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nadchodzi 
jesień
Szanowni Państwo,
gdy za oknami panowała letnia 
aura - jak zwykle dość kapry-
śna – pracownicy cały czas dbali 
o  prawidłowe funkcjonowanie 
Legnickiej spółdzielni Mieszka-
niowej i  nieustannie pracowali 
nad poprawą estetyki zasobów 
oraz ich otoczenia. oprócz 
tego, wciąż trwają prace nad 
wymianą węzłów cieplnych, 
które znacząco wpłyną nie tyl-
ko na ilość energii potrzebnej 
do ogrzania naszych mieszkań, 
ale również obniżą ponoszone 
na ten cel wydatki. Już dzisiaj 
wiemy, że nowe instalacje po-
zwalają zaoszczędzić około 20 
proc. energii.
Cieszę się, że mogę państwa 
również poinformować o  za-
kończeniu kompleksowej ter-
momodernizacji budynków 
przy ul. Torowej 38-52 i  Ma-
rynarskiej 54-60, realizowaną 
przy dużym udziale środków 
unijnych. przypominam, że za-
kres prac obejmował likwida-
cję junkersów, wymianę wę-

złów cieplnych, montaż paneli 
fotowoltaicznych i pomp ciepła 
oraz docieplenie budynków. Je-
stem pewny, że ta gruntowna 
termomodernizacja poprawi ja-
kość życia mieszkańców.
przypominam, że już w  przy-
szłym roku rozpoczynamy 
świętowanie 60-lecia istnienia 
Legnickiej spółdzielni Miesz-
kaniowej, która została zareje-
strowana dokładnie 4 stycznia 
1960 roku i powstała w odpo-
wiedzi na ogromne zapotrze-
bowanie rozwijającego się mia-
sta na mieszkania. w  tej chwi-
li składa się na nią 116 budyn-
ków i 7908 mieszkań, które za-
mieszkuje około 17 tys. osób. 
obecnie spółdzielnia liczy 8739 
członków, a  jej całkowita po-
wierzchnia – ze 175 lokalami 
użytkowymi i  30 garażami – 
to 398 828 mkw. Te wszystkie 
wielkości decydują, że jest ona 
na pierwszym miejscu w Legni-
cy, a także jedną z największych 
na Dolnym Śląsku. Co roku in-
formujemy państwa o  kondycji 

finansowej LsM i  od wielu lat 
są to dobre wiadomości – ko-
lejne lata kończymy z  zyskiem 
i  chwalimy się wykonanymi 
pracami remontowymi. Nasze 
osiedla z  roku na rok pięknie-
ją, a  oprócz tego dużą wagę 
przykładamy do wykorzysty-
wania nowych zdobyczy tech-
nologii i  najnowocześniejszych 
rozwiązań w  tych obszarach, 
które dotyczą funkcjonowania 
budownictwa mieszkaniowego 
i organizacji terenów zielonych. 
Mamy zatem co świętować i już 
niebawem podzielimy się z pań-
stwem programem obchodów 
naszej okrągłej rocznicy, mając 
nadzieję, że zechcą się państwo 
do nas przyłączyć. Tymczasem 
życzę bezpiecznych powro-

tów z urlopów i zapraszam do 
udziału w Świętowisku czyli po-
witaniu jesieni, które odbędzie 
się 21 września na terenach zie-
lonych przy sDK „Kopernik”. 
więcej na ten temat oraz o je-
siennej ramówce naszych pla-
cówek kulturalno-oświatowych 
znajdziecie państwo na dalszych 
stronach „Nowego Lokatora 
LsM”. 
Życzę nam wszystkim prawdzi-
wie polskiej złotej jesieni, któ-
ra pozwoli jak najlepiej spożyt-
kować energię nagromadzoną 
podczas wakacyjnego wypo-
czynku. wszystkiego dobrego!

Jan Szynalski
Prezes Zarządu

Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej
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obrady walnego zgromadzenia LSM
w czerwcu b.r. odbyło się walne 
zgromadzenie LsM podzielone 
na trzy części:

1
część III – rejon „asnyka” i „zo-
sinek” w dniu 04.06.2019 r., ob-
radom przewodniczyła Elżbieta 
Drążkiewicz-Kierzkowska, 

2
część I  – rejon „Kopernik 
I  a” i  „Kopernik I  B” w  dniu 
06.06.2019 r., obradom prze-
wodniczył Krzysztof Steliga,

3.
część II – rejon „Koper-
nik II” i  „Śródmieście” w  dniu 
11.06.2019 r., obradom prze-
wodniczyła Irena Mastalar-
czuk.

w  walnym zgromadzeniu LsM 
na zaproszenie uczestniczyli: po-
słowie na sejm rp elżbieta stę-
pień i  robert Kropiwnicki, pre-
zydent miasta Tadeusz Krakow-
ski, zastępca prezydenta miasta 
Jadwiga zienkiewicz, radni rady 
Miejskiej Legnicy. 
w  walnym zgromadzeniu 
uczestniczyło 99 uprawnionych 
członków spółdzielni oraz ok. 70 
innych osób zainteresowanych 
obradami. Było to zgromadzenie 
sprawozdawcze. podsumowano 
działalność LsM za 2018 r. 


Każda część walnego zgro-
madzenia obradowała zgodnie 
z tym samym porządkiem obrad. 
porządek obrad został zrealizo-
wany.


Tradycyjnie już w  trakcie obrad 
walnego zgromadzenia uro-
czyście wręczono odznaki spół-
dzielcze długoletnim zasłużonym 
działaczom i pracownikom spół-
dzielni.
odznaką „zasłużony Działacz 
ruchu spółdzielczego” przyzna-
ną przez Krajową radę spółdziel-
czą w warszawie wyróżniono:
1. Janinę Krasuską – zasłużo-
nego pracownika pionu ekono-
micznego spółdzielni z 38-letnim 
stażem pracy w LsM,
2. Teresę Lewandowską – peł-
niącą funkcję sekretarza rady 
Nadzorczej LsM, długoletnią dzia-
łaczkę samorządu spółdzielczego.
odznaką „zasłużony dla LsM” 
przyznawaną przez rN LsM wy-
różniono:

1. Wandę Czarnota – zasłużo-
nego pracownika pionu eksplo-
atacyjnego z  32-letnim stażem 
pracy w LsM,
2. Janusza Górala – aktywne-
go działacza samorządowego, 
członka rady osiedla „Kopernik 
IB”,
3. Tadeusza Krajewskiego – 
długoletniego działacza samo-
rządowego, byłego członka rady 
Nadzorczej w  kilku kadencjach, 
członka rady osiedla „Kopernik 
Ia”,
4. Alicję Kruk – wyróżniające-
go się pracownika pionu orga-
nizacyjnego z  31-letnim stażem 
pracy w LsM,
5. Zuzannę Kuźmińską – za-
służonego pracownika pionu eks-
ploatacyjnego z 34-letnim stażem 
pracy w LsM i działacza samorzą-

dowego, członka rady osiedla 
„Kopernik II”,
6. Bożenę Peda – wyróżniają-
cego się pracownika pionu eks-
ploatacyjnego z 32-letnim stażem 
pracy w LsM.
7. Piotra Stępnia – zasłużone-
go pracownika pionu technicz-
nego z  31-letnim stażem pracy 
w LsM,
8. Beatę Zygoń-Kołodziej – 
wyróżniającego się pracowni-
ka pionu finansowo-ksiegowego 
z 24-letnim stażem pracy w LsM.


Kolegium walnego zgromadze-
nia odbyło się w dniu 18 czerw-
ca 2019 r. w siedzibie spółdziel-
ni w  składzie przewodniczący 
obrad i  sekretarze trzech części 
walnego zgromadzenia.

Głosowanie na 
części I Walnego 

Zgromadzenia LSM

Obrady części III Walne-
go Zgromadzenia LSM
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Kolegium potwierdziło, że Walne Zgro-
madzenie podjęło następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 1 w  sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Legnickiej spół-
dzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2018 r.
2. Uchwała Nr 2 w  sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania zarządu Legnickiej spółdzielni 
Mieszkaniowej w Legnicy za 2018 r.
3. Uchwała Nr 3 w  sprawie przyjęcia spra-
wozdania rady Nadzorczej Legnickiej spół-
dzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalno-
ści w 2018 r.
4. Uchwała Nr 4 w  sprawie przeznaczenia 
zysku netto z  działalności gospodarczej Le-
gnickiej spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy 
za 2018 r.

5. Uchwała Nr 5 w  sprawie absolutorium 
członków zarządu LsM.
6. Uchwała Nr 6 w sprawie zmian w statucie 
LsM w Legnicy.
7. Uchwała Nr 7 w sprawie aneksu do „re-
gulaminu rady Nadzorczej LsM w Legnicy”.
8. Uchwały Nr od 8 do 15 w sprawie zbycia 
nieruchomości – lokali mieszkalnych i  lokalu 
użytkowego.


walne zgromadzenie LsM zatwierdziło spra-
wozdanie finansowe LsM za 2018 rok i spra-
wozdanie zarządu LsM za 2018 r. przyjęło 
sprawozdanie z działalności rady Nadzorczej 
w 2018 r. Dokonało podziału zysku osiągnię-
tego w 2018 r. Udzieliło absolutorium człon-
kom zarządu LsM: Janowi szynalskiemu, 
Grzegorzowi Lewandowskiemu i Dariuszowi 
Trawińskiemu za okres ich pracy w  składzie 
zarządu w 2018 r. przyjęło informację o reali-
zacji wniosków polustracyjnych po przepro-
wadzonej w LsM lustracji w 2016 r.


w  trakcie obrad części walnego zgroma-
dzenia zgłoszono wnioski, które są zawarte 
w protokołach obrad. wnioski zostały rozpa-
trzone przez zarząd – zgodnie z kompeten-
cjami statutowymi. wnioskodawcy otrzymali 
wyjaśnienia na piśmie o sposobie rozpatrzenia 
wniosków.


z  dokumentami z  walnego zgromadzenia, 
protokołami obrad, uchwałami, członkowie 
LsM mogą zapoznać się w siedzibie spółdziel-
ni.
z dokumentacją dotycząca walnego zgroma-
dzenia LsM można zapoznać się również na 
stronie internetowej spółdzielni – www.le-
gnickasm.pl.

Prezydium części III Walne-
go Zgromadzenia LSM

Prezydium części 
II Walnego Zgro-
madzenia LSM

Obrady części II 
Walnego Zgro-
madzenia LSM

Prezydium części I 
Walnego Zgroma-

dzenia LSM
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Szanowni Państwo,
serdecznie witam na corocznym walnym 
zgromadzeniu Legnickiej spółdzielni Miesz-
kaniowej, w trakcie którego mam okazję po-
dzielić się z państwem dobrymi informacjami 
na temat działalności naszej spółdzielni. 
szczegółowe dane, obrazujące działalność za 
rok 2018, zostały zawarte w  sprawozdaniu 
zarządu, które można pobrać ze strony in-
ternetowej lub skorzystać z egzemplarzy wy-
łożonych do wglądu w  siedzibie spółdzielni 
i w placówkach kulturalno-oświatowych.

Szanowni Państwo, 
podsumowanie minionego roku zacznę od 
tego, że plan gospodarczo-finansowy spół-
dzielni został w pełni zrealizowany i osiągnę-
liśmy zysk netto w wysokości blisko 1 miliona 
400 tysięcy zł. 
ze względu na wielkość, Legnicka spółdziel-
nia Mieszkaniowa zobowiązana jest do co-
rocznego badania sprawozdania finansowe-
go przez biegłego rewidenta. Do realizacji 
tego zadania rada Nadzorcza wybrała firmę 
FaBer z  wrocławia, której biegły rewident 
pozytywnie ocenił nasze sprawozdanie i po-
twierdził, że zostało ono sporządzone prawi-
dłowo, z  oddaniem rzetelnego obrazu sytu-
acji majątkowej oraz finansowej spółdzielni. 

Mimo podjętych przedsięwzięć inwestycyj-
nych, zarówno w  nieruchomościach miesz-
kalnych jak i  pawilonach użytkowych, spół-
dzielnia działa swobodnie i bez zatorów płat-
niczych a rok 2018 został zamknięty zyskiem. 
Uwzględniając opinię biegłego rewidenta, 
możemy śmiało stwierdzić, że kondycja fi-
nansowa Legnickiej spółdzielni Mieszkanio-
wej jest stabilna i nie ma zagrożenia w konty-
nuowaniu działalności w kolejnych latach. 

Szanowni Państwo,
dobra kondycja finansowo-majątkowa spół-
dzielni jest wynikiem codziennej działalności 
Zarządu, dla którego priorytetami są:
☑ realizacja zadań przyjętych w planie gospo-
darczo-finansowym;
☑ realizacja zaleceń i uchwał organu nadzor-
czego;
☑ skuteczna windykacja należności;
☑ wdrażanie wytycznych wynikających 
z obowiązującego prawa;
☑ wykonywanie remontów;
☑ oraz działalność kulturalno-oświatowa.
Na działalność remontową w 2018 roku prze-
znaczyliśmy ponad 8 milionów zł. w ramach 
tej kwoty w nieruchomościach spółdzielni zo-
stały przeprowadzone prace ogólnobudowla-
ne, instalacyjne i termomodernizacyjne. 
Dzisiaj chciałbym podkreślić, że wykonali-
śmy kompleksowe remonty 63 klatek scho-
dowych, w  których zostało zamontowa-
ne oświetlenie ledowe z  czujnikiem ruchu. 
wspominam o  tym, bo takie rozwiązanie 
zdecydowanie ogranicza zużycie energii elek-
trycznej i  tym samym pozwala zmniejszyć 
koszty. wkrótce wszystkie nasze klatki scho-
dowe zostaną wyposażone w nowe oświetle-
nie.
oprócz tego, szukając jak najlepszych rozwią-
zań, już kilka lat temu rozpoczęliśmy budo-
wę śmietników podziemnych, których liczba 
w minionym roku powiększyła się o kolejne 
dwa - przy ul. Galaktycznej i Horyzontalnej. 
Cieszymy się, że nasze decyzje spotykają się 
z państwa uznaniem i  zapewniamy kontynu-
ację wdrażania tego typu rozwiązań.
ważnym dla nas przedsięwzięciem, które za-
inicjowaliśmy w minionym roku, była wymia-
na siedmiu węzłów cieplnych na nowoczesne 
urządzenia. w tym roku planujemy moderni-
zację kolejnych 43 węzłów. Już dzisiaj mogę 
powiedzieć, że analiza kosztów zużycia ciepła 

w zmodernizowanych nieruchomościach wy-
kazała oszczędności rzędu 20-25 proc. o tyle 
też mniejszy jest pobór ciepła, co z kolei ob-
niża koszty utrzymania mieszkania. Jest to in-
formacja ważna dla nas wszystkich, ponieważ 
wiemy, że nieunikniony jest wzrost cen ciepła 
w niedalekiej przyszłości.
przy okazji wymiany węzłów cieplnych w na-
szych zasobach, prowadzona jest jednocze-
śnie likwidacja junkersów i  montaż instalacji 
ciepłej wody użytkowej. Do tej pory nowe in-
stalacje zostały zamontowane w  410 miesz-
kaniach. Jest to przedsięwzięcie bardzo istot-
ne z punktu widzenia bezpieczeństwa w kon-
tekście wentylacji mieszkań i wyeliminowania 
zagrożenia zatrucia czadem. Mimo począt-
kowo bardzo sceptycznej postawy naszych 
mieszkańców, dziś spotykamy się z ich apro-
batą i  dużym zainteresowaniem, co bardzo 
nas cieszy.
w  ramach działalności remontowej w  tym 
roku nadal pracujemy nad przywróceniem 
sprawności technicznej i  poprawą estetyki 
pawilonu użytkowego przy ul. Heweliusza 7. 
w  ubiegłym roku zakończyliśmy termomo-
dernizację budynków przy ul. Marynarskiej 
54-60 i  Torowej 38-52 oraz siedziby spół-
dzielni przy ul. Gwiezdnej 8. zakres wykona-
nych robót obejmował nie tylko poprawę es-
tetyki, ale również prace na rzecz zagwaran-

wystąpienie prezesa zarządu Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

na walnym zgromadzeniu LSM 
w dniach 4, 6 i 11 czerwca 2019 r.

Wwystąpienie 
Prezydenta  

Miasta  
Tadeusza  

Krzakowskiego  
na Walnym Zgro-

madzeniu LSM

Prezes Zarządu Jan 
Szynalski wygłasza 
referat sprawozdaw-
czy na Walnym Zgro-
madzeniu LSM
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towania jak największej energooszczędności 
w funkcjonowaniu nieruchomości. 
Chciałbym przypomnieć, że na realizację tych 
robót spółdzielnia uzyskała dofinansowanie 
z  funduszy unijnych oraz wsparcie z  Banku 
ochrony Środowiska. Nasz wkład własny sta-
nowiły przychody uzyskane z tytułu najmu lo-
kali użytkowych i odpisów na fundusz remon-
towy.
wykonane prace sprawiły, że wreszcie rów-
nież biurowiec spółdzielni stał się nowocze-
snym, pozbawionym barier architektonicz-
nych budynkiem. Na parterze utworzyliśmy 
dla państwa Biuro obsługi Mieszkańca, któ-
re zapewnia szybką i  profesjonalną obsługę. 
Jest to miejsce, w którym można uzyskać nie-
zbędne informacje oraz otrzymać potrzebne 
druki. statystyki pokazują, że z Biura obsłu-
gi Mieszkańca korzysta już ponad 100 osób 
dziennie, co oznacza, że spełnia ono swoją 
funkcję.
Do dużych przedsięwzięć zrealizowanych 
w  minionym roku można zaliczyć również 
zakończenie procesu modernizacji 116 dźwi-
gów osobowych. realizacja trwała kilka lat 
i kosztowała blisko 12 milionów zł, ale dzię-
ki temu do dyspozycji otrzymaliście państwo 
energooszczędne i bezpieczne windy. 
w  bieżącym roku na remonty chcemy wy-
dać ponad 7 i pół miliona złotych, przy czym 
chciałbym powiedzieć, że w planach uwzględ-
niliśmy również postulaty rad osiedli oraz 
wpływające do zarządu wnioski mieszkań-
ców. w ramach tej kwoty zawiera się wspo-
mniana już priorytetowa modernizacja wę-
złów cieplnych a  ponadto remont 15 klatek 
schodowych, wymiana oświetlenia piwnicz-
nego na ledowe na całych zasobach spółdziel-
ni oraz montaż czterech tysięcy sztuk wodo-
mierzy mieszkaniowych z modułem zdalnego 
odczytu.

Szanowni Państwo,
oprócz działalności remontowej w Legnickiej 
spółdzielni Mieszkaniowej prowadzona jest 
także działalność eksploatacyjna.
omówienie tego obszaru zacznę od bardzo 
dobrej informacji - w  25 nieruchomościach 
zużycie wody zostało zbilansowane, a wskaź-
nik wody niezbilansowanej za rok 2018 wy-
niósł 4,27%. 
Uzyskaliśmy także bardzo dobry, osiemnasto-
dniowy wskaźnik regulowania należności z ty-
tułu dostaw i usług, przy normie wynoszącej 
37 do 52 dni. w poprzednich latach było to 
aż 26 dni, więc zeszłoroczny wynik napawa 
optymizmem.
podkreślenia wymaga również fakt, że nie 
zwiększa się poziom zaległości z tytułu opłat 
czynszowych, które obecnie wynoszą 1 mln 
156 tys. zł. zapewniam państwa, że windy-
kacja prowadzona jest profesjonalnie a spra-
wy wyjątkowo trudne kierowane są na drogę 
sądową.

Szanowni Państwo,
we wrześniu 2017 roku weszły w życie zna-
czące zmiany w  Ustawie o  spółdzielniach 
mieszkaniowych, które zobowiązały nas do 
skorygowania statutu, co uczyniliśmy w usta-
wowym terminie. oprócz tego w minionym 
roku, na wniosek członków spółdzielni i rad 
osiedli została powołana Komisja statuto-
wa, która uwzględniła kolejne wnioski człon-
ków spółdzielni i  organów samorządowych. 
Dziś te zmiany zostaną pokrótce omówione 
i podejmiemy uchwałę zatwierdzającą statut 
w nowym kształcie. 
przypominam także, że 31 stycznia 2019 r. 
zgodnie z  Ustawą o  przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów Legnicka spółdzielnia Mieszka-
niowa rozpoczęła postępowanie zmierzają-
ce do jednorazowego wykupienia gruntów 
ostatnich jedenastu nieruchomości z prawem 
wieczystym. Dzięki temu mamy możliwość 
skorzystania z  gwarantowanej bonifikaty 
w wysokości 60%.

ponadto cały czas realizujemy również zapisy 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, 
dokładając wszelkich starań, aby jak najbez-
pieczniej przetwarzać dane osobowe naszych 
mieszkańców. 
zgodnie z  prawem, co trzy lata spółdziel-
nia poddawana jest lustracji, którą w czwar-
tym kwartale tego roku przeprowadzi u nas 
regionalny związek rewizyjny spółdzielni 
Mieszkaniowych w  zielonej Górze. Lustra-
cja ma na celu zbadanie prawidłowości działa-
nia LsM w wielu obszarach i jesteśmy do niej 
przygotowani. 

szanowni państwo,
Ustawa o  spółdzielniach mieszkaniowych daje 
możliwość prowadzenia działalności kultural-
no-oświatowej i my z  tej możliwości korzy-
stamy. 
Mamy świadomość, jak wielką rolę odgrywa-
ją nawet małe osiedlowe domy kultury dla 
wychowania i kształtowania odbiorcy kultury 
wysokiej i kultury w ogóle, dlatego oddajemy 
do państwa dyspozycji nasze dwie placówki: 
spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” i Klub 
Mieszkańców „agatka”. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że nasza działal-
ność kulturalno-oświatowa znacząco wy-
kracza poza osiedla Legnickiej spółdzielni 
Mieszkaniowej, bo zarówno „Kopernik” jak 
i „agatka” podejmują się organizacji przedsię-
wzięć o charakterze miejskim, a nawet ogól-
nopolskim, jak to miało miejsce w październi-
ku minionego roku, kiedy w sDK „Kopernik” 
odbył się I  ogólnopolski Festiwal piosenki 
Dziecięcej i poezji Śpiewanej.
Co ważne, nasza działalność wspierana jest 
również przez Gminę Legnica, która już od 
kilku lat dotuje organizację wypoczynku dzie-
ci i młodzieży oraz naszych rodzinnych pikni-
ków, za co z tego miejsca dziękuję. 

szanowni państwo,
w 2020 roku Legnicka spółdzielnia Mieszka-
niowa będzie świętowała sześćdziesięciole-
cie swojego istnienia. 60 lat to piękny wiek 
i wiem, że będziemy mieli co wspominać i co 

Komisja Wnioskowa na II części 
Walnego Zgromadzenia  LSM

Wystąpienie 
przewodniczące-
go RN Andrzeja 
Andrzejewskie-

go na części I 
Walnego Zgro-
madzenia LSM
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Zarząd na Walnym 
Zgromadzeniu LSM

Walne Zgroma-
dzenie - część II 
- sprawozdanie 

RN LSM przedsta-
wia Władysław 

Szudrowicz

Walne Zgromadzenie – część I 
Kopernik IA i Kopernik IB

Walne Zgromadzenie cz. I  
- protokół Komisji Mandatowo- 

-Skrutacyjnej odczytuje przewod-
niczący Komisji Krzysztof Konrad

Komisja Wnioskowa części I 
Walnego Zgromadzenia LSM

Walne Zgromadzenie cz. I  
- protokół Komisji Mandatowo- 

-Skrutacyjnej odczytuje przewod-
niczący Komisji Krzysztof Konrad
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świętować. w  tej chwili trwają 
już prace nad programem ob-
chodów jubileuszowych, którego 
szczegóły poznacie państwo po 
Nowym roku. zachęcam do śle-
dzenia informacji pojawiających 
się w  kolejnych numerach „No-
wego Lokatora” oraz na naszej 
stronie internetowej.

szanowni państwo, panie prze-
wodniczący!
właśnie upływa drugi rok kaden-
cji rady Nadzorczej i rad osiedli 
na kadencję 2017-2020. w przy-

szłym roku czekają nas kolejne 
wybory. przypominam o tym już 
dzisiaj, żeby zachęcić państwa do 
aktywności w  tym zakresie i nie 
tylko wzięcia udziału w  głoso-
waniu, ale również zgłoszenia 
swojej kandydatury do organów 
samorządowych Legnickiej spół-
dzielni Mieszkaniowej.
wiem, że nie jest to praca łatwa, 
bo wymaga zaangażowania i po-
święcenia czasu. pamiętajmy, że 
nasza spółdzielnia liczy tyle samo 
mieszkańców, co strzegom czy 
złotoryja, natomiast jej całkowita 

powierzchnia to blisko czterysta 
tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni użytkowej i  około 
22 ha zewnętrznego obszaru. To 
naprawdę dużo.
Cały czas musimy być przygoto-
wani na realizację zapisów wciąż 
zmieniającego się prawa i  pod-
legamy surowej ocenie naszych 
mieszkańców. Mimo wszyst-
ko warto podjąć trud aktywne-
go współtworzenia Legnickiej 
spółdzielni Mieszkaniowej, bo 
zgodnie z  hasłem Międzynaro-
dowego roku spółdzielczości, 

który obchodziliśmy w  2012 r. 
– „spółdzielnie budują lepszy 
świat”. Dlatego jeszcze raz za-
chęcam do współdziałania i kan-
dydowania w  przyszłorocznych 
wyborach.
Być może na co dzień o tym nie 
pamiętamy, ale ruch spółdziel-
czy w zjednoczonej europie jest 
ogromny. składa się na niego bli-
sko 240 tysięcy spółdzielni, zrze-
szających około 150 milionów 
członków, przy czym polska zaj-
muje piąte miejsce w  Unii eu-
ropejskiej pod względem ilości 
osób należących do spółdzielni. 
Jesteśmy częścią europejskiego, 
a tym samym światowego ruchu 
spółdzielczego i z ogromną satys-
fakcją mogę powiedzieć, że na-
prawdę dobrze realizujemy jego 
idee, co pozwala nam stale się 
rozwijać i  poprawiać jakość na-
szego życia w ramach spółdzielni. 
Kończąc moje wystąpienie, 
chciałbym podkreślić, że wspo-
mniane wcześniej sukcesy 
w działalności spółdzielni tak du-
żych rozmiarów nie byłyby moż-
liwe bez dobrej współpracy za-
rządu z radą Nadzorczą i radami 
osiedli oraz bez zaangażowania 
i  systematycznej pracy pracow-
ników spółdzielni. wszystkim 
państwu jestem wdzięczny za 
dotychczasowy wspólny wysiłek 
oraz rzetelne wykonywanie co-
dziennych obowiązków i – oczy-
wiście – cały czas proszę o wię-
cej. 

Dziękuję za uwagę.

Wyróżnieni odznakami spółdzielczymi: J. Krasuska, B. Peda, B. Zygoń-Kołodziej, W. Czarnota, 
Z. Kuźmińska oraz przewodniczący RN A. Andrzejewski i prezes Zarządu J. Szynalski

Wyróżnieni odznakami  
spółdzielczymi:  T. Lewandowska,  

A. Kruk, T. Krajewski, J. Góral oraz prezes Zarządu  
Jan Szynalski i przewodniczący RN Andrzej Andrzejewski
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Biuro obsługi mieszkańca mieści się w siedzibie Spółdzielni, w holu na parterze. Pracownicy biura 
udzielają mieszkańcom wszelkich informacji dotyczących sposobu załatwienia spraw w Spółdzielni. 
Obsługują mieszkańców w następującym zakresie:
☑ przyjmują korespondencję kierowaną do Spółdzielni,
☑ przyjmują wnioski o wydanie zaświadczeń do banków, kan-
celarii notarialnych, sądów, urzędów i innych instytucji,
☑ przyjmują oświadczenia o deklaracji opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi,
☑ udzielają informacji i  wyjaśnień dotyczących zasad rozli-
czania kosztów związanych z  utrzymaniem i  eksploatacją nie-
ruchomości,
☑ udzielają podstawowych informacji na temat opłat eksplo-
atacyjnych i zużycia wody dotyczących określonego mieszkania 
lub nieruchomości,
☑ udzielają podstawowych informacji z zakresu prac eksplo-
atacyjnych i robót remontowych dotyczących danego lokalu lub 
nieruchomości,
☑ udzielają podstawowych informacji z zakresu spraw człon-
kowsko-mieszkaniowych,

☑ udzielają informacji z  zakresu przeglądów instalacji 
w mieszkaniach i budynkach,
☑ wydają wcześniej przygotowane zaświadczenia, dokumenty 
i druki,
☑ w porozumieniu z Działem TOZ przyjmują zgłoszenia uste-
rek i szkód,
☑ informują o saldach należnych Spółdzielni opłat,
☑ drukują i wydają książeczki opłat za mieszkanie, wodę i od-
pady komunalne,
☑ w  podstawowym zakresie udzielają informacji dotyczących 
obowiązujących przepisów wewnętrznych – Statutu i regulaminów.
W  przypadkach skomplikowanych pracownicy biura informują 
w którym pokoju można uzyskać szersze, dodatkowe informacje.
Prosimy korzystać z usług tego biura, można tam załatwić wiele 
spraw od ręki.

Opr. M.A.

biuro obsługi mieszkańcaprace rady 
nadzorczej 
LSM w drugim 
półroczu 2019 r.
Rada Nadzorcza LSM pracuje w  15-osobowym składzie pod 
przewodnictwem Andrzeja Andrzejewskiego.
W lipcu Rada Nadzorcza zapoznała się z programami realiza-
cji uchwał Walnego Zgromadzenia i wniosków części Walnego 
Zgromadzenia.
W sierpniu rozpatrzyła analizę wykonania zadań gospodarczo-
finansowych Spółdzielni za I półrocze 2019 r. oraz zatwierdzi-
ła korektę rzeczowo-finansowego planu remontów Spółdzielni 
na 2019 r.
We wrześniu członkowie Rady będą uczestniczyli w jesiennych 
przeglądach zasobów.
Ponadto, do końca br. Rada Nadzorcza omówi 
m.in. następujące sprawy:
☑ rozpatrzy analizę wykonania zadań gospodarczo-finanso-
wych Spółdzielni za trzy kwartały 2019 r.,
☑ zapozna się z  informacją dotyczącą rozliczenia kosztów 
wody wg stanu na 31.08.2019 r.,
☑ zatwierdzi rzeczowo-finansowy planu remontów LSM na 
2020 r.,
☑ podejmie uchwały dotyczące aktualizacji niektórych regu-
laminów LSM,
☑ rozpatrzy informację dotyczącą przygotowania zasobów 
do okresu zimowego 2019/2020,
☑ zapozna się z przewidywanym wykonaniem zadań gospo-
darczo-finansowych za 2019 r. i ustali podstawowe wskaźniki 
do planu gospodarczo-finansowego LSM na 2020 r.
Rada Nadzorcza będzie prowadziła kontrole różnych zakresów 
działalności Spółdzielni, zgodnie z  ramowym planem pracy. 
Kontrole będą wykonywane głównie przez poszczególne Ko-
misje Rady.
Między innymi, zostanie przeprowadzona przez Komisję Go-
spodarki Zasobami Mieszkaniowymi kontrola przestrzegania 
terminów wykonywania robót w  ramach gwarancji a  także 
kontrola prowadzonej ewidencji wydatków funduszu remon-
towego na poszczególne nieruchomości.
Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę windykacji należno-
ści od lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zaopiniuje oferty 
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego LSM 
za lata 2019 i 2020.
Komisja Samorządowa dokona kontroli w  zakresie dostoso-
wania regulaminów wewnętrznych do zapisów aktualnie obo-
wiązującego Statutu LSM i będzie opiniowała projekty zmian 
w tych unormowaniach.
Komisje przekażą wnioski pokontrolne Radzie Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w dyżurach w ramach 
przyjmowania wniosków i interwencji mieszkańców.
Rada Nadzorcza na bieżąco rozpatruje sprawy indywidualne 
mieszkańców skierowane do Rady przez członków Spółdzielni.

Opr. M.A.

z żalem informujemy, że w dniu 16 lipca 2019 r. zmarł 
STaniSław SadowSKi 

przeżył 73 lata

Stanisław Sadowski był długoletnim, aktywnym działaczem 
samorządu spółdzielczego. W latach 1990 – 1992 pełnił funk-
cję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej LSM. W  la-
tach 1992 – 2008 był przewodniczącym Rady Nadzorczej LSM. 
A w latach 2011 – 2017 był członkiem Rady Nadzorczej LSM. 
Sprawował mandat Przedstawiciela na Zebrania Przedstawi-
cieli LSM w wielu kadencjach – od 1990 r. do 2007 r.
Wniósł duży osobisty wkład w  rozwój Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a także w rozwój spółdzielczości mieszkanio-
wej w regionie dolnośląskim.
Cieszył się uznaniem, życzliwością i szacunkiem mieszkańców 
osiedli spółdzielczych. W swojej pracy samorządowej kierował 
się rozwagą i  troską o  poprawę warunków zamieszkiwania 

w osiedlach spółdzielczych. W praktyce realizował spółdziel-
cze idee: równość członków, solidaryzm spółdzielczy, społecz-
nie ukierunkowany rozwój gospodarczy, wzajemna pomoc.
Jako nauczyciel z zawodu szczególnie interesował się rozwo-
jem kultury i  oświaty w  osiedlach spółdzielczych. Troszczył 
się, by w osiedlach funkcjonowały domy kultury i kluby; by 
organizowano tereny rekreacyjne, boiska, place zabaw. Po-
pierał rozszerzanie form działalności kulturalno-oświatowej 
przeznaczonej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych.
W  dowód zasług poniesionych dla rozwoju spółdzielczości 
i Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej był wyróżniony Odzna-
ką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” i uhonorowany 
„Medalem 50-lecia LSM”.
Stanisław Sadowski był cenionym pedagogiem, wychowaw-
cą młodzieży. Był wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych w  Legnicy. A  w  latach 1982-
2000 dyrektorem tej szkoły. Wniósł znaczący wkład w rozwój 
oświaty w Legnicy.
Za wieloletnią pracę i działalność społeczną został odznaczo-
ny, między innymi, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, „Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej”, Odznaką „Zasłużony dla 
Legnicy”.
Stanisław Sadowski pozostanie w  pamięci członków, miesz-
kańców spółdzielczych osiedli, mieszkańców Legnicy, jako 
osoba zaangażowana w sprawy społeczne, jako aktywny dzia-
łacz spółdzielczy i oświatowy. Także jako wybitny nauczyciel 
i wychowawca kilku pokoleń młodzieży.

Członkowie, Pracownicy, Rada Nadzorcza,
Zarząd LSM w Legnicy

przypomnienie
Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
przypomina, że w  czerwcu 2019 roku zostali 
Państwo powiadomieni o  planowanej zmianie 
wysokości opłat eksploatacyjnych, która na-
stąpi  1.10.2019 roku. Na poziom ponoszonych 

kosztów ma wpływ wiele czynników, w  tym 
m.in.: charakterystyka poszczególnych nieru-
chomości, indywidualne potrzeby mieszkań-
ców, koszty wynikające bezpośrednio z obowią-
zujących przepisów, jak również opłaty publicz-
no prawne czy rzeczywiste ceny usług na rynku, 
na które Spółdzielnia nie ma wpływu.

Należy jednak podkreślić, że opłaty na lokale 
kalkulowane są w  oparciu o  realnie ponoszo-
ne koszty i nie zawierają elementu zysku Spół-
dzielni. Zmiana wysokości stawki eksploatacyj-
nej wynika ze wzrostu kosztów spowodowanych 
wzrostem cen materiałów i usług, płacy mini-
malnej, kosztów konserwacji budynków, kosz-

tów przeglądów, ubezpieczeń, podatków, w wy-
niku którego wystąpiła nadwyżka kosztów eks-
ploatacyjnych nad przychodami. W celu zrów-
noważenia kosztów eksploatacji z przychodami 
z tego tytułu konieczne jest dokonanie korekty 
wysokości opłaty eksploatacyjnej.

Opr. J.Sz.
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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 poniedziałku do 
piątku w godz. 8–17. sekcja Czynszów obsłu-
guje mieszkańców we wtorki w godz. 7–17, 
w piątki w godz. 8–15. pogotowie Techniczne 
spółdzielni pracuje od poniedziałku do piąt-
ku w  godz. 6–22. przyjmuje zgłoszenia we 
wszystkich sprawach. w  soboty, niedziele 
oraz dni świąteczne pracuje tylko w przypad-
kach awarii. spółdzielczy Dom Kultury „Ko-
pernik” ul. Koziorożca 9 pracuje od ponie-
działku do piątku, w godz. 8-20, a Klub Miesz-
kańców „agatka” ul. artyleryjska 40f (pawi-
lon) – od poniedziałku do piątku, w  godz. 
12-20. w  pozostałe dni placówki kulturalno
-oświatowe LsM mogą organizować różne 
formy działalności, wg odrębnych planów.

PrZyJMOWAnIE WnIOSKóW,  
SKArG I InTErWEnCJI
Członkowie zarządu przyjmują skargi i wnio-
ski w każdy wtorek w godz. 13–17. Członko-
wie rady Nadzorczej przyjmują skargi i wnio-
ski w siedzibie spółdzielni w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca w godz. 15–17. Członkowie 
rN LsM będą przyjmowali skargi i wnioski  1 
października br.
Kontakt z członkami rad osiedli jest możliwy, 
po uzgodnieniu telefonicznym, za pośrednic-
twem sekretariatu LsM, pokój nr 102, telefon 
76-72-30-990, wew. 100.

STrOnA InTErnETOWA, ADrES 
ELEKTrOnICZny SPółDZIELnI 
I eBOK
Legnicka spółdzielnia Mieszkaniowa ma stro-
nę internetową pod adresem www.legnicka-
sm.pl. Można tam znaleźć informacje o  hi-
storii i  władzach spółdzielni, regulacje we-
wnętrzne, przetargi oraz wiadomości z życia 
LsM, z uwzględnieniem działalności kultural-
no-oświatowej. Na e-mail spółdzielni lsm@
legnickasm.pl można zgłaszać usterki i  awa-
rie oraz inne sprawy nurtujące mieszkań-
ców. LsM uruchomiła dla swoich mieszkań-
ców nowy internetowy serwis eBoK (daw-
niej esM) umożliwiający zdalny dostęp do 
wybranych danych o  lokalu. Dotychczasowi 
użytkownicy systemu esM logują się do ser-
wisu eBoK, korzystając z posiadanych haseł. 
Nowych zainteresowanych użytkowników 
zapraszamy do pokoju nr 103 po dodatkowe 
informacje. Uprawnienia do serwisu będzie 
można uzyskać w Biurze obsługi Mieszkańca. 
szczegóły na stronie internetowej spółdzielni: 
www.legnickasm.pl.

ZGłASZAnIE  
AWArII
zaistniałe awarie można zgłaszać do pogoto-
wia Technicznego LsM codziennie, w  godz. 
6-22, tel. 76 72-30-999.

w  godzinach nocnych należy zgłaszać je do 
służb miejskich:   pogotowie wodno-kana-
lizacyjne – tel. 994, 76 855-48-00   pogo-
towie gazownicze – tel. 992   pogotowie 
energetyczne – tel. 991.
PłATnOśCI  
W fOrMIE  
BEZGOTóWKOWEJ
przypominamy, że w kasach LsM można re-
gulować płatności za: mieszkanie, wodę i od-
pady komunalne również w  formie bezgo-
tówkowej, tj. kartą płatniczą, BLIK. zapra-
szamy do korzystania z tej formy regulowania 
zobowiązań.
JuBILEuSZ 60-LECIA  
DZIAłALnOśCI  
SPółDZIELnI

w  2020 r. LsM będzie obchodziła jubileusz 
60-lecia działalności. z  tej okazji przewiduje 
się organizację wielu uroczystości.

prosimy mieszkańców, by w miarę możliwo-
ści, przekazywali do spółdzielni archiwalne 
materiały związane z rozwojem osiedli i funk-
cjonowaniem spółdzielni. zdjęcia sprzed lat, 
stare dokumenty, dawne wydawnictwa, czę-
sto zapomniane leżą w  naszych szufladach. 
a mogą być wykorzystane w ramach wystaw 
i prezentacji w roku jubileuszu.
przedstawiamy państwu logo 60-lecia działal-
ności LsM. To logo będzie nam towarzyszyło 
w różnych formach przez cały 2020 rok. 
Informujemy także, że zarząd spółdziel-
ni ogłosił konkursy – fotograficzny i  literacki 
na wspomnienia – w  związku z  jubileuszem 
60-lecia działalności spółdzielni. regulaminy 
konkursów są opublikowane w tym wydaniu 
„Nowego Lokatora LsM”. zostaną także nie-
bawem opublikowane na stronie interneto-
wej LsM www.legnickasm.pl
LOKALE użyTKOWE  
DO WynAJęCIA
Legnicka spółdzielnia Mieszkaniowa w Legni-
cy wynajmie lokale użytkowe:
 ul. Gwiezdna 8, pok. 219 o pow. 22,6 m²
 ul. Gwiezdna 8, pok. 218 o pow. 22,6 m²

 ul. Daszyńskiego 30 o pow. 8,6 m²
 ul. złotoryjska 10B o pow. 49 m²
 ul. Chojnowska 15 o pow. 131 m²
 ul. Mirandy 6 o pow. 22 m²
 ul. Chojnowska 13 o pow. 32,7 m².
Dodatkowe informacje w tej sprawie można 
uzyskać w Dziale eksploatacji LsM, w siedzi-
bie spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 8 (pok. nr 
25, tel. 76-72-30-990, wewn. 126).

rOZKłAD JAZDy  
W TELEfOnIE
ze strony internetowej Miejskiego przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego w Legnicy (www.
mpk.legnica.pl) można pobrać bezpłatną apli-
kację MyBus Usługi na swój telefon komór-
kowy. aplikacja ta jest częścią systemu Infor-
macji pasażerskiej i umożliwia dostęp do roz-
kładu jazdy autobusów, również tych kursują-
cych w Legnicy.
wyjaśnienie: do redakcji napływają wnio-
ski mieszkańców o  opublikowanie w  „No-
wym Lokatorze LsM” rozkładu jazdy autobu-
sów miejskich dla rejonu osiedla „Kopernik”. 
osiedle połączone jest kilkunastoma liniami 
autobusowymi, tak od strony al. piłsudskiego, 
jak i od ul. wrocławskiej. rozkłady jazdy po-
szczególnych linii są obszerne, ich publikacja 
wypełniłaby niemal całe wydanie kwartalnika. 
Nie jest zatem możliwe opublikowanie tej in-
formacji w formie kompletnej i czytelnej. pro-
ponujemy korzystać z  aplikacji w  telefonach 
komórkowych lub zapoznać się z rozkładami 
jazdy poszczególnych linii autobusowych na 
stronie internetowej MpK w Legnicy.

ZMIAnA CZASu  
PrACy KAS LSM
zarząd LsM informuje, że od dnia 1.10.2019 
r. zmieni się czas pracy kas spółdzielni.
Kasy będą czynne:
 poniedziałek i środa – od 7.15 do 14.30
 wtorek – od 7.15 do 16.30
 czwartek i piątek – od 8.15 do 14.30.

ZMIAnA rEGuLAMInu  
rOZLICZEń KOSZTóW  
CIEPłA
Na posiedzeniu w  dniu 27.08.2019 r. rada 
Nadzorcza LsM podjęła uchwałę w  spra-
wie „regulaminu rozliczeń kosztów zakupu 
ciepła dla ogrzewania lokali i  podgrzewania 
wody wodociągowej w Legnickiej spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Legnicy”. regulamin ten 
obowiązuje od dnia 1.09.2019 r.
regulamin ten opublikowany jest na stronie 
internetowej LsM – www.legnickasm.pl w za-
kładce „regulaminy”.

LuSTrACJA
zarząd LsM informuje, że 4.09.2019 r. rozpo-
częła się w spółdzielni lustracja pełna za lata 
2016-2018, którą przeprowadza regionalny 
związek rewizyjny spółdzielni Mieszkanio-
wych w zielonej Górze.

biuro obsługi mieszkańca
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JESIEnnE SPOTKAnIA 
Z IKOnĄ „na styku 
duchowości i sztuki”
12.09 – 11.10.2019 piątki , godz. 17
Druga edycja spotkań warsztatowych kiero-
wanych do młodzieży i osób dorosłych podczas 
których uczestnicy zgłębiają sztukę tradycyjne-
go pisania ikon. Poznawać będą kolejne etapy 
powstawania ikon, technikę malowania tem-
perą jajeczną, postawy złocenia, proces grun-
towania podobrazia. Opiekunem zajęć jest 
doświadczona ikonopisarka legnicka Grażyna 
Dynak. 

CErAMICZnA PrZyGODA 
20.09.2019, 11.10.2019, 15.11.2019 - 
piątki 
Zajęcia gromadzą dzieci, młodzież i osoby doro-
słe wokół twórczej zabawy z gliną. Podczas zajęć 
uczestnicy uczą się różnorodnych technik formo-
wania i modelowania gliny. W efekcie powstają 
oryginalne prace poddane szkliwieniu i wypale-
niu. Zajęcia organizowane są przy współpracy 
z  Pracownią Ceramiczną „Anada”pod kierun-
kiem artysty plastyka Rafała Owczarka.

LEGO rOBOTyKA
14.09.2019, 12.10.2019, 26.10.2019 – 
soboty, godz. 12
Kreatywna zabawa z  „Brick 4 kitz” to forma 
klubowych spotkań dla dzieci z  programem 

atrakcyjnie łączących edukację z  zabawą. 
Uczestnicy zajęć będą poznawać, konstruować 
i  współpracować na specjalnych zestawach 
klocków Lego. Każde spotkanie to inny cieka-
wy temat.

SZWAJCArIA  
SAKSOńSKA
5.10.2019 – sobota, godz. 7
Wycieczka turystyczna do Niemiec. W  pro-
gramie zwiedzania: formacje skalne Bastai – 
punkty widokowe, rejs wycieczkowy po Łabie 
statkiem Saksońskiej Żeglugi Parowej, Twierdza 
Koonigstein/Zamek Stolpen.

śWIęTO JESIEnI  
W KLuBIE AGATKA
12-19.10 – sobota 
Międzypokoleniowa, otwarta, coroczna impre-
za klubowa z  wieloma atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych. 
W programie:
12.10.2019 – w  godz. 15.00-20.00 warsztaty 
ekologiczne i  twórcze, pokazy, kiermasze (ce-
ramika, pszczelarstwo, kiszonki, zielarstwo, 
ogrodnictwo).
Impreza organizowana przy współpracy 
z „Manufaktura miodu”i pszczelarzem legnic-
kim Pawłem Rafałko, twórcą pierwszej pasieki 
miejskiej w Legnicy oraz Pracownią Ceramicz-
ną „Anada”.

19.10.2019 - godz. 12.00 Junior Bieg 
o „Złotego Liścia” - impreza sportowa dla dzie-
ci i młodzieży, której towarzyszyć będą anima-
cje sportowe, pokazy i występy muzyczne. 
Impreza przy współpracy z Klubem Sportowym 
„Feniks” Legnica, „Konfeks” Legnica i Anima-
cje dla dzieci „Zumbola”.

WIECZór Z KuLTurĄ 
JAPOnII
25.10.2019 – piatek, godz. 17.30 
Tematem spotkania będą japońskie tradycje 
i przyroda jak również karate, orientalne sma-
ki i dźwięki. Wieczór uświetni relacja z podróży 
do Okinawy znanego, legnickiego trenera ka-
rate Jerzego Łabińskiego. Twórca Klubu Sztuk 
Walki „Shodan” podczas swojej niesamowitej 
wyprawy do wyspy samurajów (kolebki karate) 
zebrał imponujący bagaż doświadczeń i  wra-
żeń. Podzieli się tym wszystkim z  uczestnika-
mi imprezy podczas fotorelacji, która opowie 
o Okinawie miejscu niezwykłej przyrody i ludzi.

JESIEnnA AKADEMIA 
ZDrOWIA I urODy 
15.11.2019 – piątek, godz. 17.30
„Jesienno-zimowy makijaż – nowe trendy 
2019-2020”. Spotkanie kosmetyczne dla pań. 
Uczestniczki warsztatów poznają sposoby na 
uzyskanie stylowego i zgodnego z nowymi tren-
dami makijażu. Warsztaty kosmetyczne popro-
wadzi Urszula Drożyńska.

KLuBOWy BAZAr WIEDZy 
„Tajemnicze zjawiska nad 
Sudetami” 
29.11.2019 – piątek, godz. 17.30
Spotkanie o  charakterze naukowo-populary-
zatorskim zainicjowane przez legnicki Klub 

Badań Zjawisk Nieznanych w ramach 40-lecia 
polskiej ufologii. Spotkanie poprowadzi lokalny 
pasjonat i znawca tematu Jarosław Krzyżanow-
ski znany również jako legnicki „Fox Mulder.” 
Spotkanie odbędzie się w  kilku odsłonach te-
matów przekrojowo poprzez zróżnicowaną 
historię tajemniczych i  niezidentyfikowanych 
zjawisk odnotowanych zarówno w świecie, jak 
i  w  rejonie rodzimego pasma Pogórza Sudec-
kiego. 

WIECZór MuSICALOWO
-OPErETKOWy w  Klubie 
„Agatka”
22.11.2019 - piątek, godz. 17.30
Koncert Zespołu Bella Canzone. Podczas nastro-
jowego wieczoru klubowego w  partiach naj-
słynniejszych musicali i operetek zaprezentuje 
się trio muzyczne: 
Aleksandra Zań i  Sergiusz Borysenko (śpiew), 
Anna Borysenko (akompaniament). 
Uczestnicy koncertu odbędą muzyczną po-
dróż poprzez różne klimaty i style. Usłyszymy 
m.in. fragmenty z  kultowego musicalu „My 
Fair Lady”, „Cats” czy słynne „Money, money” 
z filmu „Cabaret”. Dopełnieniem musicalowych 
klimatów będą kultowe arie z opery „Carmen”, 
czy też słynne fragmenty z  operetki „Wesoła 
wdówka” F. Lehara. Zatem nie może zabraknąć 
zacnego „Usta milczą dusza śpiewa”oraz wie-
lu innych porywających momentów z Zespołem 
Bella Canzone.

✳✳✳
Bliższe informacje i zapisy w Klu-
bie Mieszkańców „Agatka” Legni-
ca ul. Artyleryjska 40 f (pawilon) 
tel. 76-72-30-983 od poniedziałku 
do piątku w godz. 12-20.

Opr. M.M-J.

jesienią 
w agaTCe
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Lato bywało kapryśne, 
ale wakacyjny program 
Spółdzielczego Domu Kultury 
„Kopernik” nikomu nie 
pozwolił na nudę.

przez sześć wakacyjnych tygodni w placówce 
kulturalno-oświatowej Legnickiej spółdzielni 
Mieszkaniowej bawiło się blisko 330 dzieci w 
wieku 7-12 lat. od 24 czerwca do 2 sierp-
nia odbyło się wiele kreatywnych zajęć, któ-
re pozwoliły ich uczestnikom spędzić wakacje 
w mieście w atrakcyjny sposób. w programie 

znalazły się zajęcia plastyczne, kulinarne, mu-
zyczne, taneczne, sportowe, architektonicz-
ne, robotyki LeGo i wyjścia do kina. oprócz 
tego dzieci wzięły udział w spotkaniach z 
pszczelarzem, dogoterapeutką, terapeutką 
uzależnień a także z przedstawicielkami wy-
działu ochrony Środowiska i Gospodarowa-
nia odpadami oraz LpGK. 
w każdym tygodniu wakacyjnego programu, 
realizowanego we współpracy z Gminą Legni-
ca, odbyły się dwie wycieczki autokarowe. Na 
tegorocznej trasie kopernikowych wypraw 
znalazły się niezwykłe miejscowości Dolnego 
Śląska. okazało się, że nie trzeba jechać dale-
ko, żeby poczuć się jak kolejarz (wioska Ko-

lejarzy, Miłkowice), rycerz średniowiecznego 
zamku (wioska okrągłego zamku, owiesno) 
czy ogrodnik królowej (arboretum, wojsła-
wice). poznaliśmy również tajemnice i smut-
ki Księżnej Daisy (zamek Książ, wałbrzych), 
pełne trudu życie górnika (Centrum Kultury i 
sztuki stara Kopalnia, wałbrzych) oraz najlep-
szy przepis pod słońcem na pieczone pierogi 
(wrzosowa Chata, Borówki).
Trzeba było już wrócić do szkolnych obo-
wiązków, ale wszystkich uczestników let-
nich przygód z „Kopernikiem” zapraszamy do 
uczestnictwa w wydarzeniach, które zaplano-
waliśmy na nowy rok kulturalno-oświatowy. 

Opr. A. Sz-P.

Letnie przygody  
z „Kopernikiem”
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nowy sezon  
kulturalno-światowy  
w Klubie „agatka”
Klub Mieszkańców „agatka” już od połowy 
września zaprasza na zajęcia stałe, impre-
zy, spotkania  i wycieczki. oferta przewiduje 
propozycje dla dzieci, młodzieży i  dla doro-
słych uczestników.
w  nowym sezonie 2019/2020 dzieci i  mło-
dzież mogą rozwijać swoje zainteresowania 
artystyczne, zdolności muzyczne, aktywizo-
wać się ruchowo oraz edukować językowo 
i ekologicznie. Dorośli uczestnicy klubowych 
zajęć również mają do wyboru wiele form 
i  spotkań w  zależności od upodobań i  wła-
snych możliwości.
w  tegorocznej ofercie roku kulturalno
-oświatowego Klub Mieszkańców „agatka” 
proponuje:
ZAJęCIA DLA DZIECI  
I MłODZIEży 
▶ GIMNasTyKa KoreKCyJNa („zdrowy 
kręgosłup od przedszkolaka do starszaka”)
▶ aCTIVe JUNIor - ćwiczenia ogólnoroz-
wojowe
▶ warszTaTy pLasTyCzNe (pracownia 
dekoracji, rysunek i malarstwo, kreatywnia)
▶ praCowNIa CeraMIKI 
▶ LeGo roBoTyKa
▶ zaJĘCIa MUzyCzNo-woKaLNe
▶ sTUDIo pIoseNKI - warszTaTy wo-
KaLNe 
▶ warszTaTy TwÓrCze z eLeMeNTa-
MI wspÓłCzesNeGo rĘKoDzIeła

▶ KLUB arTysTyCzNeGo MaLUCHa 
(zajęcia taneczno-muzyczne + warsztaty pla-
styczne)
▶ zaJĘCIa MUzyCzNe - NaUKa Gry Na 
GITarze
▶ NaUKa JĘzyKa aNGIeLsKIeGo 
▶ DoGoTerapIa
▶ zespÓł MUzyCzNy agatka Music Band
▶ KaraTe
▶ LaBoraTorIUM rozwoJU DzIeCKa

ZAJęCIA I SPOTKAnIA  
DLA DOrOSłyCH
▶ GIMNasTyKa oGÓLNorozwoJowa 
I UsprawNIaJĄCa (pilates, zdrowy kręgo-
słup)
▶ ĆwICzeNIa FITNess (zumba , BpU) 
▶ warszTaTy TwÓrCze
▶ warszTaTy rĘKoDzIeła
▶ KLUB seNIora 50 + 
▶ LaBoraTorIUM wIeDzy o rozwo-
JU DzIeCKa
▶ KraJowe I zaGraNICzNe wyCIeCz-
KI TUrysTyCzNe
▶ wIeCzory z KULTUrĄ
▶ spoTKaNIa I TreNINGI BIeGowe
w  klubowych zajęciach można uczestniczyć 
w formie pakietów miesięcznych jak i w do-
wolnie wybranych pojedynczych propozy-
cjach programowych. 

Opr. M.M-J.

LaTo 
z „agatką
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nie bądź piernik, 
odwiedź  
„Kopernik”!
Jesienna ramówka Spółdziel-
czego Domu Kultury „Koper-
nik” zawiera propozycje dla 
każdego – bez względu na 
wiek. Zapraszamy!
Nowy rok kulturalno-oświatowy zaczynamy 
w połowie września, inaugurując go z dużym 
przytupem, bo na przedostatnią sobotę mie-
siąca zaplanowaliśmy Świętowisko. słowiań-
skie powitanie jesieni. oprócz wielopokole-
niowej zabawy, będzie to też okazja do za-
poznania się z ofertą domu kultury i osobami 
współpracującymi z nami na co dzień. 
Jesienią wracają zajęcia taneczne w  ramach 
sekcji tanecznej złote Dzieci oraz Tańce-Hu-
lańce Martyny stempel. Nowością będzie 
sekcja zumby dla różnych grup – dzieci, se-
niorów oraz pań. Już od kilku lat gościmy 
w naszych murach szkołę Tańca Beaty i pio-
tra Krzyżanowskich, którzy pozwalają oso-
bom dorosłym poczuć się na parkietach jak 
ryby w wodzie, a w tym roku tę szansę do-
staną również dzieci, dla których otwiera się 
zupełnie nowy blok zajęć. a skoro już mowa 
o tańcu, to warto zwrócić uwagę na kolejną 
nowość w „Koperniku” – zajęcia pod hasłem 
„Kręgosłup lubi tańczyć”. Będą to tanecz-
ne spotkania dla pań w każdym wieku, które 
chcą wspomóc swoje ciało bez nadmiernego 
wysiłku i tylko w przyjemny sposób. Bazując 
na mieszance różnych stylów tanecznych, ra-
zem z  instruktorką Marzeną andrzejewską 
będą mogły na własnym kręgosłupie odczuć 
dobroczynną moc tańca.
zmęczonym lędźwiom naszych pań pomo-
gą również zajęcia jogi i gimnastyki dla doro-
słych, natomiast dla najmłodszych uczniów 
klas szkół podstawowych uruchamiamy sek-
cję gimnastyki korekcyjnej. przypominamy, że 
można u nas ćwiczyć również aikido i capo-
eirę.
Kiedy ciało jest już rozruszane, warto uak-
tywnić również głowę i  skorzystać z  zajęć 
języka angielskiego dla różnych grup wieko-
wych – od 1. klasy szkoły podstawowej po 
tegorocznych maturzystów. Na maturzystów 
czekają również dodatkowe zajęcia z  mate-
matyki i biologii.
przypominamy, że swoje plastyczne talenty 
szlifują u nas dzieci od 7. roku życia, a oso-

by dorosłe spotykają się w ramach Grupy ar-
tystycznej „ale plama!”. równie kreatywnie 
– bo plastycznie, rękodzielniczo i  kulinarnie 
- jest na zajęciach z Bajkową zabawą, która 
jesienią powróci pod nasz dach.
Najmłodszych, tych naprawdę małych, bo już 
niespełna rocznych uczestników naszych za-
jęć gorąco zapraszamy na zajęcia senspolasty-
ki i smykomultisensoryki, które dają niesamo-
witą szansę poznawania zapachów, smaków 
i faktur. 
Trochę starsze dzieci zapraszamy na LeGo 
przygodę z TechForKids. Inauguracją tych za-
jęć w „Koperniku” były tygodniowe warsztaty 
wakacyjne, których uczestnicy w pocie czo-
ła realizowali trudne instrukcje, męczyli się 
i główkowali, a wszystko po to, żeby potem 
puścić w ruch konstrukcje i obwieszczać swój 
sukces koleżankom i  kolegom. od września 
startują nowe grupy robotyki LeGo, a  in-
struktorzy TechForKids zaproszą dzieci i mło-
dzież również na zajęcia modelarskie, archi-
tektoniczne, warsztaty chemiczne i warsztaty 
tworzenia w technice 3D.
po wakacyjnej przerwie powraca do „Ko-
pernika” również Muzyczna Kraina weroniki 
Kwaśny, a do sali muzycznej wprowadzają się 
instruktorzy gry na perkusji i gitarze. wszyscy 
są zaproszeni – bez względu na wiek.
o  tym, że wiek nie stanowi ograniczenia, 
wiedzą również nasi klubowi seniorzy, wy-
pełniający dom kultury gwarem, dobrą ener-
gią oraz otwartością na świat i samych siebie. 
serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do 
naszego Klubu seniora, zwłaszcza, gdy jesień 
i  zima fundują nam długie wieczory i pluchę 
za oknami. 
To nasze sekcyjne propozycje, ale przypomi-
namy, że warto na bieżąco śledzić naszą ofer-
tę, żeby nie przeoczyć np. warsztatów cera-
micznych czy spotkań z pszczelarzem, na któ-
re w tym roku chcemy państwa zaprosić. 
a  już dzisiaj, prosimy, żebyście zapisali sobie 
państwo w  kalendarzu dwie daty. 19 paź-
dziernika wyruszamy na rodzinne podbijanie 
Ślęży – będzie to wycieczka autokarowa dla 
całych rodzin, natomiast 27 listopada wydarzą 
się Cuda sztuki na Koperniku - o Leonardzie 
da Vinci opowie nam roger piaskowski – le-
gnicki architekt i popularyzator sztuki wsze-
lakiej.
Czekamy na was. Do zobaczenia!

Opr. A. Sz-P.



...................................................................................................................................................16 z ŻyCIa osIeDLI

w 2016 roku rozpoczęto pro-
ces likwidacji junkersów i pod-
łączanie mieszkań do instalacji 
ciepłej wody użytkowej w  bu-
dynkach przy ul. Fredry 14-16 
i artyleryjskiej 5. w 2018 roku 
zakończono na osiedlu „asny-
ka” i  „zosinek” likwidację jun-
kersów i podłączenia do ciepłej 
wody użytkowej wraz z wymia-
ną węzłów cieplnych w budyn-
kach przy ul. Torowej 38-52, 
Marynarskiej 54-60, Torowej 
20-24 i 26-30, Lotniczej 38/39. 
w roku bieżącym kontynuowa-
na jest wymiana węzłów ciepl-
nych w  większej ilości. Nato-
miast czasowo zostały wstrzy-
mane prace związane z podłą-
czeniem ciepłej wody w miesz-
kaniach i  likwidacją junkersów. 
szczegóły na temat wymiany 
węzłów cieplnych i ich lokaliza-
cje przedstawione są w odręb-
nej informacji zamieszczonej 
w  tym wydaniu „Nowego Lo-
katora LsM”. 
w ramach oszczędnego gospo-
darowania energią elektryczną 
w  częściach administracyjnych 
i poprawy bezpieczeństwa kon-
tynuujemy wyposażanie budyn-
ków w  oświetlenie z  zastoso-
waniem opraw z  czujnikiem 
zmierzchowym i czujnikiem ru-
chu. Do chwili obecnej oświe-

tlenie zmodernizowano prawie 
we wszystkich budynkach.
przy ul. Marsa 21-23 oraz ul. 
asnyka 16 (w kierunku budyn-
ku hydroforni) zostały wymie-
nione nawierzchnie chodników.
w  roku bieżącym wyremon-
towane zostały kolejne klatki 
schodowe przy ul. w. Niedźwie-
dzicy 10, 12, 13, 14, 23, 24, 27, 
Mirandy 9, Marsa 1, Galileusza 
15, Heweliusza 10 co pozwoliło 
nam zbliżyć się do wyrównania 
stanu technicznego klatek scho-
dowych w zasobach LsM.
plac zabaw przy ul. rolniczej 
4-10 został doposażony w karu-
zelę obrotową, na placu zabaw 
przy ul. Torowej 60 wymienio-
na została uszkodzona karuzela 
obrotowa, uzupełnione zostały 
siedziska urządzeń na placu za-
baw przy ul. asnyka 16 oraz za-
montowano siedzisko bocianie 
gniazdo przy ul. Fredry 30.
w  rejonie ulicy piekarskiej 
9-17 zlikwidowano piaskow-
nicę, przekształcono ją w  zie-
lony obiekt małej architektury. 
Natomiast tył budynku przy ul. 
piekarskiej 5 (zejście do piwni-
cy), gdzie gromadziły się osoby 
i zakłócały ciszę nocną, został 
zabezpieczony furtką oraz za-
montowano oświetlenie z czuj-
nikiem ruchu. Opr. K.K.

realizujemy wnioski mieszkańców
Wymieniony 
węzeł cieplny

Chodnik 
ul. Marsa 

21-23

Chodnik  
ul. Asnyka 16

Zabezpieczenie 
wejścia  

ul. Piekarska 5

Zielony obiekt 
małej architektury  
ul. Piekarska 9-17
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już w 2020. roku!
rok 2020 będzie ważny dla naszej Spółdzielni jako rok jubileuszu 60-le-
cia działalności. Ale nie tylko. W 2020 r. odbędą się wybory do organów 
Spółdzielni na nową kadencję 2020-2023.
Na przełomie pierwszego i dru-
giego kwartału na zebraniach 
osiedlowych członkowie wybio-
rą rady osiedli w rejonach: „Ko-
pernik Ia”, „Kopernik IB”, „Ko-
pernik II”, „Śródmieście”, „asny-
ka” i „zosinek”. 
Natomiast w maju i czerwcu 
walne zgromadzenie, które od-

będzie się w częściach, wybierze 
radę Nadzorczą w 15-osobo-
wym składzie.
wybierane z grona członków or-
gany samorządowe mają zasad-
niczy wpływ na funkcjonowanie 
spółdzielni. wszystkim nam za-
leży, by spółdzielnia pracowała 
jak najlepiej, by obsługa człon-

ków i mieszkańców była na wy-
sokim poziomie. realizacja tych 
zadań wymaga tworzenia właści-
wych warunków, samorządowe-
go wsparcia i statutowego nad-
zoru. wybierzmy do organów 
spółdzielni autentycznych spo-
łeczników, osoby zaangażowane 
w życie osiedli, ludzi, którym nie 

są obce idee spółdzielcze – spra-
wiedliwość, solidaryzm, gospo-
darka społeczna, dobro wspól-
ne. 
Już dzisiaj należy się zastanawiać 
kogo zgłosić, kogo popierać, za 
kim głosować w przyszłorocz-
nych wyborach.

Opr. M. A.

Konkursy na 60-lecie działalności LSM
Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkursy związane z jubileuszem 60-lecia 

działalności LSM. Konkurs fotograficzny oraz konkurs literacki na wspomnienia. 
regulaminy tych konkursów opublikowane poniżej są również zamieszczone są na stronie  

internetowej Spółdzielni – www.legnickasm.pl

regulamin konkursu fotograficznego 
organizowanego z okazji jubileuszu 
60-lecia działalności LSM w Legnicy
zarząd Legnickiej spółdzielni 
Mieszkaniowej w Legnicy organi-
zuje konkurs fotograficzny z oka-
zji jubileuszu 60-lecia działalności 
LsM.
Warunki konkursu:
1. w konkursie może wziąć udział 
każda osoba zainteresowana foto-
grafowaniem.
2. Na konkurs należy nadesłać 
zdjęcie w formacie nie mniejszym 
niż 15x21 cm lub umieszczone na 
nośniku elektronicznym w forma-
cie *jpg.
3. zdjęcie winno przedstawiać 
osiedla Legnickiej spółdzielni 
Mieszkaniowej, budynki, tereny 
przydomowe i ciekawe ujęcia zda-
rzeń zaobserwowanych na terenie 
osiedli.
4. prace fotograficzne należy prze-
syłać na adres: Legnicka spółdziel-
nia Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8 
59-220 Legnica w kopercie ozna-
czonej godłem z dopiskiem „kon-
kurs fotograficzny”.
5. Każda praca powinna być ozna-
czona tytułem. Do zdjęcia należy 
dołączyć małą kopertę oznaczo-
ną godłem, zawierającą wewnątrz 
dane autora: imię, nazwisko, ad-

res, numer telefonu, oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarza-
nie danych osobowych, czytelny 
podpis.
6. zdjęcia należy nadsyłać w termi-
nie do 30.11.2019 r.
7. Konkurs rozstrzygnie profesjo-
nalne jury powołane przez zarząd 
LsM. rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi w I kwartale 2020 r.
8. przewiduje się następujące na-
grody:
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł
dwa wyróżnienia po 100 zł.
zastrzega się, że jury może doko-
nać innego podziału nagród.
Nagrody będą wręczone uroczy-
ście.
9.  Nagrodzone prace będą opu-
blikowane w wydaniach „Nowe-
go Lokatora LsM” oraz na stronie 
internetowej spółdzielni – www.
legnickasm.pl
10. w 2020 r. zostanie zorganizowa-
na wystawa fotograficzna prezentu-
jąca prace nadesłane na konkurs.
zachęcamy osoby zainteresowane 
do wzięcia udziału w konkursie.

Zarząd LSM

regulamin konkursu literackiego 
organizowanego z okazji jubileuszu 
60-lecia działalności LSM w legnicy
zarząd Legnickiej spółdzielni 
Mieszkaniowej w Legnicy organi-
zuje konkurs literacki – na wspo-
mnienia z okazji jubileuszu 60-lecia 
działalności LsM.
Warunki konkursu:
1. w konkursie może wziąć udział 
każda osoba, która zechce podzie-
lić się w formie pisemnej swoimi 
spostrzeżeniami, wspomnieniami 
związanymi z Legnicką spółdziel-
nią Mieszkaniową.
2. Na konkurs należy nadesłać pra-
cę pisemną o objętości nie więk-
szej niż 6 stron znormalizowanego 
maszynopisu lub umieszczoną na 
nośniku elektronicznym w forma-
cie *doc.
3. Tematyka pracy winna wiązać 
się z zamieszkiwaniem w osiedlach 
spółdzielni, ze wspomnieniami, re-
fleksjami dotyczącymi życia w osie-
dlach LsM.
4. prace literackie należy przesy-
łać na adres: Legnicka spółdzielnia 
Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8 59-
220 Legnica w kopercie oznaczo-
nej godłem z dopiskiem „konkurs 
literacki – na wspomnienia”.
5. Każda praca powinna być ozna-
czona tytułem. Do tekstu należy 

dołączyć małą kopertę oznaczo-
ną godłem, zawierającą wewnątrz 
dane autora: imię, nazwisko, ad-
res, numer telefonu, oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarza-
nie danych osobowych, czytelny 
podpis.
6. prace należy nadsyłać w termi-
nie do 30.11.2019 r.
7. Konkurs rozstrzygnie profesjo-
nalne jury powołane przez zarząd 
LsM. rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi w I kwartale 2020 r.
8. przewiduje się następujące na-
grody:
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł
wyróżnienie - 200 zł.
zastrzega się, że jury może doko-
nać innego podziału nagród.
Nagrody będą wręczone uroczy-
ście.
9.  Nagrodzone prace będą opu-
blikowane w wydaniach „Nowe-
go Lokatora LsM” oraz na stronie 
internetowej spółdzielni – www.
legnickasm.pl
zachęcamy osoby zainteresowane 
do wzięcia udziału w konkursie.

Zarząd LSM
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gospodarowanie ciepłem
racjonalne gospodarowanie ciepłem po-
zwala na ponoszenie optymalnych opłat 
za ogrzewanie. należy korzystać z moż-
liwości regulowania zaworami termosta-
tycznymi:
▶ temperaturę powietrza utrzymywać na 
poziomie ok. 20°C,
▶ obniżać i utrzymywać zróżnicowaną tem-
peraturę w poszczególnych pomieszczeniach 
w zależności od potrzeb,
▶ unikać zasłaniania grzejników zasłonami, 
obudowami, meblami, itp.

▶ wietrzyć krótko i intensywnie przy za-
mkniętym zaworze termostatycznym, po wy-
wietrzeniu ustawić głowicę zaworu na wybra-
ną nastawę temperatury,
▶ korzystać z „darmowych” źródeł ciepła 
(nasłonecznienie, urządzenia elektryczne i ga-
zowe, itp.).
pozwala to na zmniejszenie zużycia ciepła 
przez grzejniki.
racjonalne gospodarowanie ciepłem doty-
czy również części wspólnej budynku. Nie 
przesadzajmy z ogrzewaniem pralni, suszar-

ni i klatek schodowych, gdyż koszty związane 
z ich ogrzewaniem rozliczane są w kosztach 
wspólnych zużycia ciepła dla danej nierucho-
mości. Opr. J.M.

jesienne przeglądy zasobów
zgodnie z  wymogami prawa 
budowlanego, jak corocznie, 
LsM przeprowadza jesienne 
przeglądy zasobów. w  roku 
bieżącym odbędą się one 
w dniach od 23 września do 9 
października.
przeglądy są przeprowadzane 
przez pracowników pionu tech-
niczno-eksploatacyjnego spół-
dzielni przy współudziale człon-
ków rady Nadzorczej i rad osie-
dli LsM.

o  terminach przeglądów w  po-
szczególnych budynkach miesz-
kańcy są informowani poprzez 
ogłoszenia na tablicach w  klat-
kach schodowych.
wyniki przeglądów stanowią dla 
służb technicznych LsM podsta-
wę do ustalenia i uszczegółowie-
nia planów remontów.
o  problematyce remontowej 
będziemy informować w  kolej-
nych wydaniach „Nowego Loka-
tora LsM”.

wymiana węzłów 
cieplnych
Informujemy, że w  roku 2019 
do chwili obecnej zostały wy-
mienione węzły cieplne w  na-
stępujących budynkach:
artyleryjska 7, Lotnicza 14, 
Lotnicza 16, Lotnicza 18, 
Gwiezdna 1-27 (7 szt.), Galak-
tyczna 1-13 (6 szt.), Marsa 1-14 
(2 szt.), Młynarska 1,2,3,4,6 (5 
szt.).
wymiana węzłów w  budyn-
kach:
w. Niedźwiedzicy 1-14 (4 
szt.), w. Niedźwiedzicy 15-27 
(2 szt.), Neptuna 1-14 (7 szt.), 
Horyzontalna 2-10, Horyzon-
talna 25-29, Heweliusza 2-10, 
Heweliusza 1-5, Galileusza 
2-10, Galileusza 11-15 będzie 
wykonana do dnia 15.12.2019 r.
Montowane węzły są dwufunk-
cyjne, umożliwiające wyposa-
żenie budynku w ciepłą wodę.
Jednocześnie informujemy, że 
w  roku bieżącym likwidacja 
junkersów i  montaż instalacji 

ciepłej wody użytkowej będzie 
wykonana w  budynkach przy 
ul. Lotniczej 14, 16, 18 i arty-
leryjskiej 7. 
proces modernizacji planuje-
my kontynuować. w pierwszej 
kolejności prace będą wykona-
ne w  pionach mieszkań, któ-
re zgłoszą pisemnie taką wolę 
w Dziale eksploatacji (u admini-
stratora osiedla). w następnym 
etapie będziemy prowadzić ak-
cję informacyjną o  korzyściach 
wynikających z rezygnacji z ga-
zowych podgrzewaczy wody 
i  korzystania z  ciepłej wody 
z  węzła cieplnego, uwzględ-
niając aspekty bezpieczeństwa 
i wygody związane z  tym spo-
sobem dostarczania c.w.u.
prosimy o  śledzenie naszej 
strony internetowej i  czaso-
pisma „Nowy Lokator LsM”, 
gdzie będziemy zamieszczali 
informacje dotyczące tej spra-
wy. 

zmiana regulaminu 
rozliczania kosztów dostawy 
wody i odprowadzania 
ścieków w LSM
Na wniosek zarządu LsM rada 
Nadzorcza uchwaliła „regula-
min rozliczania kosztów dosta-
wy wody i  odprowadzania ście-
ków w  LsM w  Legnicy”, który 
obowiązuje od dnia 01.07.2019 
r. w  związku z  faktem, że część 
mieszkańców wnosi opłaty za 
wodę w  momencie rozliczenia, 
wprowadzono opłaty prognozo-
wane w celu poprawienia płynno-
ści finansowej.
system oparty na prognozach jest 
najczęściej stosowanym w polsce 
sposobem rozliczania płatności 
z tytułu zużycia wody, podgrzania 
wody i odprowadzania ścieków.
pierwsza opłata prognozowana zo-
stała wyliczona przez system kom-
puterowy na podstawie średnich 
odczytów z całego ostatniego okre-
su rozliczeniowego (tj. 1.01.2018 r. 
do 31.12.2018 r.) Mając na uwadze, 
że pierwsze otrzymane przez pań-

stwa prognozy nie we wszystkich 
przypadkach dokładnie obrazują 
średnie zużycie, w związku z  tym 
istnieje możliwość złożenia pisem-
nej deklaracji określającej ilość zu-
żytych m3 wody.
wnoszone co miesiąc opłaty pro-
gnozowane zostaną rozliczone na 
podstawie odczytów wodomierzy 
indywidualnych w  państwa loka-
lach, które odbywają się 31 sierp-
nia i  31 grudnia każdego roku. 
różnica, która powstała w wyniku 
rozliczenia stanowiąca nadpłatę 
zostanie zaliczona na poczet naj-
bliższych opłat za wodę. w przy-
padku gdy powstanie niedopłata 
należy ją uregulować w  ciągu 14 
dni od otrzymania rozliczenia.
regulamin rozliczania kosztów 
dostawy wody i  odprowadzania 
ścieków jest dostępny na stronie 
internetowej LsM (www.legnic-
kasm.pl).

wymiana węzłów 
cieplnych
Informujemy, że w  roku 2019 
do chwili obecnej zostały wy-
mienione węzły cieplne w  na-
stępujących budynkach:
artyleryjska 7, Lotnicza 14, 
Lotnicza 16, Lotnicza 18, 
Gwiezdna 1-27 (7 szt.), Galak-
tyczna 1-13 (6 szt.), Marsa 1-14 
(2 szt.), Młynarska 1,2,3,4,6 (5 
szt.).
wymiana węzłów w  budyn-
kach:
w. Niedźwiedzicy 1-14 (4 
szt.), w. Niedźwiedzicy 15-27 
(2 szt.), Neptuna 1-14 (7 szt.), 
Horyzontalna 2-10, Horyzon-
talna 25-29, Heweliusza 2-10, 
Heweliusza 1-5, Galileusza 
2-10, Galileusza 11-15 będzie 
wykonana do dnia 15.12.2019 r.
Montowane węzły są dwufunk-
cyjne, umożliwiające wyposa-
żenie budynku w ciepłą wodę.
Jednocześnie informujemy, że 
w  roku bieżącym likwidacja 
junkersów i  montaż instalacji 

ciepłej wody użytkowej będzie 
wykonana w  budynkach przy 
ul. Lotniczej 14, 16, 18 i arty-
leryjskiej 7. 
proces modernizacji planuje-
my kontynuować. w pierwszej 
kolejności prace będą wykona-
ne w  pionach mieszkań, któ-
re zgłoszą pisemnie taką wolę 
w Dziale eksploatacji (u admini-
stratora osiedla). w następnym 
etapie będziemy prowadzić ak-
cję informacyjną o  korzyściach 
wynikających z rezygnacji z ga-
zowych podgrzewaczy wody 
i  korzystania z  ciepłej wody 
z  węzła cieplnego, uwzględ-
niając aspekty bezpieczeństwa 
i wygody związane z  tym spo-
sobem dostarczania c.w.u.
prosimy o  śledzenie naszej 
strony internetowej i  czaso-
pisma „Nowy Lokator LsM”, 
gdzie będziemy zamieszczali 
informacje dotyczące tej spra-
wy. 
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nowe zasady segregacji śmieci od 2020 roku
od 1.01.2020 r. zaczną obowiązywać zapisy 
znowelizowanej Ustawy o  utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach (Dz.U. 2019 
poz. 1579), która wprowadzi obowiązek roz-
szerzonej segregacji odpadów. odpady będą 
musiały być segregowane na 5 frakcji (szkło, 
papier, metale i  tworzywa sztuczne, odpady 
biodegradowalne i zmieszane).
zmiany, które przewiduje nowelizacja prze-
pisów o  utrzymaniu czystości i  porządku 

w gminach, oznaczają tak naprawdę zasto-
sowanie odpowiedzialności zbiorowej wo-
bec mieszkańców nieruchomości. Może 
bowiem zdarzyć się tak, że kilku z nich nie 
będzie segregować odpadów, notorycz-
nie umieszczając w pojemnikach na odpady 
zmieszane odpady, które powinny być gro-
madzone selektywnie w pojemnikach na pa-
pier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz 
odpady ulegające biodegradacji. za ich za-

chowanie konsekwencje poniosą wszyscy 
mieszkańcy, płacąc wyższe stawki za odbiór 
niesegregowanych odpadów (od dwóch do 
czterech razy więcej). o szczegółach segre-
gacji będziemy państwa informować w  na-
stępnych numerach „Nowego Lokatora 
LsM”, na stronie internetowej spółdzielni 
i w ulotkach informacyjnych umieszczanych 
w  euroskrzynkach.

Opr. K.K.

bycie eko 
jest ok! 
o segregacji odpadów nie trzeba chyba niko-
mu przypominać. Na wielu osiedlach w wielu 
miastach a  także we wsiach są do tego od-
powiednie pojemniki. Niektórzy zbierają też 
nakrętki, wiele organizacji społecznych wciąż 
o nie prosi na rzecz swoich podopiecznych. 
Będąc ekologicznym możemy jeszcze komuś 
pomóc. 
wybierając się na zakupy bierzmy ze sobą tor-
bę wielokrotnego użytku, ich dostępność na 
rynku jest bardzo duża. I każdy znajdzie coś 
dla siebie. Możemy też pójść na targ z wikli-

nowym koszem. Nie dość, że 
będziemy eko, to jeszcze bę-
dziemy modni. w skle-
pie też starajmy się 
wybierać produkty 
bez zbędnych do-
datkowych opa-
kowań (nie bierzmy 
kolejnych foliówek 
i  tak za chwilę je 
wyrzucimy!). 
Nie wyrzucajmy 
śmieci w lesie, nad 
rzeką. podczas spa-
ceru zawsze war-
to mieć przy sobie 
worek, do którego 
możemy pozbierać 
nasze śmieci, zabrać 
je ze sobą i  wyrzucić do 
najbliższego kosza na śmie-

ci. To samo tyczy się właści-
cieli zwierząt. (nie tylko pie-

sków). wychodzisz 
ze swoim pupilem 
na dwór, to po nim 

posprzątaj. pamiętaj 
nie jesteś sam. Dbajmy 

o  estetyczny wygląd 
naszej okolicy. Kie-
dy będzie czysto 
wszystkim nam 
będzie się żyło le-
piej i przyjemniej. 

AnnA KruPA  
legniczanka,  

poetka,  
dziennikarka,  
autorka bloga
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Galeria sztuki zadbała, aby do końca 
roku każdy miłośnik sztuki znalazł coś 
dla siebie wśród jej propozycji. pro-
gram legnickich Galerii na ostatni 
kwartał 2019 przedstawia się nie-
zwykle atrakcyjnie i  różnorodnie 
– zaczynamy od prawdziwej 
złotniczej uczty, poznamy 
szklane piękności, po-
dejrzymy najnowsze 
tendencje w  malar-
stwie młodych, a  rok 
zakończymy interme-
dialnie.
od 3 października w  Gale-
rii sztuki (pl. Katedralny 1) bę-
dzie można oglądać wystawę 
pt. Moim zdaniem – czyli pokaz 
prac artystów złotników, którzy 
przy użyciu tradycyjnych technik 
i warsztatu wyczarowują nowocze-
sne i  intrygujące prace. zaproszeni do 
udziału w wystawie twórcy za pomocą 
biżuterii i obiektów złotniczych wypo-
wiadają swoje zdanie na różnorodne 

tematy, od polityki i zagad-
nień społecznych poczyna-
jąc, poprzez relacje mię-
dzyludzkie na subiektyw-
nych reakcjach na różne 
zjawiska kończąc. Na wy-
stawie znajdziemy zarów-
no rozważania o  współ-
czesnej polsce i  europie, 
jak i  refleksje o  przeszłości. „Moim 
zdaniem” jest wystawą podróżującą, 
a jej legnicka odsłona zakończy się uro-
czystym finisażem (25 października) 
z udziałem licznych gości z całej polski.
Galeria ring (rynek 12) od 16 paź-
dziernika będzie prezentować wysta-

wę, od kilku lat  co roku pokazywaną 
w Legnicy. Mowa o europejskim Festi-
walu szkła „play with Glass”, czyli po-

kazie prac twórców pracujących ze 
szkłem. Kolorowe wazony, pate-

ry i obiekty pokażą zaskakujące 
możliwości ekspresji, jakie daje 

szkło.  Dzieła sztuki naj-
większych mistrzów pol-

skiego szkła będą go-
ścić w Galerii ring od 
16 października do 16 
listopada. wernisaż: 

18 października.
Natomiast Galeria sztuki 

(plac Katedralny 1) od końca 
października do połowy grud-
nia będzie już po raz 29. areną 
malarskich zmagań uczestników 

ogólnopolskiego przeglądu Ma-
larstwa Młodych proMoCJe 2019. 

proMoCJe to jeden z najważniejszych 
w kraju konkursów malarstwa. Co roku 
na konkurs swoje prace nadsyła kilku-
dziesięciu absolwentów polskich uczel-

ni artystycznych, dzięki czemu  
wystawa pokazuje przekrojo-
wo, co w młodym polskim ma-
larstwie piszczy. 
rok 2019 Galeria sztuki zakoń-
czy świętującym swoje 25-lecie 
Festiwalem Form audiowizu-
alnych Intermediale. Na pro-
gram Intermediale składają się 
koncerty, audiowizualne perfor-
mance i  instalacje dźwiękowe, 
dla których bazą jest ekspery-

mentalne wideo oraz muzyka elektro-
niczna i  elektroakustyczna w  wykona-
niu artystów z polski i  zagranicy. Inter-
mediale potrwa od 21 listopada do 21 
grudnia. 
wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. 
Do zobaczenia!

Co wCiąż  
przed nami?
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21 września – słowiańskie 
powiTanie jeSieni!
Jesienią 2017 r. w Legnicy odbył się I Festiwal słowiański „Lugi-
dunum”, którego organizatorami byli spółdzielczy Dom Kultu-
ry „Kopernik” oraz Towarzystwo Miłośników Ślęży „Ślężańscy”. 
zachęceni jego sukcesem, postanowiliśmy kontynuować  przed-
sięwzięcie, które w tym roku powraca pod nazwą Świętowisko. 

słowiańskie powitanie jesieni zostało objęte patronatem honoro-
wym prezydenta Legnicy. Na terenach zielonych przy sDK „Koper-

nik” odbędzie się plenerowe spotkanie dla całych rodzin, w trakcie 
którego będzie można wziąć udział w międzypokoleniowych warsz-

tatach, m.in. stolarskich, architektonicznych, wyplatania wikliny, robie-
nia podpłomyków czy zaplatania powrozów. ponadto pod naszym do-

mem kultury staną: plac zabaw słowiańskich, mobilne stoisko palmiarni. 
Będą także wykłady, prezentacja zbóż i pokazy wojów, Teatru avatar, złotych 

Dzieci oraz koncerty muzyki etnicznej. pogodę mamy już zamówioną, teraz cze-
kamy na państwa – również z kulinarną niespodzianką! 

21 września 2019 r., od godz. 13 do 18. Wstęp wolny.
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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

PRZEPISY MONIKI

Rodzaj
pilnika

Popularne imię
Hiszpanki

Punkt
wyjścia

Pocisk
myśliw-

ski

Górna
pozioma
krawędź
dachu

Gatunek
marchwi

Obraz w
cerkwi

Z fantami

Głos
węża

Jasno-
brązowa

klacz

Doniosły
czyn

Pseudo-
rewolwer

Kant, brzeg

Gładka tkanina

Tytuł Mussoliniego

Brak przesady

Skrajny
lewico-

wiec

Indiański
namiot

Imię
bohater-
ki „Lalki”

Kropka
w

pacierzu

Grecki
Mars

W
rękach
pilota

Agent,
wywia-
dowca

Napad
na

wroga

Środek
repre-
syjny

Jedno-
stka

ciśnienia

Wśród
pływa-

ków

Gospo-
darz

dożynek

Służył do
młócenia

zboża

Amory

Scepty-
cyzm

Zmyślo-
ny

powód

100 kg
dawniej

Kwestio-
nariusz
z pyta-
niami

W parze
z iksem

Drogowy lub
zodiaku

Dzieli sąsiadów Główna
msza
święta

Stolicą
Bagdad

Arabska
religia

W nim
można
założyć
konto

Wielka
antylopa

Unikalny
egzemp-

larz

Surówka
z suro-
wych

ogórków

Bezwon-
ny gaz
palny

Georgi-
nia

Szekspi-
rowski

król

Mocny alkohol
ryżowy

Drewien-
ko

12

1

24

7

30

28

26

22

2

29

20

23

14

18

8

27

15

4

11

19

21

31

17

3

25

5

10

9

13

16

6

32

rozwiązanie krzyżówki jest bardzo 
proste. Wystarczy wpisać odgadnię-
te wyrazy w odpowiednie kratki dia-
gramu. Litery z pól oznaczonych cy-
frami czytane kolejno utworzą hasło 
– rozwiązanie zadania, które należy 
wysłać pocztą na adres: nowy Loka-
tor LSM, ul. Gwiezdna 8 lub przesłać 
je drogą elektroniczną: nowyloka-
torlsm@gmail.com. na odpowiedzi 
czekamy do 20 listopada.
Prawidłowe hasło krzyżówki za-
mieszczonej w  „nowym Lokato-
rze LSM” nr 2/2019 brzmi: „KTO 
SMAruJE TEn JEDZIE”. Wpłynę-
ło 287 rozwiązań. nagrodę – pa-
rasol z logo LSM – wylosowała Pan 
AnDrZEJ MATKOWSKI z Legnicy. 
Gratulujemy! nagroda do odbioru 
w siedzibie LSM, pokój nr 112. 
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KOTLECIKI Z OPIEnIEK

Składniki  
 1 kg opieniek
 1 duża cebula
 20 dkg ziemniaków

 20 dkg bułki tartej
 2 jajka
 sól
 pieprz
 majeranek
 olej rzepakowy do smażenia.

Przygotowanie:
opieńki czyścimy i  gotujemy, a  po ostudzeniu – 
mielimy. Cebulę ścieramy na tarce. ziemnia-
ki gotujemy w osolonej wodzie, studzimy 
i również mielimy.
Do opieniek dodajemy połowę tar-
tej bułki, jajka, ziemniaki, cebu-
lę i przyprawy (do smaku), po 
czym starannie mieszamy.
z  tak uzyskanej masy for-
mujemy kotleciki. ob-
taczamy w  bułce tartej 
i  smażymy na złoty ko-
lor na oleju.
podajemy z  grubszym 
makaronem i  surów-
ką, np. z porów. 
smacznego! 
Kolejne przepisy w na-
stępnych wydaniach.

Opr. Monika A.
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