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komunikaty, infoRmacje, ogłosZenia
Czas praCy LsM i jej 
służb
Biura Spółdzielni są czynne w poniedział-
ki i  środy w godz. 7-15, wtorki w godz. 
7-17, czwartki i piątki w godz. 8-15. Kasy 
Spółdzielni są czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 8-17. Sekcja Czynszów ob-
sługuje mieszkańców we wtorki w godz. 
7-17, w  piątki w  godz. 8-15. Pogotowie 
Techniczne Spółdzielni pracuje od ponie-
działku do piątku w  godz. 6-22. Przyj-
muje zgłoszenia we wszystkich sprawach. 
W soboty, niedziele oraz dni świąteczne 
pracuje tylko w przypadkach awarii.
Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” 
ul. Koziorożca 9 i  Klub Mieszkańców 
„Agatka” ul. Artyleryjska 40f (pawilon) 
w okresie wakacyjnym prowadzą półko-
lonie dla dzieci, zgodnie z  programem 
„Akcji Lato – 2018”.

przyjMowanie 
wniosków, skarg 
i interwenCji
Członkowie Zarządu przyjmują skargi 
i wnioski w każdy wtorek w godz. 13–17. 
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują 
skargi i  wnioski w  siedzibie Spółdziel-
ni w  każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 15–17.
Członkowie RN LSM będą przyjmowali 
skargi i wnioski w następujących dniach:

 3 lipca 2018 r.
 7 sierpnia 2018 r. 
 4 września 2018 r.
 2 października 2018 r.
Kontakt z  członkami Rad Osiedli jest 
możliwy, po uzgodnieniu telefonicznym, 
za pośrednictwem sekretariatu LSM, po-
kój nr 100, telefon 76-72-30-990, we-
wnętrzny 100.

LSM  
w interneCie
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma 
stronę internetową pod adresem www.
legnickasm.pl. Można tam znaleźć infor-
macje o  historii i  władzach Spółdzielni, 
regulacje wewnętrzne, przetargi oraz 
wiadomości z  życia LSM, z  uwzględnie-
niem działalności kulturalno-oświato-
wej. Strona internetowa umożliwia także 
zdalny dostęp uprawnionym mieszkań-
com do informacji o  stanie opłat doty-
czących czynszu, wody i odpadów komu-
nalnych.
Na e-mail Spółdzielni lsm@legnickasm.
pl można zgłaszać usterki i awarie oraz 
inne sprawy nurtujące mieszkańców. 

rozkład jazdy 
w teLefonie
Ze strony internetowej Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego w  Legni-

cy (www.mpk.legnica.pl) można pobrać 
bezpłatną aplikację MyBus Usługi na 
swój telefon komórkowy. Aplikacja ta 
jest częścią Systemu Informacji Pasażer-
skiej i umożliwia dostęp do rozkładu jaz-
dy autobusów, również tych kursujących 
w Legnicy.
Wyjaśnienie: do redakcji napływają 
wnioski mieszkańców o  opublikowanie 
w  „Nowym Lokatorze LSM” rozkładu 
jazdy autobusów miejskich dla rejonu 
osiedla „Kopernik”. Osiedle połączone 
jest kilkunastoma liniami autobusowy-
mi, tak od strony al. Piłsudskiego, jak 
i  od ul. Wrocławskiej. Rozkłady jazdy 
poszczególnych linii są obszerne, ich 
publikacja wypełniłaby niemal całe 
wydanie kwartalnika. Nie jest zatem 
możliwe opublikowanie tej informacji 
w  formie kompletnej i  czytelnej. Pro-
ponujemy korzystać z aplikacji w tele-
fonach komórkowych lub zapoznać się 
z rozkładami jazdy poszczególnych linii 
autobusowych na stronie internetowej 
MPK w Legnicy.

przywiLeje 
Członkowskie
Zarząd LSM informuje, że nie posiadanie 
członkostwa  w Spółdzielni skutkuje bra-
kiem praw korporacyjnych, jak również 
prawa do korzystania z pożytków z dzia-
łalności gospodarczej Spółdzielni, które 

są przeznaczone na pokrywanie części 
kosztów obciążających członków Spół-
dzielni (osoba, która nie jest członkiem 
Spółdzielni ponosi 100 proc. kosztów 
utrzymania lokalu mieszkalnego), np. 
aktualnie opłaty za 1 mkw powierzchni 
mieszkania dla osób niebędących człon-
kami są wyższe o ok. 0,7 zł.

MożLiwe  
utrudnienia
Nadal trwają prace związane z  remon-
tem i  modernizacją siedziby Spółdzielni 
przy ulicy Gwiezdnej 8. Prace te są finan-
sowane ze środków uzyskanych z fundu-
szy Unii Europejskiej. W związku z tym, 
mogą wystąpić czasowe utrudnienia 
w przemieszczaniu się po siedzibie LSM.
Za ewentualne utrudnienia przeprasza-
my!

zgłaszanie awarii
Zaistniałe awarie można zgłaszać do 
Pogotowia Technicznego LSM codziennie 
w godz. 6-22 (nr tel. 76 72-30-999).
Awarie zaistniałe w  godzinach nocnych 
(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.

Zmiana ceny wody
Informujemy, że 23 maja 2018 r. Legnic-
kie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Legnicy dokonało zmiany ceny 
wody z 10,66 zł na 10,98 zł brutto za m³.
Podwyżka została spowodowana decyzją 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie i zatwierdzono taryfę dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków.
W związku z powyższym, obecnie 
obowiązują następujące ceny wody:
– zimna woda – 10,98 zł/m³
– ciepła woda – 27,79 zł/m³ = 10,98 + 
16,81 (podgrzanie).

Lokale  
do wynajęcia
Legnicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Legnicy posiada do wy-
najęcia: 
1. lokal użytkowy przy ul. 
Heweliusza 7 (I piętro) o pow. 
75,87 m2

2. lokal użytkowy przy ul. 
Heweliusza 7 (I piętro) o pow. 
144,00 m2

3. lokal użytkowy przy ul. Ka-
sjopei 15 o pow. 95,00 m2

4. lokal użytkowy przy ul. Zło-
toryjskiej 4 o pow. 48,00 m2

5. lokal użytkowy przy ul. Zło-
toryjskiej 12 o pow. 53,40 m2

6. lokal użytkowy przy ul. Mi-
randy 6 o pow. 22,00 m2

7. duża sala narad w  siedzi-
bie  LSM przy ul. Gwiezdnej 8 
o pow. 68,90 m2 – cena wynaj-
mu do organizacji szkoleń i kon-
ferencji  do uzgodnienia.
Oferty pisemne na wynajem po-
szczególnych lokali z  podaniem 
ceny najmu za 1 m kw. można  
składać w  Sekretariacie LSM 
ul. Gwiezdna 8.

aPeL – nie dokaRmiaĆ PtakÓw!
Administracja Spółdzielni apeluje do Państwa, by w okresie wakacyjnym nie dokarmiać ptaków, szcze-
gólnie gołębi, na terenach osiedli.
Obecność gołębi miejskich w otoczeniu człowieka wiąże się z ryzykiem występowania licznych chorób:
 odzwierzęcych (np. gruźlica ptasia, salmonelloza)
 odpasożytniczych (przenoszonych przez bytujące na gołębiach kleszcze, pluskwy, pchły)
 robaczyc (powodowanych przez wydalane z ptasimi odchodami jaja tasiemca, nicieni, glist).
Szczególne zagrożenie występuje w okolicach placów zabaw, zieleńców, skwerów, rabat.
W okresie ciepłym ptaki mają dostęp do zdrowego dla nich, naturalnego i bardziej wartościowego po-
karmu.
Dodatkowe dokarmianie ich przez człowieka powoduje zdecydowanie więcej szkód niż pożytku (np. 
zaburza naturalną równowagę w obrębie gatunku – eliminując naturalną selekcję).

NIE DOKARMIAJMY PTAKÓW !
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Udanego 
wypoczynku!
Urlop wypoczynkowy to najlepszy sposób na 
zregenerowanie sił, odcięcie się od codzien-
nych problemów i nabranie dystansu wobec 
spraw, które mogły już nas przerastać. 
To także czas, który z  reguły poświęcamy 
najbliższym i bez względu na to, czy spędza-
my go na złotej plaży, czy w  zaciszu zielo-
nej i pachnącej latem działki, jest on tak samo 
cenny i  równie mocno wyczekiwany przez 
cały rok. 
W Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tak-
że cieszymy się letnią aurą, jednak zanim 
udamy się na zasłużony wypoczynek, musi-
my zakończyć rozpoczęte przedsięwzięcia 
i  podsumować kończący się drugi kwartał 
roku, przy czym należy dodać, że spodzie-
wamy się wyników przynajmniej tak samo 
dobrych jak w 2017 roku.
Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego 
kwartału dla LSM było bez wątpienia Walne 
zgromadzenie, które zakończyło się ostatnim 
zebraniem 22 maja. Trzeba podkreślić, że nie-
zmiernie cieszy dobra frekwencja Członków 
Spółdzielni, która świadczy o tym, że miesz-
kańcy budynków pod naszym zarządem są 
naprawdę zainteresowani sprawami dotyczą-
cymi ich osiedli. Szczególną uwagę uczestni-
ków Walnego zgromadzenia zwracały trwa-
jące remonty – zarówno te małe, uznawane 
za mniej istotne, jak i największe, współfinan-
sowane ze środków zewnętrznych. a  tych 
przecież nie brakuje na naszych zasobach.
Mówiąc o  remontach, nie sposób jest nie 
wspomnieć o tym, że po wakacjach zakoń-

czy się modernizacja siedziby Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Gwiezd-
nej. Oznacza to, że po powrocie z urlopów 
zastaną tu Państwo wyremontowane, po-
zbawione barier architektonicznych, przy-
jazne i  nowoczesne oraz bogatsze o  Biuro 
Obsługi Mieszkańca miejsce. Mamy nadzieję, 
że w trakcie planowania tej inwestycji intu-
icja nas nie zawiodła i wcielone w życie uno-
wocześnienia spełnią oczekiwania mieszkań-
ców, gwarantując im przewidywaną wygodę, 
czego życzę zarówno Państwu, jak i wszyst-
kim pracownikom naszej Spółdzielni.
W trakcie Walnego zgromadzenia dzieliliśmy 
się również dobrymi informacjami związany-
mi z  kondycją finansową Spółdzielni, które 
wynikają ze sprawozdania finansowego oraz 
raportu biegłego rewidenta. O  szczegółach 
możecie Państwo przeczytać na kolejnych 
stronach „Nowego Lokatora LSM”. 
Ponieważ o tej porze roku myślimy głównie 
o  wypoczynku, korzystając z  okazji chciał-
bym zachęcić Czytelników „NL LSM” do 
skorzystania z  wakacyjnych propozycji na-
szych placówek kulturalnych. zarówno „Ko-
pernik”, jak i „agatka” przygotowały bogatą 
ofertę półkolonii dla dzieci, które lato spędzą 
w Legnicy. Na liście atrakcji sześciu tygodnio-
wych turnusów są wycieczki autokarowe, 
warsztaty plastyczne, muzyczne i  sporto-
we oraz realizacja programu profilaktyczne-
go, w ramach którego odbędą się spotkania 
z  przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej 
oraz innych instytucji z terenu miasta.

Jeżeli natomiast należycie Państwo do grona 
osób, które ponad wyjazdy cenią sobie spo-
kój i  odpoczynek na świeżym powietrzu, 
przypominam, że na terenie naszych osiedli 
wciąż powstają nowe miejsca wypoczyn-
ku, jak choćby deptak przy ul. Marsa. Takich 
i podobnych lokalizacji jest na terenach pod 
zarządem LSM już kilkadziesiąt i zapewniam, 
że na tym nie poprzestaniemy.
Serdecznie zapraszam do korzystania z zielo-
nych zakątków Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przez całe lato i życzę Państwu uda-
nego urlopu, zarówno w  najodleglejszych 
krajach świata, jak i w naszym pięknym nad-
kaczawskim mieście. Do przeczytania!

Jan Szynalski 
Prezes Zarządu 

Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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informacja o przebiegu  
Walnego Zgromadzenia  
LSM
Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Legnicy odbyło się w maju 
2018 roku. Obradowało zgodnie z „Regula-
minem obrad Walnego Zgromadzenia LSM” 
i postanowieniami Statutu LSM. Odbyło się 
w trzech częściach:
CZĘŚĆ I  WALNEGO ZGROMA-
DZENIA  - rejon „Kopernik I A” i „Ko-
pernik I B” - w dniu 15.05.2018 r. w SDK 
„Kopernik” ul. Koziorożca 9 – obradom 
przewodniczył Krzysztof Steliga.
CZĘŚĆ II WALNEGO ZGROMA-
DZENIA - rejon „Kopernik II” i „Śród-
mieście” - w  dniu 17.05.2018 r. w  SDK 
„Kopernik” ul. Koziorożca 9 – obradom 
przewodniczyła Irena Mastalar-
czuk.
CZĘŚĆ III WALNEGO ZGROMA-
DZENIA – rejon „Asnyka” i „Zosinek” 
- w  dniu 22.05.2018 r. w  siedzibie In-
kubatora Przedsiębiorczości „Arleg” pl. 
Wolności 4 – obradom przewodniczyła 
Elżbieta Drążkiewicz-Kierz-
kowska.
W  trakcie obrad wręczono zasłużonym 
działaczom samorządowym i  długolet-
nim pracownikom Spółdzielni Odznaki 
„Zasłużony Działacz Ruchu Spółdziel-
czego” i „Zasłużony dla Legnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej”.
Krajowa Rada Spółdzielcza nadała Od-
znakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spół-
dzielczego” osobom, które swoją pracą 
i działalnością społeczną wniosły znaczą-
cy wkład w rozwój LSM i ruchu spółdziel-
czego. Odznaki otrzymali:
Mikołaj Lisowski – długolet-
ni działacz samorządowy, członek Rady 
Nadzorczej LSM w kilku kadencjach, rów-
nież obecnie w kadencji 2017-2020,

Eugeniusz Łysyk – działacz sa-
morządowy, były członek Rady Nadzor-
czej LSM, członek Rady Osiedla LSM „Ko-
pernik II”,
Jerzy Michalczyk – długolet-
ni pracownik Spółdzielni, działacz sa-
morządowy i  związkowy, zatrudniony 
w Dziale Eksploatacji LSM, 
Janusz Nadybał – działacz samo-
rządowy, długoletni członek Rady Osie-
dla LSM „Zosinek”.
Rada Nadzorcza LSM przyznała Odzna-
kę „Zasłużony dla Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej” osobom za działalność 
społeczną na rzecz Spółdzielni, szczegól-
nie w jej organach i za długoletnią pracę 
zawodową. Odznaki otrzymali:
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Legnicy – jednost-
ka od wielu lat współpracująca z  LSM 
w zakresie udzielania pomocy mieszkań-
com znajdującym się w  trudnej sytuacji 
materialnej, 
Andrzej Andrzejewski – dzia-
łacz spółdzielczy, długoletni członek 
Rady Nadzorczej, obecnie przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej LSM,
Bożena Kochler – długoletni, 
wyróżniający się pracownik Spółdzielni, 
zatrudniony w Dziale Eksploatacji,
Regina Partyka – długoletni, wy-
różniający się pracownik Spółdzielni, za-
trudniony w  Dziale Finansów i  Rachun-
kowości,

Mirosław Pokora – zaangażo-
wany, wyróżniający się pracownik Spół-
dzielni, zatrudniony na stanowisku peł-
nomocnika Zarządu – kierownika Działu 
Eksploatacji,
Danuta Sidor – długoletni, wy-
różniający się pracownik Spółdzielni, za-
trudniony w  Dziale Finansów i  Rachun-
kowości, 
Bernadetta Szewczyk – długo-
letni, wyróżniający się pracownik Spół-
dzielni, zatrudniony w  Dziale Finansów 
i Rachunkowości,
Beata Szyszka – długoletni, wy-
różniający się pracownik Spółdzielni, 
zatrudniony w  Dziale Organizacyjno- 
-Samorządowym, działacz spółdziel-
czy, członek Rady Osiedla LSM „Koper-
nik II”,
Jan Trepka – długoletni, wyróż-
niający się pracownik Spółdzielni, za-

trudniony w  Dziale Technicznej Obsługi 
Zasobów,
Zbigniew Trepka – długoletni 
działacz spółdzielczy i  sportowy, czło-
nek Rady Nadzorczej LSM i członek Rady 
Osiedla LSM „Kopernik IA”,
Lucyna Wysoczańska-Min-
kowicz – działacz spółdzielczy, długo-
letni członek Rady Osiedla LSM „Koper-
nik IB”, były członek Rady Nadzorczej 
LSM,
Arkadiusz Zakrzewski – dłu-
goletni, wyróżniający się pracownik 
Spółdzielni, zatrudniony w  Dziale Eks-
ploatacji,
Maciej Żymańczyk – długoletni, 
wyróżniający się pracownik Spółdzielni, 
zatrudniony w Dziale Technicznej Obsłu-
gi Zasobów.
Gratulujemy osobom wyróżnionym tymi 
zaszczytnymi Odznakami.
Odznaki te są również formą podzięko-
wania wymienionym osobom za ich oso-
biste zaangażowanie, za ich aktywność 
na rzecz Spółdzielni.

Każda część Walnego Zgro-
madzenia LSM obradowała 
z następującym porządkiem:
1. Otwarcie obrad i  wybór Prezydium 
części Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Odczytanie listy udzielonych pełno-
mocnictw. 
4. Wybory Komisji : Mandatowo-Skru-
tacyjnej i Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Zarządu LSM z działal-
ności Spółdzielni za 2017 r.

Walne Zgromadzenie cz. I -  Prezydium

Walne Zgromadzenie cz. I  
-  uczestnicy obrad
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6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo
-Skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia 
prawidłowości zwołania części Walnego 
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 za-
twierdzenia sprawozdania Zarządu LSM 
z działalności w 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w  sprawie przyję-
cia sprawozdania Rady Nadzorczej LSM 
z działalności w 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przezna-
czenia zysku z działalności gospodarczej 
LSM osiągniętego w 2017 r.
13. Rozpatrzenie projektu i  podjęcie 
uchwały w  sprawie zmian w  Statucie 
LSM.
14. Podjęcie uchwały w  sprawie absolu-
torium członków Zarządu LSM (głosowa-
nie 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 najwyższej 
sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może 
zaciągnąć.
18. Wybór delegata i  zastępcy delegata 
LSM na Regionalny Zjazd Delegatów Re-
gionalnego Związku Spółdzielni Mieszka-
niowych 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 przepro-
wadzonej w LSM lustracji przez Regional-
ny Związek Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych w Zielonej Górze w 2016 r.
22. Sprawozdanie Komisji Mandatowo
-Skrutacyjnej dotyczące wyników głoso-
wania w sprawie absolutorium członków 
Zarządu LSM na części Walnego Zgroma-
dzenia.
23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
24. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni zostali poinfor-
mowani o  terminie, miejscu i  porząd-
ku obrad części Walnego Zgromadzenia 
w zawiadomieniu opublikowanym w ma-
gazynie „Nowy Lokator LSM”, który uka-
zał się w trzeciej dekadzie marca 2018 r. 
i został przekazany wszystkim członkom 
Spółdzielni. 
Od 24 kwietnia 2018 r. na tablicach in-
formacyjnych w  klatkach schodowych 
rozmieszczono zawiadomienia o  termi-
nie, miejscu i  porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia podzielonego na części.
W zawiadomieniach tych przekazano in-
formację, że z  dokumentami na Walne 
Zgromadzenie można zapoznać się wcze-
śniej w siedzibie Spółdzielni, w SDK „Ko-

pernik”, w Klubie Mieszkańców „Agatka” 
i na stronie internetowej Spółdzielni.
Porządek obrad został ustalony przez 
Zarząd LSM, przez organ zwołujący Wal-
ne Zgromadzenie. Członkowie nie zgłosi-
li projektów uchwał do porządku obrad 
w  trybie postanowienia § 10 ust. 2 pkt 
5 Statutu LSM. 
Udział członków w obradach części Wal-
nego Zgromadzenia był zbliżony do po-
przedniego sprawozdawczego Walnego 
Zgromadzenia – w  obradach łącznie 
wzięło udział 129 uprawnionych człon-
ków i pełnomocników członków oraz 68 
innych osób przysłuchujących się obra-
dom.
W Walnym Zgromadzeniu LSM na zapro-
szenie uczestniczyli: posłowie na Sejm 
RP Robert Kropiwnicki i  Ewa Szymań-
ska, prezydent miasta Tadeusz Krzakow-
ski, zastępca prezydenta miasta Jadwiga 
Zienkiewicz, radni Rady Miejskiej Legnicy 
oraz przedstawiciele Policji i Straży Miej-
skiej. 
Zaproszeni goście w  swoich wystąpie-
niach zwracali uwagę na bardzo dobre 
wyniki działalności gospodarczej Spół-
dzielni i  na wyróżniający się stan este-
tyczny i  techniczny budynków i  osiedli. 
Przekazali zebranym życzenia owocnych 
obrad.
Zgodnie z obowiązującym prawem, część 
Walnego Zgromadzenia nie jest orga-
nem Spółdzielni, nie może samodzielnie 
podejmować uchwał. Dopiero podsu-
mowanie wyników głosowań na wszyst-
kich częściach Walnego Zgromadzenia 
w sprawach określonych porządkiem ob-
rad przez Kolegium Walnego Zgromadze-
nia LSM autoryzuje i  potwierdza, które 
uchwały zostały podjęte, a które nie.
Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM 
odbyło się w dniu 30.05.2018 r. w siedzi-
bie Spółdzielni w składzie przewodniczą-
cy i sekretarze obrad trzech części Wal-
nego Zgromadzenia. 

Kolegium Walnego Zgroma-
dzenia LSM potwierdziło, że 
Walne Zgromadzenie LSM 
podjęło następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr 1 w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego LSM za 
2017 r.
2. Uchwałę Nr 2 w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania Zarządu LSM z działal-
ności w 2017 r.
3. Uchwałę Nr 3 w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania RN LSM z działalności 
w 2017 r.
4. Uchwałę Nr 4 w sprawie przeznacze-
nia zysku netto z działalności gospodar-
czej LSM za 2017 r.
5. Uchwałę Nr 5 w sprawie zmian w Sta-
tucie LSM.
6. Uchwały Nr 6 w sprawie „Regulami-
nu Rady Nadzorczej LSM w Legnicy”. 

7. Uchwałę Nr 7 w  sprawie aneksu do 
„Regulaminu obrad Walnego Zgroma-
dzenia LSM”.
8. Uchwałę Nr 8 w  sprawie określenia 
najwyższej sumy zobowiązań jaką Spół-
dzielnia może zaciągnąć.
9. Uchwałę Nr 9 w  sprawie absoluto-
rium członków Zarządu LSM.
Walne Zgromadzenie LSM zatwierdziło 
sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 
2017 rok i  zatwierdziło sprawozdania 
Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności 
w 2017 roku.
Dokonało podziału zysku osiągniętego 
w 2017 r. w kwocie 1 338 tysięcy zł, prze-
znaczając kwotę 1 000 000 zł na pokry-
cie nadwyżki kosztów nad przychodami 
w  gospodarce zasobami mieszkaniowy-
mi.
Uchwaliło zmiany w  Statucie LSM wy-
nikające głównie z  ustawy z  dnia 
20.07.2017 r. o  zmianie ustawy o  spół-
dzielniach mieszkaniowych, ustawy 
Kodeks postępowania cywilnego oraz 
ustawy – Prawo spółdzielcze. Również 
uchwaliło „Regulamin Rady Nadzorczej 
LSM” i  aneks do „Regulaminu obrad 
Walnego zgromadzenia LSM”.
Udzieliło absolutorium członkom Zarzą-
du LSM – Janowi Szynalskiemu, Grzego-
rzowi Lewandowskiemu, Dariuszowi Tra-
wińskiemu - za okres ich pracy w Spół-
dzielni w 2017 roku.
Wybrało Jana Szynalskiego na delegata 
LSM i  Andrzeja Andrzejewskiego na za-
stępcę delegata LSM na Regionalny Zjazd 
Delegatów Regionalnego Związku Re-
wizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Zielonej Górze.
Przyjęło informację o  realizacji wnio-
sków polustracyjnych po przeprowadzo-
nej w LSM lustracji w 2016 r.
W dyskusji w  trakcie obrad poszczegól-
nych części Walnego Zgromadzenia LSM 
podnoszono bieżące sprawy eksploata-
cyjne, wskazywano na potrzebę tworze-
nia bardziej dogodnych warunków dla 
starszych mieszkańców osiedli. Wyra-
żano opinie związane z  dobrą sytuacją 
gospodarczo-finansową Spółdzielni. Pod-
kreślano dobrą pracę gospodarzy domów 
i administratorów.
W  trakcie obrad części Walnego Zgro-
madzenia zgłoszono wnioski, które są 
zawarte w  protokołach obrad. Wnioski 
te będą rozpatrzone przez Zarząd i  RN 
LSM – stosownie do kompetencji statu-
towych.
Z dokumentami na Walne Zgromadzenie, 
protokołami obrad, uchwałami, członko-
wie LSM mogą zapoznać się w  siedzibie 
Spółdzielni. 
Z  dokumentacją dotyczącą Walne-
go Zgromadzenia LSM w  tym z  treścią 
uchwał Walnego Zgromadzenia można 
zapoznać się również na stronie interne-
towej Spółdzielni – www.legnickasm.pl 

Opr. M.A.

Walne Zgroma-
dzenie cz. I  

- wyróżnieni  
Odznaką Zasłu-

żony dla LSM

Walne Zgromadzenie cz. III  
-  wystąpienie prezydenta 
miasta Tadeusza 
Krzakowskiego
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Walne Zgromadzenie cz. I - wyróżnieni Odznaką 
Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego

Walne Zgromadzenie cz. II  
-  Prezydium

Walne Zgromadzenie cz. II  
-  Komisja Mandatowo- 

-Skrutacyjna

Walne Zgromadzenie cz. II  
-  Janusz Nadybał  

wyróżniony Odznaką  
Zasłużony Działacz  

Ruchu Spółdzielczego

Walne Zgroma-
dzenie cz. II  
-  Eugeniusz Ły-
syk wyróżniony 
Odznaką Zasłu-
żony Działacz 
Ruchu Spół-
dzielczego

Walne 
Zgromadzenie 

cz. II  
-  sprawozdanie 
RN przedstawia 

członek RN 
Władysław 
Szudrowicz

Walne Zgromadzenie cz. I  
-  Zarząd LSM

Walne Zgromadzenie cz. I  
-  przewodniczący Andrzej 
Andrzejewski odczytuje 
sprawozdanie RN LSM



................................................................................................................................................... 7NaSze SPraWy

Szanowni Państwo,
witam Państwa na Walnym Zgromadze-
niu Legnickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, które co roku jest doskonałą okazją 
do prezentacji efektów pracy Zarządu 
i omówienia funkcjonowania Spółdzielni 
jako całości.
Szczegółowe sprawozdanie Zarzą-
du z  działalności za rok 2017 zostało 
opublikowane na stronie internetowej 
Spółdzielni i  znajduje się do wglądu 
w  naszej siedzibie oraz w  placówkach 
kulturalno-oświatowych, natomiast 
jego omówienie rozpocznę od infor-
macji, że plan gospodarczo-finansowy 
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za rok 2017 został w pełni zrealizowa-
ny, a zysk netto zamknął się w kwocie 1 
mln 338 tys. zł.
Do oceny sprawozdania finansowego 
Spółdzielni Rada Nadzorcza wybrała bie-
głego rewidenta. W tym roku drogą kon-
kursu ofert zlecenie zbadania sprawozda-
nia otrzymała firma FABER z Wrocławia.
Zgodnie z  opinią biegłego rewidenta 
roczne sprawozdanie Legnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zostało sporzą-
dzone prawidłowo i  daje rzetelny obraz 
sytuacji majątkowej oraz finansowej 
Spółdzielni. Informuję również, że spra-
wozdanie powstało w  oparciu o  księgi 
rachunkowe i  jest zgodne co do formy 

i  treści z  obowiązującymi Spółdzielnię 
przepisami prawa czyli Ustawą o  spół-
dzielniach mieszkaniowych i  Ustawą 
o rachunkowości oraz jej Statutem.
Chciałbym podkreślić, że Spółdzielnia 
działa swobodnie, bez zatorów płatni-
czych, regulując na bieżąco swoje zo-
bowiązania finansowe, a  2017 rok jest 
kolejnym rokiem zamkniętym zyskiem 
oraz bez zagrożenia działalności również 
w zakresie zarządzania i administrowa-
nia lokalami.
Mając na uwadze opinię biegłego rewi-
denta, czuję się uprawniony, by powie-
dzieć, że kondycja finansowa Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej jest dobra.
Szanowni Państwo,
tak dobra kondycja finansowo-majątko-
wa Spółdzielni jest wynikiem codziennej 
działalności Zarządu, dla którego priory-
tetami w minionym roku były:
realizacja założeń przyjętych w planie 
gospodarczo-finansowym;
realizacja zaleceń i  uchwał organu 
nadzorczego;
skuteczna windykacja należności;
wdrażanie wytycznych wynikających 
z obowiązującego prawa;
wykonywanie remontów i  moderniza-
cji;
oraz działalność kulturalno-oświato-
wa.

Jak już wspomniałem, jednym z priory-
tetów Zarządu w 2017 r. była działalność 
remontowa, na którą wydaliśmy blisko 7 
milionów zł. 
W ramach tej kwoty w nieruchomościach 
Spółdzielni zostały przeprowadzone pra-
ce ogólnobudowlane, instalacyjne i  ter-
momodernizacyjne.
Rok 2018 będzie równie intensywny w tej 
kwestii, bo zaplanowaliśmy wykonanie 
remontów na kwotę nieco ponad 10 mln 
zł. Na sumę tę składa się koszt między in-
nymi kompleksowego remontu 64 klatek 
schodowych, co stanowi stuprocentowy 
wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi. 
W trakcie remontu znajduje się obecnie 
obiekt przy ul. Heweliusza 7, któremu 
należy przywrócić sprawność techniczną 
i poprawić jego estetykę.
W tym roku kontynuujemy także termo-
modernizację budynków przy ul. Mary-
narskiej 54-60, Torowej 38-52 i siedziby 
Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 8. Mówiąc 
o tym zadaniu, chciałbym przypomnieć, 
że w  2017 roku Legnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa uzyskała dofinansowanie 
na jego realizację z  funduszy unijnych, 
a nasz wkład własny stanowią przychody 
uzyskane z  tytułu najmu lokali użytko-
wych dla budynku przy ul. Gwiezdnej 8 
i odpisów na fundusz remontowy dla ul. 
Marynarskiej i Torowej.

Przy ul. Marynarskiej i  Torowej realizo-
wana jest wymiana sidingu oraz moder-
nizacja węzłów ciepłowniczych i montaż 
paneli fotowoltaicznych, co będzie na-
szym kolejnym proekologicznym przed-
sięwzięciem.
Ponadto, mając na uwadze zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców, zdecydowali-
śmy się na montaż nowoczesnych urzą-
dzeń do podgrzewania wody.
W budynku przy ul. Gwiezdnej 8 remont 
jest już na półmetku, a jego efektem koń-
cowym będzie budynek przystosowany 
do potrzeb obsługi mieszkańców i  pod-
miotów wynajmujących lokale. 
Najbardziej cieszy nas fakt, że wreszcie 
możemy odpowiedzieć na prośby miesz-
kańców i  zostanie zniesiona bariera ar-
chitektoniczna w postaci wysokich scho-
dów, a powstająca właśnie winda sprawi, 
że budynek stanie się bardziej przyjazny 
i dostępny dla osób mających trudności 
w poruszaniu się.
Dlatego też na parterze zaplanowaliśmy 
Biuro Obsługi Mieszkańców wraz z biu-
rem czynszów i kasami. Nowe rozwiąza-
nia techniczne ułatwią również dostęp do 
pogotowia technicznego i  innych służb 
Spółdzielni. Jestem przekonany, że tak 
zaprojektowana przestrzeń budynku 
przy ul. Gwiezdnej sprawi, że mieszkań-
com naszych zasobów będzie znacznie ła-
twiej zrealizować cel swojej wizyty, a ca-
łość modernizacji zwiększy atrakcyjność 
naszej siedziby również w oczach najem-
ców lokali.

wystĄPienie PReZesa ZaRZĄdu 
Legnickiej sPÓłdZieLni miesZkaniowej na waLnym 
ZgRomadZeniu Lsm w dniach 15, 17 i 22 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie cz. II  
- wystąpienie prezesaza 

Zarządu Jana Szynalskiego

Walne Zgromadzenie cz. I  
-  udział posłów w obradach



...................................................................................................................................................8 NaSze SPraWy

Zdaję sobie sprawę, że w  tej chwili re-
mont jest uciążliwy dla osób korzystają-
cych z  budynku, ale zapewniam, że już 
wkrótce wszyscy odczujemy pozytywną 
zmianę.
Oprócz wspomnianych już większych 
przedsięwzięć w  2018 roku zakończymy 
proces modernizacji 116 dźwigów oso-
bowych. Zadanie to wymagało dużego 
nakładu pracy i stanowiło ogromny wy-
siłek finansowy ponad 12 mln zł, który 
rozłożyliśmy na lata. Dzięki tej inwestycji 
otrzymaliście Państwo do dyspozycji no-
woczesne, energooszczędne i  jednocze-
śnie bezpieczne windy. 
Zaplanowane na tegoroczne remonty 10 
mln zł to wysoka kwota, która uczyni Le-
gnicką Spółdzielnię Mieszkaniową miej-
scem bezpieczniejszym, piękniejszym 
i  bardziej przyjaznym jego użytkowni-
kom, a  planując jej rozdysponowanie, 
uwzględniliśmy postulaty Rad Osiedli 
oraz wpływające do Zarządu wnioski 
mieszkańców.

Szanowni Państwo,
oprócz działalności remontowej w  Le-
gnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pro-
wadzona jest także działalność eksplo-
atacyjna.
I tak wskaźnik wody niezbilansowanej za 
2017 rok wyniósł 3,15% i  jest najniższy 
od czasu wprowadzenia indywidualnego 
rozliczenia, natomiast w  28 nierucho-

mościach zużycie wody zostało zbilan-
sowane. 
Uzyskaliśmy także bardzo dobry 
26-dniowy wskaźnik regulowania należ-
ności z tytułu dostaw i usług, przy nor-
mie wynoszącej 37 do 52 dni.
Cieszy nas również to, że nie zwiększa się 
poziom zaległości z tytułu opłat czynszo-
wych, które obecnie wynoszą 1 mln 100 

tys. zł, ale zapewniam Państwa, że win-
dykacja prowadzona jest starannie, 
a sprawy wyjątkowo trudne kierowane są 
na drogę sądową.
Warto dziś także powiedzieć, że od roku 
codzienną pracę Legnickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej wspiera Zintegrowany 
System Informatyczny UNISOFTU, któ-
rego wdrożenie planujemy zakończyć 
jeszcze w  tym roku. Efektem finalnym 
tych prac będzie system, który usprawni 
funkcjonowanie Spółdzielni zarówno Za-
rządowi jak i mieszkańcom.
Obok działalności remontowej i  eksplo-
atacyjnej realizujemy również działal-
ność kulturalno-oświatową, prowadząc 
Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” 
i Klub Mieszkańców „Agatka”.
Obie nasze placówki na stałe wrosły 
w mapę kulturalną Legnicy i z powodze-
niem prowadzą działalność w  zakresie 
animacji kultury dla dzieci, młodzieży, 
osób dorosłych i seniorów. 
Co ważne, „Kopernik” i  „Agatka” stale 
podnoszą swoją atrakcyjność, organizu-
jąc coraz to nowe przedsięwzięcia i  za-
praszając do udziału w  różnorodnych 

Walne Zgromadzenie cz. III 
-  Prezydium

Walne Zgromadzenie cz. III 
- Komisja Wnioskowa

Walne Zgromadzenie cz. II  
-  wyróżnieni Odznaką 

Zasłużony dla LSM

Walne Zgromadzenie cz. III -  
wyróżnieni Odznaką  
Zasłużony dla LSM
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sekcjach, wycieczkach oraz imprezach plenerowych. Istotnym 
elementem naszej działalności w  tym zakresie jest również 
organizacja półkolonii letnich i  zimowych, które cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem i są wysoko ocenianie przez 
uczestników oraz ich rodziców. Informuję również, że na or-
ganizację wypoczynku letniego i zimowego co roku otrzymu-
jemy dofinansowanie z Urzędu Miasta, co pozwala znacząco 
uatrakcyjnić program. 
Mówiąc o działalności kulturalno-oświatowej Spółdzielni już 
dzisiaj zapraszam Państwa na nasze doroczne festyny, które 
Klub Mieszkańców „Agatka” organizuje 26 maja, a Spółdziel-
czy Dom Kultury „Kopernik” 9 czerwca. Będzie to okazja do 
międzypokoleniowej i sąsiedzkiej integracji oraz do przyjrze-
nia się z bliska pracy naszych placówek kulturalno-oświato-
wych. 
Szanowni Państwo,
we wrześniu weszły w  życie zmiany w  Ustawie o  spółdziel-
niach mieszkaniowych. Są one znaczące i mamy tylko rok na 
dostosowanie do nich naszego statutu, dlatego została powo-
łana Komisja Statutowa, która opracowała już projekt zmian 
w  Statucie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chciałbym 
podkreślić, że Komisja uwzględniła zgłaszane wcześniej pro-
pozycje, a  projekt został zaakceptowany przez Radę Nad-
zorczą i dziś zostanie przedłożony do uchwalenia Walnemu 
Zgromadzeniu. 
Realizacja zapisów ustawy przez Zarząd spowodowała, że 
osoby nieposiadające praw do mieszkania, czyli tzw. członko-
wie oczekujący, to członkostwo utracili, natomiast uzyskało je 
1171 osób i tym samym na koniec 2017 r. Spółdzielnia liczyła 
8689 członków.

W tym roku prowadzimy także działania w zakresie wdrażania 
unijnego Rozporządzenia o  Ochronie Danych Osobowych, czyli 
tzw. RODO, które określa i systematyzuje zasady ochrony wrażli-
wych danych osobowych.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący
dziś mija rok od wyboru Rady Nadzorczej i Rad Osiedli na ka-
dencję 2017-2020. Bardzo dziękuję za ten czas. Jestem wdzięczy 
szczególnie za tak szybkie wdrożenie się w kompetencje statu-
towe Rady Nadzorczej i  sprawne opracowanie projektu zmian 
w Statucie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Kończąc moje wystąpienie, chciałbym podkreślić, że wspomnia-
ne wcześniej sukcesy na wielu polach działalności Spółdzielni nie 
byłyby możliwe bez dobrej współpracy z Radą Nadzorczą i Rada-
mi Osiedli oraz bez dużego zaangażowania i systematycznej pra-
cy pracowników Spółdzielni. Wszystkim Państwu jestem wdzięcz-
ny za miniony rok i proszę o więcej, byśmy spotykając się w 2019 
roku mogli uznać rok 2018 również za pełen sukcesów. 
Dziękuję za uwagę. 

Walne Zgromadzenie cz. III  
-  Komisja Mandatowo-

Skrutacyjna

Walne Zgromadzenie cz. III  
-  głosowanie  

nad absolutorium  
członków Zarządu

Walne Zgromadzenie cz. III  
- uczestnicy obrad 
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Święto  
OSIEDLA  
ASNYkA
Tradycyjnie już, w ostatnią sobotę maja Le-
gnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprosiła 
mieszkańców na coroczny wiosenny festyn 
osiedlowy „rodzinna majówka z Klubem 
agatka”. Tegoroczna impreza obfitowała w 
różnorodne atrakcje sportowe, rekreacyjne 
i ekologiczne.
Po raz pierwszy wydarzeniem towarzyszą-
cym był RODZINNY EKO BIEG, którego 
uczestnicy rywalizowali w trzech katego-
riach:
 BIeG OPeN na dystansie 5 km,
 BIeG DzIeCI na dystansie 1 km,
 BIeG PrzeDSzKOLaKa na dy-
stansie 500 m.
Dla wszystkich uczestników 
wydarzenia przewidziane zo-
stały wyjątkowe eko-medale 
okolicznościowe i pakiety star-
towe. Najszybsi zawodnicy 
Biegu OPeN zostali uhonoro-
wani oryginalnymi eko-pucha-
rami. Imprezie towarzyszyła 
wspaniała atmosfera budowana 
sportowym duchem walki przez 
160 zawodników oraz wielu kibi-
cujących im członków rodzin.
Ponadto, jak co roku, na terenie 
ogrodu rekreacyjnego LSM przy ul. 
asnyka na uczestników imprezy czekało 
wiele atrakcji:

•	 PIKNIK EKOLOGICZNY z warsztata-
mi, animacjami, akcjami i pokazami, 
•	 PIKNIK SPORTOWY „Bawimy się w 
sport z Decathlon” - zabawy, konkursy, ani-
macje, testowanie sprzętu, spotkania z trene-
rami,

•	 PIKNIK MUZYCZNY – koncert zespo-
łów folklorystycznych i dziecięco- młodzieżo-
wych,
•	 STREFA ZABAW (m.in. park dmuchań-
ców, trampoliny, konkurencje zręcznościo-
we, animacje dla dzieci), 
•	 STANOWISKA EKSPERCKIE, POKA-
ZY, KIERMASZE,

•	ZAGRODA SMAKÓW z festynowy-
mi smakołykami, grillem i napojami z 

saturatora,
•	STREFA GIER z warsztatami 

i konkursami. 
Organizatorzy po raz ko-

lejny zapewnili bezpłat-
ne atrakcje dla całych ro-
dzin, dzięki współpracy  z 
Gminą Legnica, lokalny-
mi firmami i instytucjami 
oraz wieloma osobami 
prywatnymi, które czyn-
nie wspierały realizację 
tegorocznego przedsię-
wzięcia.

Sobota spędzona w ramach 
RODZINNEJ MAJÓWKI 

z Klubem „agatka” okazała 
się doskonałym pomysłem na 

wspaniałą zabawę, aktywny wy-
poczynek i edukację ekologiczną.

Opr. M. M-J.



Roztańczony dzień dziecka
Dzień Dziecka w Legnicy trwał w tym roku wyjątkowo długo. Jedną z ostatnich imprez z tej oka-
zji był Roztańczony Dzień Dziecka, który Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała na 
Gwiezdnej Arenie oraz na pobliskich terenach zielonych.

Jak sama nazwa wskazuje, naj-
ważniejszym elementem wyda-
rzenia był taniec. Na Gwiezdnej 
arenie wystąpiły grupy prezen-
tujące różne jego odmiany – od 
disco, przez burleskę i  taniec 
z  szarfami, po taniec towarzy-
ski a  nawet koreański. Gwiaz-
dami dnia były doskonale znane 
legniczanom i na co dzień pracu-
jące pod skrzydłami Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej złote 
Dzieci. Była to okazja, by zoba-
czyć ich najnowsze programy, za 
które przez całą wiosnę zbierały 
nagrody na ogólnopolskich festi-
walach. Sobotnie wydarzenie po-
zwoliło nam wszystkim poczuć 
się jak one, bo przez całą impre-
zę były prowadzone animacje ta-
neczne. Na scenie zaprezento-
wały się również muzyczne dzie-
ci Weroniki Kwaśny i  wokaliści 
Studia Piosenki SDK „Kopernik”. 
Całość zakończyła zabawa ta-
neczna z DJ Marcyśką.

Na terenach zielonych wokół 
Gwiezdnej areny swoje stanowi-
ska rozłożyli także rękodzielnicy 
i specjaliści od warsztatów wsze-
lakich. Można było zaprojekto-
wać własny kubek, z gliny ulepić 

małe dzieło sztuki, posadzić zioła 
i kwiaty, by cieszyły przez resztę 
wiosny, a także tradycyjną meto-
dą zrobić sobie masło, uszyć ma-
skotkę lub samodzielnie wyko-
nać recyklingową zabawkę.

Sobotnia zabawa ze Spółdziel-
czym Domem Kultury „Ko-

pernik” była również okazją 
do sprawdzenia swoich sił 

w  plenerowym Planszowi-
sku oraz w szachach, bry-
dżu i crokinole. Dla tych, 
którzy chcieli poćwiczyć 
mięśnie i  wolą zabawy 
sportowe, udostępniony 
był stół do gry w  tenisa 
stołowego, a agencja ar-

tystyczna Hegemon poprowadzi-
ła gry i zabawy historyczne.
Dla najmłodszych organizatorzy 
przygotowali dmuchańce, tram-
poliny, bańki w  rozmiarze XXL 
oraz bardzo bliskie spotkania 

z  przesympatycznymi alpakami 
i kucem. W strefie łakomczucha 
natomiast można było znaleźć 
pyszne kiełbaski z  grilla, słodką 
watę cukrową, zimne lody i sor-
bet oraz zdrowe owoce.
Impreza była współfinansowa-
na przez Legnicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową, Gminę Legnica 
oraz Legnickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Opr. A. Sz-P.
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wakacyjny maraton przygód i wrażeń
Od 25 czerwca do 3 sierpnia Klub Mieszkańców „Agat-
ka” z myślą o wakacjach, pełnych doświadczeń, wrażeń i 
przygód, tradycyjnie już przygotowuje 6 tygodni atrak-
cji dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy tematycznych bloków zajęć i wycieczek w 
formie półkolonii będą zgłębiać ciekawostki historyczne, 
staną się odkrywcami naszego regionu, będą poznawać 
fascynujący świat przyrody, ekologii i smaków. Ponadto, 
młodzi klubowicze z „Agatki” odkryją w sobie artystów, 
podróżników i badaczy natury, poznając dodatkowo 
świat bliskich oraz dalekich kultur. Całości dopełni wie-
dza na temat zdrowia i bezpieczeństwa podczas spotkań 
z zaproszonymi gośćmi.
W ramach zajęć na terenie Legnicy dzieci i młodzież 
wezmą udział w różnorodnych zajęciach i warsztatach 
oraz wyjściach zorganizowanych. Grupy półkolonistów 
odwiedzą muzeum, palmiarnię, galerię sztuki, kino, krę-
gielnię, strzelnicę sportową oraz wiele innych miejsc na 
mapie naszego miasta.
Dodatkowo przygotowano 10 wycieczek w ramach „Let-
niej Akademii Podróżnika”. Młodzi globtroterzy odwie-
dzą najciekawsze zakątki Dolnego Śląska. Będą uczest-
niczyli w specjalnie przygotowanych warsztatach arty-
stycznych, ekologicznych, kulinarnych oraz wiedzy re-
gionalnej.

Tradycyjnie już zwieńczeniem letnich wypraw tury-
stycznych organizowanych podczas wakacji przez Klub 
„Agatka” będzie rodzinna wycieczka na terenie Czech i 
Polski. Tym razem odwiedzimy Kamienną Górę, Janskie 
Lazne w Czechach oraz leżącą na styku dwóch granic 
Przełęcz Okraj. 
Natomiast lista tegorocznych wędrówek obejmie: 
Wrocław, Kowary, Karpacz, Kuźniczysko, Lutynię, 
Marcinowo, Gromadkę, Piechowice, Paławną, Nagó-
rze. Tam czekają na naszych odkrywców tajemnice 
Dolnego Śląska, parki krajobrazowe, ciekawe gospo-
darstwa agroturystyczne, zakłady wytwórcze i nie-
zwykłe zabytki.
Zatem młodzi globtroterzy w ramach przygotowanej 
oferty wakacyjnej nie będą mogli narzekać na nudę, o 
jej brak zadbamy również w Legnicy podczas 6 tygodni 
wakacyjnych spotkań w „Agatce”. 
Na uczestników wakacyjnego programu , jak zawsze, 
czekają liczne niespodzianki.
Program „Lato 2018 z Klubem Agatka” współfinansowa-
ny jest ze środków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Gminy Legnica.
Bliższe informacje i zapisy w Klubie Mieszkańców „Agat-
ka” – Legnica ul. Artyleryjska 40 F, tel. 76 72 30 983.

Opr. M. M-J.

***
Kwitną już akacje
już niedługo wakacje!
Zabawa, beztroska, wycieczki
nie trzeba będzie nosić teczki.
Morze, jeziora, góry,
jedni pojadą na Mazury.
Zwiedzać będziemy i duże miasta
i jeść będziemy drożdżowe ciasta.
Do tego lody, gofry i frytki,
złowimy nie raz pyszne rybki.
Relaks, plaża, opalanie
w piłkę czasem granie.
Bo wakacje miły czas
dobrze czasem móc pójść w las.
I odpocząć po ciężkiej pracy
należy nam się rodacy!

ANNA KRUPA  
mieszkanka  

osiedla „Kopernik”,  
poetka, dziennikarka

to będzie lato pełne przygód!

Wraz z pierwszym tygo-
dniem wakacji startują pół-
kolonie w SDK „Kopernik” 
i - jak zwykle - będzie to 
czas po brzegi wypełniony 
aktywnością na wielu po-
lach.
To będzie lato pełne przy-
gód, w trakcie których 
dzieci w wieku od 7 do 10 
lat zamienią się w piratów, 
Indian, piekarzy, kolejarzy 

a nawet zdunów. Oprócz 
tego będziemy dzielić się 
wiedzą na temat zwierząt, 
leczniczej mocy ziół, które 
rosną nawet na miejskich 
trawnikach, a także spraw-
dzimy swoje siły podczas 
wiejskich olimpiad z nie-
zwykłymi konkurencjami 
sportowymi.
Na każdy turnus organiza-
torzy zaplanowali dwie wy-

cieczki poza Legnicę, któ-
rych łącznie odbędzie się aż 
12, a dni spędzone w mie-
ście będą uatrakcyjnione 
wyjściami do kina, kreatyw-
nymi zajęciami artystyczny-
mi, rozwijającymi treninga-
mi sportowymi, uwrażli-
wiającymi tanecznymi i mu-
zycznymi warsztatami oraz 
wizytami w wielu ważnych 
miejscach naszego miasta.
Od 25 czerwca do 3 sierp-
nia zaplanowano sześć tur-
nusów półkolonii, a w każ-
dym z nich również spo-
tkania o tematyce profilak-
tycznej.
Całość jest współfinanso-
wana przez Wydział zdro-
wia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Legnica.

Opr. A. SZ-P.

Lato 2018 z klubem agatka 
wakacyjny blok zajeć i wycieczek 
25-29.06.2018 
I turnus pod hasłem: „Letnia przygo-
da z historią” 
W programie wycieczki:  Kliczków, Tomaszów Bo-
lesławiecki (Zamek Kliczków, Zakład Ceramiki Bole-
sławieckiej)  Marcinowo-Trzebnica (Małe Muzeum 
Ludowe „U Kowalskich”, „Kocia ścieżka”
2-6.07.2018
II turnus pod hasłem: „Letnia eko-
-przygoda”
W programie wycieczki:  Kuźniczysko( "Gospodar-
stwo " Stary młyn", Eko Frajda)  Wrocław( Ogród 
Zoologiczny , Afrykarium)
9-13.07.2018
III turnus pod hasłem: „Akademia 
młodych odkrywców” 
W programie wycieczki:  Lutynia , Środa Śląska 
(gospodarstwo „Owoce Lutyni”, Skarb Średzki – 
Muzeum regionalne)
16-20.07.2018
IV turnus pod hasłem: „W krainie da-
lekich i bliskich kultur” 
W programie wycieczki:  Kowary-Karpacz (Park 
Miniatur , Karkonoskie Tajemnice)  Gromadka 
(Gospodarstwo „Gajówka Głuszec”)
23-27.07.2018
V turnus pod hasłem: „Artystyczne Lato” 
W programie wycieczki:  Pławna, Nagórze (Za-
mek Legend Śląskich, Gospodarstwo Zajazd przy 
szlaku)  Kamienna Góra-Janskie Lazne-Czechy- 
Przełęcz Okraj (Projekt Arado, Ścieżka w Koronach 
Drzew, Karkonoska biesiada, spacer na szlaku Mię-
dzy grzbietami)

30.07-03.08.2017
Otwarta wakacyjna pracownia artystyczna. Blok za-
jęć warsztatowych pod hasłem: „Wakacyjne Labora-
torium Działań Twórczych”.
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Rozmowa z GRzeGoRzem Lewandowskim, zastępca pRezesa zaRządu ds. 
techniczno-ekspLoatacyjnych LeGnickiej spółdzieLni mieszkaniowej

dobre pomysły się sprawdzają
yPraca w Zarządzie Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej to chy-
ba duży komfort? Spółdzielnia nie 
tylko funkcjonuje prężnie, ale dba 
przy tym o kieszenie mieszkań-
ców. Trudno połączyć te cele.
– To że jesteśmy w stanie minimalizo-
wać obciążenia mieszkańców, to powód 
do zadowolenia, zarówno dla nich jak i 
dla władz Spółdzielni. Aby osiągnąć ten 
efekt, potrzeba jednak wiele planowa-
nia i pracy. Wszystko przecież kosztuje, 
a przez zapewnianie jak najlepszych wa-
runków zamieszkania rozumiemy także 
unowocześnianie naszych zasobów. Ceny 
na rynku się zmieniają, dlatego kosz-
ty ponoszone przez LSM także będą ro-
snąć. A to zawsze ma konsekwencje dla 
mieszkańców. Nie wolno zapominać, 
że Spółdzielnia jest organizacją, która 
sama się finansuje. Dlatego doceniamy, 
że zdobywaliśmy w ostatnim czasie do-
tacje, co przyspieszało postęp trwających 
prac remontowych. Jeśli sięgniemy po 
kolejne dofinansowania – zrealizujemy 
nasze cele sprawniej niż gdybyśmy mu-
sieli pokryć koszt wyłącznie z własnych 
środków.
yPo kilku latach komfortu nie-
znanego w wielu innych spół-
dzielniach na terenie całej Polski, 
mieszkańcy budynków pod zarzą-
dem Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej powinni zatem spodzie-
wać się podwyżki opłat od lokali?
– W takim samym stopniu, jak spodzie-
wają się ich, idąc na zakupy. Jesteśmy 
częścią rynku, podlegamy jego prawom i 
wraz ze zmianami cen w innych sferach 
życia, będziemy musieli także zmieniać 
wysokość opłat za mieszkania. Naszym 
zadaniem jest to, by niezbędne zmiany 
były jak najmniejsze. Z pewnością będą 
one również wprowadzane w odpowied-
nim okresie, by zrównoważyć finanse 
Spółdzielni.
ySpółdzielnia ma dbać o komfort 
mieszkańców, a te starania wi-
dać dziś gołym okiem. Trwa sporo 
drobnych, ale też większych inwe-
stycji. Jak dziś przedstawia się po-
stęp planowanych remontów?
– Postawiliśmy na zadania, które wy-
równują stan techniczny poszczegól-
nych nieruchomości. Dlatego chcemy 
zakończyć w najbliższym czasie malo-
wanie klatek schodowych. Dbanie o ich 
estetykę jest odczuwalne na co dzień, 
to także wpływa na odbiór naszych bu-
dynków. Mniej widoczne są z pewnością 
remonty, które wpływają na ponoszone 
koszty, równie mocno wpływają jednak 
na komfort zamieszkiwania. Przejęliśmy 

już kilka węzłów cieplnych i planujemy 
skorzystać z naszych dotychczasowych 
doświadczeń w samodzielnym zarządza-
niu węzłami. To oznacza przejmowanie i 
modernizowanie kolejnych. Efekt? Ciepło 
będzie dostarczane do mieszkań w takim 
zakresie, jaki jest niezbędny.
Inny kłopot, z którym trzeba sobie po-
radzić to działanie wentylacji w budyn-
kach. Wiele osób remontuje swoje miesz-
kania, m.in. wymieniając okna na szczel-
niejsze. Często powstają wtedy problemy 
z prawidłową pracą wentylacji w budyn-
kach. Wpływ na to mają także tzw. jun-
kersy, które pracują inaczej w przypad-
ku szczelniejszych budynków. W miarę 
możliwości finansowych Spółdzielni bę-
dziemy dążyli do zlikwidowania wszyst-
kich junkersów w naszych zasobach. O 
słuszności tej decyzji przekonują nasze 
dotychczasowe doświadczenia, ale też 
opinie innych spółdzielni. Po likwidacji 
junkersów praca wentylacji w budynkach 
się poprawia a ryzyko wystąpienia nega-
tywnych zjawisk w okresie zimowym zo-
stanie znacznie zmniejszone.
yWymiana junkersów i montaż 
ciepłej wody w budynkach – re-
alizacja tych dwóch celów jest tak 
istotna?
– Konsekwencją likwidacji junkersów 
jest budowa instalacji ciepłej wody, któ-
ra jest dostarczana do mieszkań bez-
pośrednio z węzła. Naszym zdaniem, to 
zwiększa komfort zamieszkiwania. War-
to przypomnieć, że pierwsze budynki na 
osiedlu były wyposażane w junkersy, a 
później, w trakcie prac na pozostałych 
nieruchomościach, zrezygnowano z tego 
pomysłu. To nie była przypadkowa decy-
zja. Proszę zwrócić uwagę, że np. na osie-
dlu Kopernik II nie uświadczymy junker-
sów, a wyłącznie instalacje ciepłej wody 
użytkowej.
yTrudno oprzeć się wrażeniu, że 
na skuteczność we współczesnym 
zarządzanie nieruchomościami 
ma wpływ liczba pozyskanych do-
tacji, np. z budżetu UE.
– Nie odstajemy od innych zarządców pod 
tym względem. Jesteśmy równie aktywni, 
jak inni. Zresztą, trudno to ocenić. Jedni 
powiedzą, że pozyskaliśmy dużo, inni – że 
ktoś sięgnął po większe pieniądze. To prze-
cież nie są zawody. Życzę jak najlepiej in-
nym zarządcom. Chciałbym, by i nam ta-
kie starania przynosiły korzyści. Poza tym, 
że współzarządzam Spółdzielnią, jestem 
także mieszkańcem LSM i  Legnicy i intere-
suje mnie, jak zmienia się miasto.
yPieniądze pozyskane z fundu-
szy unijnych dziś LSM wykorzystu-
je choćby na remont siedziby. Jak 

długo trzeba jeszcze czekać na 
zakończenie prac?
– Szacujemy, że roboty zakończą się 
w wakacje. Później czeka nas jesz-
cze proces rozliczenia, bo korzystanie 
z dotacji wymaga wiele pracy. Trzeba 
się mocno napracować, aby dowieść, 
że wszystko zostało zrobione z 
uwzględnieniem ustalo-
nych wymogów.
Muszę przyznać, 
że wiele obie-
cujemy sobie 
po tej in-
westycji. 
N i e -
zwy-
kle 

ważne jest dla nas, że poprawią się wa-
runki pracy administracji i firm, wynaj-
mujących lokale. Nie mniej istotne jest 
jednak to, że zmieni się część budynku 
dedykowana obsłudze mieszkańców. Na 
dobre znikną bariery architektoniczne, 
dzięki czemu dostęp stanie się łatwiejszy 
dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Z kolei działy: eksploatacji, czynszów i 
członkowski, które najczęściej odwie-
dzają mieszkańcy, zostaną poszerzone o 
biuro obsługi. Na parterze będzie więc 
można załatwić wszystko sprawnie w, 
jak to nazywam, strefie mieszkańców. 
Ustalając zakres prac postanowiliśmy 
skorzystać z nowych rozwiązań tech-
nicznych, tj. oprogramowania i wizual-
nych środków przekazywania informa-
cji. W moim odczuciu to rzeczywiście 
przyniesie jeszcze lepszą obsługę na-
szych mieszkańców.
yKońca wakacji wypatrują więc 
chyba zarówno mieszkańcy, jak 
i pracownicy LSM. Panu z pew-
nością również milej będzie wró-
cić do obowiązków po urlopie w 
unowocześnionych wnętrzach. Jak 
spędza pan wolny czas?
– Mam wiele zainteresowań i część z nich 
znajduje odzwierciedlenie na naszych za-
sobach. Najbardziej interesuje mnie two-
rzenie stref wspólnych dla mieszkańców, 
czego efektem jest m.in. deptak na ul. 
Marsa, mojego projektu. Chciałbym, aby 
powstawały kolejne takie miejsca, prze-
znaczone na przestrzenie wspólne dla 
mieszkańców. To ważne, by ludzie mie-
li miejsca, gdzie mogą się spotkać, po-
rozmawiać, przysiąść i odpocząć, np. po 

zrobieniu zakupów. Wszystko trzeba jed-
nak planować zgodnie z możliwościami 
finansowymi Spółdzielni.
yA plany na najbliższy wypoczy-
nek? Nie wmówi mi pan, że Zarząd 
Spółdzielni nie potrzebuje odpo-
czynku?
– W tym roku już odpoczywałem, być 
może jesienią czeka mnie jeszcze chwi-
la urlopu. Nasze plany urlopowe musi-
my w Zarządzie dopasowywać do cyklu 
inwestycyjnego. Jesteśmy na końcowym 
etapie kilku inwestycji, później będzie 
trzeba je rozliczyć, poświęcając temu 
jak największą uwagę. Nadzór nad tym 
etapem jest konieczny. Co do wakacji... 
Zwykle stawiam na aktywny wypoczynek 
– zwiedzanie i ruch. Po drodze znajduję 
wiele inspiracji, a część ich ma wpływ na 
prace wykonywane w Spółdzielni...
yEgzotyczne pomysły podpatrzo-
ne na wyprawach wciela pan w ży-
cie na osiedlu?
– Staram się, choć to wymaga czasu. 
Dawno temu, właśnie za granicą zoba-
czyłem pierwsze śmietniki podziemne. 
Przeanalizowałem wtedy koszty i stwier-
dziłem, że to może się sprawdzić w na-
szych warunkach. Dziś mamy już kilka 
takich instalacji i sprawdzają się zarów-
no pod względem eksploatacji, jak i od-
bioru odpadów.
yŻyczę zatem kolejnych cieka-
wych pomysłów. Czego jeszcze?
– Nieco więcej życzliwości ze strony 
mieszkańców. A także wiary, że napraw-
dę działamy w ich interesie.
yTego zatem życzę. Dziękuję za 
rozmowę.
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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 lip-
ca.
Prawidłowe hasło krzyżówki za-
mieszczonej w  „Nowym Lokato-
rze LSM” nr 1/2018 brzmi: „WIO-
SNA I TAK PRZYJDZIE”. Wpłynę-
ło 254 rozwiązania. Nagrodę – pa-
rasol z logo LSM – wylosowała Pani 
ELżBIETA SADOWSKA z Legnicy. 
Gratulujemy! Nagroda do odbioru 
w siedzibie LSM, pokój nr 117. 
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DESER TRUSKAWKOWY
Składniki:
–  50 dkg truskawek
–  175 g cukru
–  2 łyżki cukru pudru
–  100 ml mleka skondensowanego z puszki
–  galaretka truskawkowa
–  ok. 20 g gorzkiej czekolady.

Przygotowanie:
Truskawki myjemy, pozbawiamy szypułek i osusza-
my. Połowę truskawek miksujemy z cukrem pu-
drem, a resztę kroimy na połówki. Galaretkę roz-
puszczamy w połowie wody podanej na opako-
waniu i studzimy. Połowę ostudzonej galaretki 
należy wymieszać ze zmiksowanymi truskaw-
kami i rozłożyć do pucharków. W tak powsta-
ły mus wkładamy pokrojone truskawki, po 
czym odstawiamy pucharki do lodówki.
Następnie miksujemy schłodzone mleko 
skondensowane do uzyskania puszystej kon-
systencji. Ciągle miksując, bardzo wolno wle-
wamy pozostałą galaretkę. Powstałą piankę 
wykładamy na schłodzony mus truskawkowy 
i ponownie wstawiamy do lodówki.
Przed podaniem pucharki udekorować wiórka-
mi gorzkiej czekolady.
zdrowy i łatwy do wykonania deser. Świetnie sma-
kuje w gorące dni.
Kolejne przepisy w następnych wydaniach.

Opr. Monika A.




