej 8 posiada do wynajęcia: 
1. lokale użytkowe w  pawilonie przy ul. Heweliusza 
7: o pow. 75,87 mkw., 33,9 mkw. (I piętro) i 17,3 mkw. 
(parter), 
2. lokal użytkowy przy ul. Mirandy 6 o pow. 22 mkw.,
3. lokal użytkowy przy ul. Kasjopei 15 o pow. 95 mkw. 
Oferty pisemne na wynajem poszczególnych lokali, wraz 
z podaniem ceny najmu za 1 mkw., należy składać w Se-
kretariacie LSM ul. Gwiezdna 8 pok. nr 100.
Dodatkowe informacje można uzyskać w  siedzibie LSM 
(pok. nr 4 tel. 76 72 30 990 wew. 126), a także drogą 
elektroniczną: te@legnickasm.pl 

 przepraszaMy za utrudnienia
Trwają prace związane z remontem i modernizacją sie-
dziby Spółdzielni przy ulicy Gwiezdnej 8. Prace te są fi-
nansowane z uzyskanych środków z  funduszy Unii Eu-
ropejskiej. W  związku z  tą inwestycją mogą wystąpić 
czasowe utrudnienia w przemieszczaniu się po siedzibie 
LSM. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 gdzie zgłaszać awarie?
Zaistniałe awarie można zgłaszać do Pogotowia Tech-
nicznego LSM codziennie w godzinach 6-22 pod nr. tel. 
76 72-30-999. Awarie zaistniałe w godzinach nocnych, 
tj. w godz. 22-6 należy zgłaszać do służb miejskich:
– pogotowie wodno-kanalizacyjne – tel. 994, 76 855-
48-00
– pogotowie gazownicze – tel. 992
– pogotowie energetyczne – tel. 991.

 Środki finansowe rad osiedLi
Zgodnie z  Regulaminem, środki finansowe Rad Osiedli 
mogą być wykorzystane na realizację zadań remonto-
wych i eksploatacyjnych, służących mieszkańcom dane-
go osiedla. Propozycje zadań, które mogą zostać wyko-
nane z tych środków mogą zgłaszać:
– Rady Osiedli – w formie zapisu w protokole z posie-
dzenia Rady,
– Zebrania Osiedlowe – w  formie wniosku zapisanego 
w protokole z Zebrania,
– członkowie Spółdzielni – wniosek (pismo) z  popar-
ciem co najmniej pięciu członków zamieszkałych w da-
nym osiedlu, złożony w sekretariacie LSM,
– Zarząd LSM.
Propozycja zadania powinna zawierać jego zakres, 
ewentualny szacunkowy koszt oraz uzasadnienie potrze-
by jego wykonania. Pomysł musi zostać zgłoszony do 31 
maja danego roku.
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Oprócz dbałości o właściwy stan technicz-
ny swoich zasobów Legnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa stara się także o  poprawę 
estetyki poszczególnych osiedli.
Jednym z  priorytetowych zadań jest re-
mont jak największej ilości klatek schodo-
wych w  budynkach Spółdzielni. W  2017 
roku wykonano remont 32 klatek, a w pla-
nie remontów na rok 2018 przewidzia-
no remont aż 63 kolejnych. Na prace za-
planowane na rok 2018 przeprowadzono 
przetargi już w miesiącach kończących po-
przedni rok.
Ponadto Zarząd LSM stara się sukcesywnie 
realizować wnioski mieszkańców, np. wy-
konując różnego typu dojścia, zgodnie z su-
gestiami ich użytkowników. Przykładem są 
ścieżki w rejonie ul. Jowisza. Kontynuowa-
ne są prace związane z remontem chodni-
ków i dojść do budynków (np. przy ul. Ga-
laktycznej 17,19 i 20).
realizowane są także prace związane z bu-
dową śmietników podziemnych. W  2017 
roku rozpoczęto budowę takich obiektów 
przy ul. Horyzontalnej oraz przy ul. Galak-
tycznej. 
Załączone fotografie obrazują przykłady 
przeprowadzanych przez Spółdzielnię re-
montów i inwestycji.

Opr. ZK.

mieszkańcy 
wnioskują,  
LSM  
realizuje

Śmietnik podziemny 
ul. Horyzontalna
Śmietnik podziemny 
ul. Horyzontalna

Wyremontowana 
klatka schodowa 
w budynku przy 
ul. Torowej 62

Utwardzone ścieżki 
w rejonie ul. Jowisza

Wyremontowana 
klatka schodowa 
w budynku przy 
ul. Rzemieślniczej
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Porządek Zebrań obejmował: otwarcie ob-
rad, wybór prezydium Zebrania, informa-
cję Zarządu LSM dotyczącą bieżących spraw 
Spółdzielni i poszczególnych osiedli, informa-
cję o realizacji wniosków z Zebrań odbytych 
w  ubiegłym roku, rozpatrzenie sprawozdań 
z działalności rad Osiedli za 2017 r., dysku-
sję. W przypadku Zebrania w rejonie osiedla 
„Kopernik II” dodatkowo przeprowadzono 
wybory uzupełniające jednego członka rady 
Osiedla.
Zebraniom przewodniczyli:
– „Kopernik Ia” – Zofia Kołodziejska
– „Kopernik I B” – Bożena Bilińska
– „Kopernik II” – Zuzanna Kuźmińska
– „asnyka” – elżbieta Drążkiewicz-Kierz-
kowska
– „Zosinek” – Czesława Niżnik
– „Śródmieście”– Irena Mastalarczuk.
Zebrania Osiedlowe są opiniodawczymi 
i wnioskodawczymi organami Spółdzielni.
Na Zebraniach spółdzielcy zapoznali się z in-
formacją Zarządu o bieżącej działalności Spół-
dzielni, o  zrealizowanych w  ubiegłym roku 
i  planowanych na 2018 r. zadaniach remon-
towych i konserwacyjnych w poszczególnych 
osiedlach.
Omówiono sprawy dotyczące rozliczenia 
kosztów centralnego ogrzewania za sezon 
2016/2017 oraz rozliczenia kosztów wody za 
2017 r.

czym zajmowali się mieszkańcy podczas Zebrań Osiedlowych?
W marcu w Spółdzielni odbyły się statutowe Zebrania 
Osiedlowe. Zorganizowano sześć Zebrań w rejonach osiedli 
„Kopernik I A”, Kopernik I B”, „Kopernik II”, „Asnyka”, 
„Zosinek” i „Śródmieście”.
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czym zajmowali się mieszkańcy podczas Zebrań Osiedlowych?
Przekazano informacje o  istniejących zale-
głościach w opłatach za mieszkania i o moż-
liwości ubiegania się o przyznanie dodatków 
mieszkaniowych w MOPS.
Poinformowano o  realizacji wniosków zgło-
szonych na poprzednich Zebraniach.
Zebrania Osiedlowe przyjęły sprawozdania 
rad Osiedli z działalności za 2017 r.
Zebrani członkowie w  dyskusji podnosili 
sprawy dotyczące tematów techniczno-eks-
ploatacyjnych i rozliczeń.
Zwrócono uwagę na sprawę organizacji te-
renów przydomowych, pielęgnacji zieleni, 
potrzebę wycięcia lub prześwietlenia nie-
których drzew i  krzewów oraz remontów 
chodników.
Członkowie Zarządu LSM bezpośrednio na 
Zebraniach udzielali wyjaśnień.
Dyskutowano o  sprawach lokalizacji zasie-
ków śmietnikowych, utrzymania porządku 
w miejscach gromadzenia odpadów i budowy 
tzw. śmietników podziemnych.
Mieszkańcy zapoznali się z informacjami do-
tyczącymi planowanej sukcesywnej likwidacji 
piecyków gazowych (junkersów) w  budyn-
kach Spółdzielni i  dostarczania do mieszkań 
centralnej ciepłej wody.
Zebrania Osiedlowe LSM przyjęły kilka wnio-
sków, które będą rozpatrywane przez Zarząd 
lub radę Nadzorczą LSM.

Opr. MA
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Wystartowaliśmy już w pierw-
szych dniach marca, realizu-
jąc blok zajęć tylko dla pań. 
W ofercie znalazły się warszta-
ty scrapbookingowe, w  trak-
cie których zostały stworzo-
ne przepiękne przepiśniki, 
warsztaty rękodzieła, z  któ-
rych panie wyszyły bogatsze  
o  własnoręcznie wykonane 
elementy biżuterii oraz zaję-
cia w ramach hortiterapii (łac. 
hortus – ogród), na których 
panie wykonały wyjątkowe 
kompozycje z  wykorzysta-
niem roślin i zastawy stołowej. 

wiosna w „Koperniku”
Legniczanki zachęciliśmy również do aktyw-
ności fizycznej, proponując udział w zajęciach 
kręgosłup lubi tańczyć oraz zdrowy kręgosłup 
z elementami jogi (sekcja stała).
Młode mamy i  ich pociechy do 12. miesią-
ca życia uczestniczyły w warsztatach popra-
wiających kondycję i  koordynację ruchową 
mamy, przy dobrej zabawie maluszka. Były 
to zajęcia pilotażowe, bo od kwietnia zapra-
szamy do udziału w sekcji Wygibasy – mamy 
i bobasy, która będzie prowadzona we wtor-
kowe poranki.
W  drugiej połowie marca odbyły się chary-
tatywne urodziny chorej na neuroblastomę 
siedmioletniej legniczanki Sary Nowak i  wy-
startowaliśmy z  nową inicjatywą – Mobil-
nym Domem Kultury – w ramach której wy-
braliśmy się na spektakl do Teatru Komedia 
we Wrocławiu. Znaleźliśmy również czas na 
warsztaty taneczne i  razem ze Szkołą Tańca 
Dance Flow uczyliśmy się kroków roman-
tycznej bachaty.
Wiosną zapraszamy Państwa również na ko-
lejne edycje warsztatów plastycznych, kra-
wieckich, scrapbookingowych i hortiterapeu-
tycznych. Z  początkiem marca rozpoczęła 
swoją działalność także kawiarenka brydżo-
wa, w której panie i panowie mogą się spo-
tkać przy kawie i  herbacie, przy okazji ćwi-
cząc swój umysł i grając w  jedną z najpopu-
larniejszych na całym świecie gier karcianych. 
Okazją do gimnastykowania szarych komó-
rek w „Koperniku” są także zajęcia dla matu-
rzystów (język polski i język angielski), szachy 
oraz nowa sekcja Planszówkownia, do której 
zapraszamy wszystkich – bez względu na wiek. 
W kwietniu zaprosimy Państwa do wspólnej 
zabawy podczas wiosennego balu i  obcho-
dów Światowego Dnia Książki, 12. maja po-
bawimy się muzycznie na pikniku, którego 
współorganizatorem będzie Legnickie Cen-
trum Kultury, 2. czerwca z Mobilnym Domem 
Kultury pojedziemy na wycieczkę do energy-
landii, a tydzień później będziemy świętować 
Dzień Dziecka podczas tanecznego festynu 
na Gwiezdnej arenie. 
Spędźcie tę wiosnę z nami!

Opr. A Sz-P
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Za nami zima z „Kopernikiem”
Śniegu nie było, nosy marzły co najwyżej od 
wiatru i deszczu, mróz nie szczypał w policz-
ki i uszy, ale w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Kopernik” przez dwa tygodnie i tak było we-
soło, aktywnie oraz twórczo. I nikt nie miał 
czasu na narzekania na wybryki aury.
To już kolejny rok, gdy Legnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa była organizatorem wypoczyn-
ku dla dzieci. Program obfitował w zajęcia 
sportowe, plastyczne oraz taneczne. Obo-
wiązkowym elementem każdego z dwóch 
turnusów były wtorkowe i czwartkowe wy-
cieczki autokarowe do dolnośląskich miejsco-
wości. W trakcie dwóch tygodni ferii dzieci 
odwiedziły żywe Muzeum Ceramiki w Bo-
lesławcu, Muzeum regionalne w Chojnowie 

oraz Wrocławski Teatr Lalek, Hydropolis, 
Muzeum Narodowe i JumpWorld we Wro-
cławiu oraz Zamek Książ i exploraPark.
Bawiąc się na terenie Legnicy, w poniedziałki 
uczestnicy półkolonii wzięli udział w spotka-
niach z funkcjonariuszkami policji i przedsta-
wicielką ośrodka terapii uzależnień, a ponad-
to spróbowali swoich sił w aikido oraz ca-
poeira. Były to również dni przeznaczone na 
twórcze warsztaty z instruktorami SDK „Ko-
pernik”. W środy dzieci korzystały z oferty 
Kina Helios i atrakcji w Play City, natomiast 
piątki zostały zarezerwowane na karnawało-
we szaleństwo na parkiecie SDK „Kopernik” 
oraz ćwiczenie szarych komórek w Planszo-
wisku.

Już czekamy na równie aktywne półkolonie 
letnie, na które zapisy będą przyjmowane od 
7 maja 2018 r. Zapraszamy!
Półkolonie zimowe w SDK „Kopernik” są 
współfinansowane przez Gminę Legnica oraz 
Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową.

Opr. A.Sz-P
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rusZajĄ wiOseNNe 
pOrZĄDKi
terenów przydomowych 
i planowane nasadzenia
Powoli, nieśmiało, ale jednak – nadeszła wio-
sna! Miejmy tylko nadzieję, że nie wyłącznie 
ta kalendarzowa. Dla służb Spółdzielni to 
czas na przygotowanie się do wiosennych 
porządków na terenach przydomowych.
Jak co roku, po okresie zimowym pracowni-
cy LSM dokonają przeglądów placów zabaw. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych 
dzieci sprawdzimy, w  jakim stanie technicz-
nym są urządzenia zabawowe, przeprowa-
dzimy konieczne naprawy i  konserwacje. 
Wymienimy również piasek we wszystkich 
piaskownicach.
W trakcie wiosennych porządków zwracamy 
szczególną uwagę na to, by nasze najbliższe 
otoczenie cieszyło oczy zielenią i wiosenny-

mi kolorami. Planujemy nasadzania nowych 
drzew, a  innowacją będzie w tym roku ob-
sadzanie ich roślinnością płożącą, co stworzy 
dla drzew lepsze warunki wegetacji, pozwo-
li na utrzymywanie wilgoci podłoża i wpłynie 
na poprawę ogólnej estetyki.
Staramy się także o  kolorystyczne ożywie-
nie naszych osiedli, również przez tworzenie 
kwietników i rabat kwiatowych.
Pozytywny wpływ na nasze otoczenie mają 
również dobrze prowadzone i  pielęgnowa-
ne przez  mieszkańców ogródki przydomo-
we. Doceniając zaangażowanie, wkład pracy 
i wspólną dbałość o zasoby popieramy i wspo-
magamy tego typu inicjatywy spółdzielców.

Opr. BN
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Już w kwietniu, z okazji 40-lecia LCK, któ-
re wypada właśnie w tym roku, w akademii 
rycerskiej odbędą się dwa koncerty galowe, 
które zaprezentują dwie „artystyczne wizy-
tówki” LCK. 
Jako pierwszy – już 20 kwietnia – wystąpi 
Zespół Pieśni i Tańca Legnica, który od wie-
lu lat pielęgnuje tradycje kultury ludowej w 
okazałych realizacjach choreograficznych 
i kostiumowych. ZPiT liczy dziś ponad sto 
osób, tworząc grupy dziecięce, młodzie-
żowe i dorosłych, do każdej z nich dobie-
rając inny repertuar, a także sposób pra-
cy podczas prób. Zanim zespół wystąpi na 
scenie, musi odbyć się ich naprawdę wie-
le. ale profesjonalne przygotowanie przy-
nosi efekty – legniccy tancerze przez prze-
szło cztery dekady istnienia zdobyli sze-
reg nagród i wyróżnień, dali też dziesiątki 
ważnych występów, również poza europą. 
Warto przypomnieć, że zeszłego lata zespół 
został zaproszony na Tajwan, na jeden z 
najbardziej prestiżowych festiwali folklory-
stycznych z całego świata. To nie pierwszy 
tak daleki wyjazd ZPiTu, który do tej pory 
występował na Jawie czy w Chinach. Kon-
cert galowy odbędzie się o godz. 18.00 w 
Sali Maneżowej. 
Z kolei tydzień później – 27 kwietnia w Sali 
Królewskiej, zaśpiewa chór Madrygał pod dy-
rygenturą Dariusza rzoncy. Warto dodać, że 
chór ten w przyszłym roku obchodzi siedem-
dziesiątą rocznicę powstania, choć średnia 
wieku dzisiejszych jego solistów, ani dyrygen-
ta zdecydowanie na to nie wskazują. 
Bilety na oba koncerty są wciąż dostępne. Za-
równo zespół pieśni i tańca, jak i chór prowa-
dzą otwarty nabór, co oznacza, że można do 
nich dołączyć w każdej chwili. a zatem jeśli 
ktoś z naszych Czytelników poczuje po prze-

wiosenne wieści z LcK
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czytaniu tych słów lub po samym koncercie, 
że ma ochotę spróbować własnych sił na lu-
dowo bądź w śpiewie chóralnym, zapraszamy 
do kontaktu z LCK! 
Maj z LCK zapowiada się równie ciekawie. 
Podczas trzydniowej majówki LCK zapro-
si Państwa do wspólnej rodzinnej rozrywki, 
nie zapominając o wadze narodowych świąt 
i symboli. Podczas prezentacji scenicznych w 
rynku i parku wystąpią m.in. Paweł Pomazan, 
legniczanin, który miał swoje pięć minut w 
programie „Mam Talent!”, folkowo-jazzowy 
The Holeviaters z przeuroczą wokalistką, czy 
goście z Czech – folklorystyczna grupa „Pom-
nenka”. W rynku obejrzą Państwo wyjątkowy 
seans filmowo-muzyczny, podczas którego 
usłyszymy nowoczesną, wykonaną na żywo 
muzyczną ilustrację do niemego „Pana Tade-
usza” z 1928 r. Nie zabraknie happeningu roz-
wijania flagi opasającej rynek oraz warsztatów 
dla najmłodszych, a także wskrzeszenia daw-
nych tradycji. 3 maja w sercu miasta powsta-
nie skansen dawnych rzemiosł – z pokazami 
i warsztatami (np. młynopiekarni, czerpania 
papieru, powroźnictwa, mennicy, wikliniar-
stwa). Nie zabraknie tańców średniowiecz-
nych, dawnych dźwięków i smaków.
Z kolei 12 maja przy SDK Kopernik odbę-
dzie się trzeci już piknik „Cantat dzieciom”, 
który jest przedśpiewem odbywającego się 
w naszym mieście pod koniec maja Ogólno-
polskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat”. 
Przede wszystkim będzie jednak okazją do 
przełożenia muzycznych inspiracji na język 
sztuki i dobrą rodzinną zabawę, z wieloma 
twórczymi atrakcjami dla najmłodszych, któ-
rych na pewno nie zabraknie wspomnianej 
soboty w  SDK Kopernik! Już dziś gorąco za-
praszamy. 

Mat.: LCK.
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co słychać u „agatki”?

Za nami atrakcje, które w Klubie Mieszkańców „Agatka” czekały na dzieci i młodzież spędzający 
zimowe ferie w mieście. Co jeszcze przed nami?

ferie 
Podczas tegorocznych ferii zimowych mali 
klubowicze „agatki” mogły uczestniczyć 
w  dwóch tygodniowych programach półko-
lonii. Czekały na nie pełne atrakcji pakiety 
zajęć, imprez i  wycieczek w  ramach „aka-
demii Młodych Odkrywców” oraz „Zimo-
wej akademii Kulturalnej”. Dzieci uczestni-
czyły w spektaklach teatralnych, wyjściach do 
kina, zajęciach w parkach rozrywki oraz nauki 
i wiedzy. Ponadto, podczas wizyt w dolnoślą-
skich muzeach uczestniczyły w  specjalnych 
zajęciach warsztatowych, poznając złożone 
zagadnienia  świata wody, sztuki współcze-
snej, pszczelej rodziny czy magicznej porce-
lany.
Odwiedzając ciekawe zakątki Dol-
nego Śląska klubowe wycieczki za-
witały do Wrocławia, Wałbrzycha 
i  Jeleniej Góry, by zwiedzić Hy-
dropolis, explorapark, Muzeum 
Historyczne, Muzeum Porcelany 
oraz Muzeum Przyrodnicze.
Klubowe spotkania z  zapro-
szonymi gośćmi obfitowa-
ły  w  wiedzę dotyczącą zdrowia                         
i bezpieczeństwa w ramach specjal-
nego programu profilaktycznego.
Wśród licznych propozycji znalazły się 
również zajęcia w kręgielni i strzelnicy spor-
towej, w  jednostce straży pożarnej, warsz-

taty twórcze, kulturoznawcze i  językowe, 
w tym spotkanie z native speakerami z USa.
Program „Zima 2018” został dofinansowany 
ze środków Gminy Legnica.

kLubowe wieCzory z kuLturĄ 
i gLobtrotterowe spotkania 
w „agatCe”...
Czyli jak lokalnie można poznawać inne kul-
tury i obyczaje, odległe oraz fascynujące za-
kątki świata, ciekawostki przyrodnicze, sztu-
kę, ludzi czy narodowe kulinaria.
„WIECZóR Z KuLtuRą żyDOWSKą” 
był kolejną już możliwością spotkania z fascy-

nującym tematem świata Judaizmu stwo-
rzoną przez Klub Mieszkańców „agat-

ka”.
Licznie zgromadzeni go-

ście poznawali obrzę-
dowość, obycza-
jowość, koszerne 

potrawy i tradycyjną mu-
zykę żydowską. Nie zabrakło 

również współczesnych akcen-
tów obrazujących dzisiejsze po-

dejście i  funkcjonowanie tej nie-
zwykłej społeczności. Ponadto, spe-

cjalnie zaaranżowana ekspozycja z ory-
ginalnymi przedmiotami towarzyszącymi tra-
dycyjnym obrządkom religijnym dodatkowo 

wprowadzała w arkana Judaizmu i złożoności 
ich symboliki. a niezwykłym wstępem była tu 
prezentacja obrzędów związanych z żydow-
skim świętem Szabatu.
Spotkanie poprowadziła alicja Zwifler-Ku-
łacz, liderka lokalnej społeczności żydowskiej, 
wieloletnia mieszkanka Izraela, znawca tema-
tu. Ponadto, o  muzyczną oprawę wieczoru 
zadbał Witold Klocek, lokalny muzyk i opie-
kun wielu dolnośląskich zespołów folklory-
stycznych.
„NORWEGIA W OBIEKtyWIE DARKA 
BOROWCA”
W  cyklu klubowych spotkań „Globtroter” 
tym razem amatorów niekonwencjonalnych 
podróży odwiedził Darek Borowiec, legnic-
ki fotograf, pasjonat biwakowania „na dziko” 
i członek grupy eksploracyjnej Strefa Pisiont. 
Podążając za obiektywem jego kamery i apa-
ratu, uczestnicy spotkania mogli poznać cie-
kawe miejsca południowej Norwegii, takie 
jak Góra Kjerag, z charakterystyczną kilome-
trową szczeliną, w której zaklinowany jest kil-
kutonowy głaz Kjeragbolten czy kultowy Klif 
Preikestolen, z półką skalna o wysokości 604 
m. W jego relacji wideo można było zobaczyć 
też charakterystyczne kościoły klepkowe, 
potężne norweskie wodospady, fiordy, a tak-
że mnóstwo innych magicznych miejsc, któ-
re niekoniecznie znajdują się w folderach biur 
podróży. Ciekawostką była możliwość pozna-
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nia tego kraju poza sezonem – w październi-
ku, gdy już niewielu turystów decyduje się na 
odwiedzenie Norwegii. autor opowiedział 
o  przygotowaniach do wyprawy, sposobach 
na podróżowanie bez konieczności uszczu-
plania portfela, a także o atutach biwakowa-
nia „na dziko”. W trakcie spotkania, wyemi-
towany został 45-minutowy wideoreportaż. 
Można było także obejrzeć zdjęcia z wypra-
wy. Jak przystało na tradycję klubowych spo-
tkań z odległymi zakątkami świata, goście ura-
czeni zostali również specjalnościami norwe-
skiej kuchni.

MarzeC kobiet  
Marzec tradycyjnie już w Klubie „agatka” ob-
fituje w szereg różnych wydarzeń i propozycji 
dla pań w każdym wieku.
W  ramach tegorocznej oferty zaproszono 
panie do czynnego uczestnictwa w zajęciach 
w strefach: kreatywnej oraz zdrowia i urody. 
W tym:

y WA R S Z tAtA C H 
tWóRCZyCH: de-
koratorskich, biżute-
ryjnych, komponowa-
nia naturalnych kosme-
tyków,

y ZAJęCIACH FIt-
NESS I  ĆWICZE-
NIACH uSPRAW-
NIAJąCyCH: Zumba, 
Pilates, „Zdrowy Krę-
gosłup”, Karate fit.

Ponadto, przygotowa-
no otwarte spotkania -  
w tym: 
y „Wieczór autor-

ski Moniki Czyczer-
skiej” na którym ar-
tystka prezentowała 
swoją twórczość w ra-
mach wystawy „Ogród 
roztańczonych myśli”.  
Ponadto, spotkaniu to-
warzysztła również 
część ph. „Moja  Irlan-
dia” prezentująca  oso-

biste fascynacje, reminiscencje z podró-
ży autorki na Zieloną Wyspę.  Irlandzkie 
klimaty dopełniły  tradycyjna muzyka 
i smaki oraz  pastelowy otwarty warsz-
tat twórczy,
y Koncert AGAtKA MuSIC BOX 

„Dziewczyny grają i  śpiewają!” 
Występy wokalno-instrumentalne 
przygotowane pod  kierunkiem Bar-
bary Mielnik–łozińskiej oraz łukasza 
Kłosa,

y KLuBOWE SPA - kolagenowy 
punkt informacyjno konsultacyjny 
z  zabiegami kosmetycznymi i  upięk-
szającymi dla pań.

Opr. M.M-J
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WARTO WIEDZIEĆ...

KaLeNDarium impreZ,  
spOtKaŃ i wyciecZeK 
W  najbiższym czasie Klub Mieszkańców 
„agatka” proponuje:

6.04.2018 – SpOtKanie
 w Klubie wiedzy

Uczestnicy spotkania będą mogli poznać 
różnorodne zagadnienia dotyczące alterna-
tywnych metod poprawy naszego zdrowia 
w  kontekście wiedzy naukowej i  medycyny 
niekonwencjonalnej. Ponadto, będzie można 
odkryć specyfikę tzw. „mlarstwa intuicyjne-
go”.
Tematy: „radiescezja – prawda czy mit?” oraz 
„Co to jest vedicart?” przybliży zebranym 
anna Lubańska.

20.04.2018 - wieCzóR 
ORientalny

Uczestnicy klimatycznego spotkania będą mo-
gli poznawać smaki, zapachy, kolory i dźwię-
ki Orientu. Za sprawą wszystkich zmysłów 
doświadczą swoistej podróży w  fascynujące 
rejony Indii, Maroka i Nepalu. W programie 
spotkania znajdą się prezentacje oriental-
nych specyfików wykorzystywanych w kuch-
ni, ziołolecznictwie czy kosmetyce. Ponadto, 
bezpośrednią namiastką odległych zakątków 
świata będzie kontakt z oryginalną galanterią 
i ozdobami jak również doświadczenie dale-
kowschodnich dźwięków za sprawą gongów 
czy mis tybetańskich.

Wśród różnorodnych propozycji znają się 
również warsztaty kreatywne, w  tym i  dla 
dzieci i  młodzieży, poprzedzające program 
dla osób dorosłych.

5.05.2018 – wyCieCzKa 
tuRyStyCzna 

– „dOlnOśląSKa
MajówKa”

W programie zwiedzania:
• Świdnica – Kościół Pokoju
•  Henryków – Opactwo Cystersów (Klasztor 

Księgi Henrykowskiej), Kościół pw. Wnie-
bowziecia NMP 

• Niemcza – Piernikarnia Śląska
• Wojsławice – arboretum i Georetum. 

26.05.2018 - FeStyn 
OSiedlOwy 

– „ROdzinna MajówKa”
W programie:
• „eko-bieg rodzinny” – akcja sportowa
• dziecięcio-młodzieżowe występy muzyczne
• warsztaty ekologiczne
• występy zespołów folklorystycznych
•  gry, zabawy i  animacje dla dzieci (w  tym 

specjalna strefa rekreacyjna z dmuchańcami 
i innymi atrakcjami)

• pokazy, kiermasze, stanowiska eksperckie.

25.06.2018 - 03.08.2018 
– latO z KlubeM 

„aGatKa”
Wakacyjny blok zajęć imprez i wycieczek dla 
dzieci i młodzieży w formie półkolonii.
Zaplanowano 5 tematycznych turnusów 
(ekologiczny, historyczny, artystyczny, nauko-
wy, kulturoznawczy) z  bogatym programem 
poznawczym, rekreacyjnym i turystycznym. 
Ponadto, planowane są letnie otwarte warsz-
taty twórcze (plastyczne, muzyczne, filmo-
we) oraz rodzinna wycieczka turystyczna na 
polsko-czeskim szlaku.

Opr. M.M-J
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informacja o zużyciu  
wody za 2017 r.
Informujemy, że w  31 grudnia 
2017 r., jak co roku, dokona-
no odczytu wszystkich wodo-
mierzy w zasobach naszej Spół-
dzielni i  sporządzono roczne 
rozliczenie zużycia wody w po-
szczególnych nieruchomościach, 
z  wyliczeniem ilości wody nie-
zbilansowanej. Średni udział 
wody niezbilansowanej w  na-
szych zasobach za rok 2017 wy-
niósł 3,15 proc. Szczegółowe 
dane są dostępne na stronie in-
ternetowej LSM.
Czym jest woda niezbilansowa-
na? Jest to różnica między wska-
zaniem wodomierza (wodomie-
rzy) głównego w  nieruchomo-
ści, według którego Spółdzielnia 
rozlicza się z dostawcą, a  sumą 
wskazań wodomierzy indywidu-
alnych zamontowanych w  loka-
lach mieszkalnych. Z rozliczenia 
przypadającego na poszczególne 
mieszkania odliczona jest woda 
zużyta w opomiarowanych pral-
niach i  innych punktach pobo-
ru wody oraz woda stracona 
w wyniku awarii i robót remon-
towych.
Po dokonaniu rozliczenia wody 
w  poszczególnych nierucho-
mościach zgodnie z  art. 23 
ust. 3 ustawy z  dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrze-

niu w  wodę i  odprowadzaniu 
ścieków oraz z  obowiązującym 
w  naszej Spółdzielni „regulami-
nem rozliczenia kosztów dosta-
wy wody i odprowadzania ście-
ków”, ustalono kwotę za wodę 
niezbilansowaną obciążającą 
każdego użytkownika miesz-
kania w  danej nieruchomości. 
Ustaloną należność rozłożono na 
10 miesięcznych rat i wykazano 
w odrębnej pozycji w  zawiado-
mieniu o wysokości opłat, płatną 
od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. 
Informujemy, że pracownicy 
Spółdzielni nie zajmują się wy-
łącznie rutynowymi kontrola-
mi instalacji wodociągowych 
w naszych budynkach. Potrzebę 
sprawdzenia szczelności instalacji 
można zgłaszać również indywi-
dualnie. Kontrole przeprowadza-
ją służby Pogotowia Techniczne-
go LSM – tel. 76 72-30-999.

Opr. J.M

Należy przestrzec użytkowni-
ków kotłów, że brak negatyw-
nych wydarzeń w  trakcie ko-
rzystania z  nich nie oznacza, że 
urządzenie gwarantuje bezpie-
czeństwo. Tu na usta ciśnie się 
porównanie do statystyk drogo-
wych... Większość z  nas nie ma 
przecież problemów z wypadka-
mi, jednak rokrocznie wskutek 
katastrof na drogach giną tysiące 
osób.
W  Polsce odchodzi się dziś od 
podgrzewania wody z  pomo-
cą junkersów na rzecz instala-
cji centralnej ciepłej wody. I  tak 
dzieje się w  Legnicy, w  budyn-
kach pod zarządem Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, ale 
i wielu innych miastach.
W  czym ma pomóc likwidacja 
junkersów? Choćby w  popra-
wieniu bezpieczeństwa domow-
ników. Odpowiednio wyregu-
lowany system instalacji ciepłej 
wody zapewnia, że jej tempera-
tura będzie stała. Montaż cen-
tralnej ciepłej wody jest jedynym 
dobrym i  bezpiecznym rozwią-
zaniem, zapewniającym bezpie-
czeństwo lokatorom budynków, 
liczących już po kilkadziesiąt lat.  
Uruchomienie instalacji central-
nej ciepłej wody poprzedza de-
montaż piecyka gazowego, a  je-

dyna ingerencja w ścianę łazien-
ki lub kuchni ma wielkość jednej 
do dwóch płytek. W wygodnym 
miejscu wykonuje się otwór 
w  ścianie do dawnego przewo-
du spalinowego, z  którego zo-
stają wyprowadzone rury podłą-
czeniowe do istniejącej w miesz-
kaniu instalacji ciepłej wody. 
W  mieszkaniu należy także za-
montować wodomierz do cie-
płej wody. Bardzo często mieści 
się to w obrębie zaledwie jednej 
zdemontowanej płytki. To w  jej 
miejscu pojawiają się drzwicz-
ki. Jeżeli w  niektórych przypad-
kach wodomierz nie zmieści się 
we wnęce, jest on umieszczany 
w miejscu, w którym nie będzie 
przeszkadzał. Zatem unowo-
cześnienie domowej instalacji 
nie oznacza wcale kucia bruzd 
w  ścianach, demolowania łazie-
nek lub kuchni, itp.
W 2016 roku wykonaliśmy pra-
ce związane z likwidacją junker-
sów i  montażem ciepłej wody 
użytkowej w budynkach przy ul. 
Fredry 14-16 i  artyleryjskiej 5. 
W ramach tych prac zostały wy-
budowane nowe węzły cieplne. 
roboty przebiegały bez zakłó-
ceń, za zgodą wszystkich miesz-
kańców. Piony instalacji ciepłej 
wody użytkowej prowadzone 
są w  przewodach spalinowych. 
Miejsce usytuowania otworu 
umożliwiającego montaż wodo-
mierza było uzgadniane na bie-
żąco z mieszkańcami. Jeśli istnia-
ła możliwość, instalacja c.w.u. 
była prowadzona w szachtach.
W 2018 roku Spółdzielnia zamie-
rza przeprowadzić likwidację jun-
kersów i montaż instalacji ciepłej 
wody oraz montaż węzłów ciepl-
nych w budynkach przy ul. Toro-
wej 38-52 i Marynarskiej 54-60.
Często słyszymy dziś o  trage-
diach związanych z korzystaniem 
z  junkersów: wybuchach czy 
przypadkach podtrucia czadem. 
W takich sytuacjach drżymy o ży-
cie i zdrowie swoich najbliższych, 

szczególnie, gdy poja-
wia się problem z pra-

Likwidacja junkersów w zasobach Lsm

widłową wentylacją nawiewną. 
Nie gódźmy się na to ryzyko!
Jak mawiają fachowcy, z junkersami 
bywa różnie... Im starszy, tym czę-
ściej się psuje i  spala więcej gazu, 
a to zwiększa ryzyko zaczadzenia. 
O  stan naszych instalacji ciepłej 
wody nie musimy się jednak mar-
twić, bo pracami zajmie się Spół-
dzielnia. Zapewniamy przy tym, że 
instalacja będzie wykonana w trwa-
łej i niezawodnej technologii.

Opr. DD

Większość z nas używa w domach wielu urządzeń gazowych: piekarników, 
kotłów jednofunkcyjnych do podgrzewania wody dla celów sanitarnych, 
a także cieszących się coraz większą popularnością kotłów dwufunkcyjnych, 
które ogrzewają również mieszkania. Jednak podczas korzystania z tych 
dobrodziejstw, gwarantujących lepszy stosunek ceny do wygody ich 
stosowania, nie możemy zapominać, że wiążą się z tym poważne zagrożenia.

Likwidacja junkersów – 
Instalacja c.w. i wodomierz 
montowane w przewodzie 

spalinowym

Likwidacja junkersów – 
instalacja c.w. montowana 
w przewodzie spalinowym, 
wodomierz w szachcie. 
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BIURO PODRÓŻY SUN-TRAVEL 

SUN TRAVEL

www.sun-travel.net.pl

siedziba LSM 
Legnica, ul. Gwiezdna 8 

lokal 9
tel. 76 746 07 26

ZAPRASZA
NA WYPRAWY MAŁE I DUŻE: 

WYCIECZKI JEDNODNIOWE 
I KILKUDNIOWE
PIELGRZYMKI
KOLONIE I OBOZY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WCZASY SAMOLOTOWE 
REJSY WYCIECZKOWE
UBEZPIECZENIA 
TURYSTYCZNE 
I MAJĄTKOWE

WYCIECZKI JEDNODNIOWE 
I KILKUDNIOWE
PIELGRZYMKI
KOLONIE I OBOZY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
WCZASY SAMOLOTOWE 
REJSY WYCIECZKOWE
UBEZPIECZENIA 
TURYSTYCZNE 
I MAJĄTKOWE

SUN TRAVEL

www.sun-travel.net.pl

siedziba LSM 
Legnica, ul. Gwiezdna 8 
lok. 9, tel. 76 746 07 26

CHROŃ SIEBIE I RODZINĘ!!!

dom i mieszkanie od zdarzeń losowych
samochód 
zdrowie
życie i NNW
podróż

U NAS KUPISZ KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA: 

mity o dokarmianiu ptaków
Istnieje przekonanie, że ptaki 
wymagają dokarmiania, zwłasz-
cza w porze zimowej. Osoby 
dokarmiające ptaki uważają, że 
przyczyniają się do ich ochrony, a 
nawet do ratowania ich życia. To 
jednak błędne myślenie! Bez na-
szej pomocy ptaki żyjące w mia-
stach znajdują dla siebie wspania-
łe warunki do życia: duża ilość 
pokarmu jest dla nich dostępna 
przez cały rok na naszych śmiet-
nikach; z uwagi na małą liczbę 
drapieżników czują się bezpiecz-
ne; mogą dłużej żerować w ciągu 
dnia dzięki sztucznemu oświetle-
niu; znajdują wiele bezpiecznych 
dla siebie schronień; korzystają 
z dobrodziejstw cywilizacyjnych, 
jak łagodniejszy klimat, który 
obecnie panuje w miastach.
Z dokarmiania korzystają pospo-
lite gatunki ptaków, które nie są 
narażone na wymarcie. Warto 
też wiedzieć, że zostawianie po-
żywienia może przynieść ptakom 
więcej szkody niż korzyści. Do-
karmianie ich produktami spo-
żywczymi z naszych domowych 
kuchni może im zaszkodzić, a na-
wet spowodować ich śmierć.

Prawdą jest również, że dokar-
miane ptaki grupują się w duże 
stada, które zanieczyszczają 
swoimi odchodami okna, bal-
kony i elewacje budynków. a to 
negatywnie wpływa na estetykę 
osiedli, stwarza także zagrożenie 
epidemiologiczne. Przypomina-
my bowiem, że na gołębiach że-
rują takie pasożyty jak: kleszcze, 
pluskwiaki, pchły, świerzbowce, 
obrzeżki. Mogą one być nosicie-
lami groźnych chorób chociażby 
takich jak: odkleszczowe zapale-
nie mózgu, borelioza, aspergiloza 
inwazyjna i wiele innych.
Należy również pamiętać o 
aspekcie prawnym omawianego 
tematu. Mimo że dokarmianie 
ptaków nie jest wykroczeniem, 
w niektórych przypadkach moż-
na zostać ukaranym mandatem 
za zaśmiecanie miejsc publicz-
nych.
Zatem – nie dokarmiajmy pta-
ków!

Opr. BN

 anna KRupa 
 – MieSzKanKa 
 OSiedla 
 iM. KOpeRniKa, 
 pOetKa, 
 dzienniKaRKa.

***
Szarość dnia
w zieleń przechodzi

Świat do człowieka 
się uśmiecha

Mały szary człowiek
pokłada 
w zieleni nadzieję

***
Jeszcze szarość
świat spowija

Chłodem jeszcze  
zawieje
nie raz

A przebiśnieg pierwszy
ciekawie na świat  
spogląda
żywiąc nadzieję na
odrobinę ciepła
odrobinę ludzkiej 
życzliwości
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NOWy LOKaTOr LSM – kwartalnik  
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
redaguje zespół. 
adres redakcji: „Nowy Lokator LSM” 
59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8, 
tel. 76 72 30 986
e-mail:nowylokatorlsm@gmail.com
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państwo
na Płw.
Arab-
skim

Al-...,
meczet
w Jero-
zolimie

film
anim. ze
szczu-
rem
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Rozwiązanie krzyżówki jest bardzo 
proste. Wystarczy wpisać odgad-
nięte wyrazy w odpowiednie kratki 
diagramu. Litery z pól oznaczonych 
cyframi czytane kolejno utworzą 
hasło – rozwiązanie zadania, któ-
re należy wysłać pocztą na adres: 
Nowy Lokator LSM, ul. Gwiezdna 
8 lub przesłać je drogą elektronicz-
ną: nowylokatorlsm@gmail.com. 
Na odpowiedzi czekamy do 20 
kwietnia.
Prawidłowe hasło krzyżówki za-
mieszczonej w „Nowym Lokatorze 
LSM” nr 4/2017 brzmi: „PIERW-
SZA GWIAZDKA”. Wpłynęło 197 
rozwiązań. Nagrodę – czajnik elek-
tryczny – wylosowała Pani StANI-
SłAWA SyC z Legnicy. Gratuluje-
my! Nagroda do odbioru w siedzi-
bie LSM, pokój nr 117. 
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BABKA WIELKANOCNA
Składniki:
– 250 g mąki pszennej
– 175 g cukru
– 150 g margaryny do pieczenia
– 4 jajka
– 1 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
– 2-3 krople aromatu waniliowego
–  100 g mieszanki suszonych owoców  

(rodzynki, morele, daktyle, skórka pomarańczowa)
– 2-3 łyżki masła
– cukier puder.

Przygotowanie:
Mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia, a w innym naczyniu ucieramy marga-
rynę z cukrem do uzyskania puszystej masy. W trakcie ucierania stop-
niowo dodajemy jajka, a następnie – mąkę, aromat waniliowy 
oraz suszone owoce, które wcześniej kroimy na mniejsze 
kawałki. Dokładnie miksujemy, by wszystkie składniki się 
połączyły.
Później rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Cel-
sjusza i  smarujemy formę masłem. Później wy-
starczy już tylko przelać masę do formy i wsta-
wić do piekarnika. Piec przez ok. 60 minut.
Po upieczeniu wyjmujemy babkę do ostygnię-
cia, a  przed podaniem posypujemy cukrem 
pudrem.
Babka jest łatwa w przygotowaniu i bardzo 
smaczna!
Kolejne przepisy w następnych wydaniach.

Opr. Monika A.




