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Komunikaty, informacje, ogłoszenia...
Czas praCy  
LSM i jej Służb
biura są czynne w  poniedział-
ki i  środy w  godz. 7-15, wtor-
ki w  godz. 7-17, czwartki i  piąt-
ki w godz. 8-15. Kasy 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 ponie-
działku do piątku w  godz. 6-22. 
Przyjmuje zgłoszenia we wszyst-
kich sprawach. W soboty, niedziele 
oraz dni świąteczne pracuje tylko 
w przypadkach awarii. Spółdziel-
czy Dom Kultury „Kopernik” 
ul. Koziorożca 9 pracuje od ponie-
działku do piątku, w  godz. 8-20. 
Klub Mieszkańców „Agatka” 
ul. Artyleryjska 40f (pawilon) – od 
poniedziałku do piątku, w  godz. 
12-20. W pozostałe dni placówki 
kulturalno-oświatowe LSM mogą 
organizować różne formy działal-
ności, wg odrębnych planów.
PrzyjMowAnie 
wnioSKów, SKArg 
i inTerwenCji
Członkowie Zarządu przyjmu-
ją skargi i wnioski w każdy wto-
rek w  godz. 13-17. Członkowie 
Rady Nadzorczej przyjmują skar-
gi i wnioski w siedzibie Spółdziel-
ni w każdy pierwszy wtorek mie-
siąca w godz. 15-17. Członkowie 
RN LSM będą przyjmowali skargi 
i wnioski w następujących dniach: 
🅾 7.05.2019 r. 🅾 04.06.2019 r. 
🅾 2.07.2019 r. 🅾 6.08.2019 r. 
🅾 3.09.2019 r. 🅾 1.10.2019 r.

Kontakt z członkami Rad Osiedli 
jest możliwy, po uzgodnieniu te-
lefonicznym, za pośrednictwem 
sekretariatu LSM, pokój nr 102, 
telefon 76-72-30-990, wew. 100.
LSM w inTerneCie
Legnicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa ma stronę internetową 
pod adresem www.legnickasm.
pl. Można tam znaleźć informa-
cje o  historii i  władzach Spół-
dzielni, regulacje wewnętrzne, 
przetargi oraz wiadomości z  ży-
cia LSM, z uwzględnieniem dzia-
łalności kulturalno-oświatowej. 
Strona internetowa umożliwia 
także zdalny dostęp uprawnio-
nym mieszkańcom do informa-
cji o  stanie opłat dotyczących 
czynszu, wody i odpadów komu-
nalnych.  Na e-mail Spółdzielni 
lsm@legnickasm.pl można zgła-
szać usterki i  awarie oraz inne 
sprawy nurtujące mieszkańców. 
rozKłAD jAzDy 
w TeLefonie
Ze strony internetowej Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunika-
cyjnego w  Legnicy (www.mpk.
legnica.pl) można pobrać bez-
płatną aplikację MyBus Usługi na 
swój telefon komórkowy. Apli-
kacja ta jest częścią Systemu In-
formacji Pasażerskiej i umożliwia 
dostęp do rozkładu jazdy auto-
busów, również tych kursujących 
w Legnicy.
Wyjaśnienie: do redakcji na-
pływają wnioski mieszkańców 
o  opublikowanie w  „Nowym 
Lokatorze LSM” rozkładu jazdy 
autobusów miejskich dla rejonu 

osiedla „Kopernik”. Osiedle po-
łączone jest kilkunastoma linia-
mi autobusowymi, tak od strony 
al. Piłsudskiego, jak i od ul. Wro-
cławskiej. Rozkłady jazdy po-
szczególnych linii są obszerne, 
ich publikacja wypełniłaby niemal 
całe wydanie kwartalnika. Nie 
jest zatem możliwe opublikowa-
nie tej informacji w formie kom-
pletnej i  czytelnej. Proponujemy 
korzystać z aplikacji w telefonach 
komórkowych lub zapoznać się 
z  rozkładami jazdy poszczegól-
nych linii autobusowych na stro-
nie internetowej MPK w Legnicy.
zgłASzAnie AwArii
Zaistniałe awarie można zgłaszać 
do Pogotowia Technicznego LSM 
codziennie w  godzinach: 6-22 
pod nrem tel. 76 72-30-999.
Awarie zaistniałe w  godzinach 
nocnych, tj. od godz. 22 do 6 na-
leży zgłaszać do służb miejskich: 
🅾 pogotowie wod.-kan. – tel. 
994, 76 855-48-00 🅾 pogotowie 
gazownicze – tel. 992 🅾 pogoto-
wie energetyczne – tel. 991.
PłATnośCi w forMie 
bezgoTówKowej
Przypominamy, że w kasach LSM 
można regulować płatności za 
mieszkanie, wodę i  odpady ko-
munalne również w formie bez-
gotówkowej tj. kartą płatniczą, 
blikiem. Zapraszamy do korzy-
stania z  tej formy regulowania 
zobowiązań.
LoKALe użyTKowe Do 
wynAjęCiA
Legnicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa wynajmie lokale użytko-

we: 🅾 ul. Gwiezdna 8, pok. 202 
o pow. 22,5 m² 🅾 ul. Gwiezdna 
8, pok. 219 o  pow. 22,6 m² 🅾 
ul. Heweliusza 7 M1 o pow. 144 
m² 🅾 ul. Heweliusza 7J o  pow. 
33,9 m² 🅾 ul. Daszyńskiego 30 
o pow. 8,6 m² 🅾 ul. Złotoryjska 
10B o pow. 49 m² 🅾 ul. Niklo-
wa 2-4 pomieszczenia o pow. od 
12 m² do 17 m².
Dodatkowe informacje w  tej 
sprawie można uzyskać w Dzia-
le Eksploatacji LSM w  siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 8, 
pokój nr 26, telefon 76-72-30-
990, wew. 126.

jubiLeuSz 60-LeCiA 
DziAłALnośCi 
SPółDzieLni
W 2020 r. LSM będzie obchodzi-
ła jubileusz 60-lecia działalności. 
Z tej okazji przewiduje się orga-
nizację wielu uroczystości.
Prosimy mieszkańców, by 
w  miarę możliwości, przekazy-
wali do Spółdzielni archiwalne 
materiały związane z  rozwo-
jem osiedli i  funkcjonowaniem 
Spółdzielni. Zdjęcia sprzed lat, 
stare dokumenty, dawne wy-
dawnictwa, często zapomniane 
leżą w naszych szufladach. Mogą 
natomiast być wykorzystane 
w  ramach wystaw i  prezentacji 
w  roku jubileuszu. Informuje-
my także, że Zarząd Spółdziel-
ni rozpisze konkursy – fotogra-
ficzny oraz na wspomnienia – 
w  związku z  jubileuszem dzia-
łalności Spółdzielni. Regulaminy 
konkursów będą opublikowa-
ne na stronie internetowej LSM 
w  niedługim czasie – www.le-
gnickasm.pl.

Biuro oBsługi mieszKańca
Realizując modernizację siedziby Spółdzielni 
założono potrzebę przemieszczenia na par-
ter wszystkich służb najczęściej obsługują-
cych mieszkańców. Zlokalizowano tam sekcję 
czynszów, komórkę ds. członkowsko-mieszka-
niowych, administracje poszczególnych osiedli, 
kasy oraz biuro obsługi mieszkańca. Zamon-
towano również windę, a pogotowie technicz-
ne zlokalizowano na poziomie zerowym z bez-
pośrednim odrębnym wejściem. Wymienione 
zmiany służą poprawie obsługi mieszkańców.
W budynkach Spółdzielni mieszka coraz wię-
cej osób starszych. To z myślą o nich przepro-
wadzono wymienione zmiany. Teraz dostęp do 
komórek organizacyjnych Spółdzielni jest uła-
twiony. Starsi spółdzielcy nie muszą wchodzić 
po schodach, by szukać potrzebnych służb. 
Swoje sprawy mogą załatwić w pokojach zlo-
kalizowanych na parterze.
Biuro obsługi mieszkańca mieści się w holu. 
Jego pracownicy udzielają mieszkańcom wszel-

kich informacji dotyczących sposobu załatwie-
nia spraw w Spółdzielni, w następującym za-
kresie:
☑ przyjmują korespondencję kierowaną do 
Spółdzielni,
☑ przyjmują wnioski o wydanie zaświadczeń 
do banków, kancelarii notarialnych, sądów, 
urzędów i innych instytucji,
☑ przyjmują oświadczenia o deklaracji opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
☑ udzielają informacji i wyjaśnień dotyczą-
cych zasad rozliczania kosztów związanych z 
utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości,
☑ udzielają podstawowych informacji na 
temat opłat eksploatacyjnych i zużycia wody 
dotyczących określonego mieszkania lub nie-
ruchomości,
☑ udzielają podstawowych informacji z za-
kresu prac eksploatacyjnych i robót remon-
towych dotyczących danego lokalu lub nieru-
chomości,

☑ udzielają podstawowych informacji z za-
kresu spraw członkowsko-mieszkaniowych,
☑ udzielają informacji z zakresu przeglądów 
instalacji w mieszkaniach i budynkach,
☑ wydają wcześniej przygotowane zaświad-
czenia, dokumenty i druki,
☑ w porozumieniu z Działem TOZ przyjmują 
zgłoszenia usterek i szkód,
☑ informują o saldach należnych Spółdziel-
ni opłat,
☑ drukują i wydają książeczki opłat za miesz-
kanie, wodę i odpady komunalne,

☑ w podstawowym zakresie udzielają infor-
macji dotyczących obowiązujących przepisów 
wewnętrznych – Statutu i regulaminów.
W przypadkach skomplikowanych pracownicy 
biura informują w którym pokoju można uzy-
skać szersze, dodatkowe informacje.
Mimo że biuro obsługi mieszkańca funkcjonuje 
dopiero od czterech miesięcy, to jest coraz czę-
ściej wykorzystywane przez członków i miesz-
kańców. Prosimy korzystać z usług biura, moż-
na bowiem tam załatwić wiele spraw od ręki.

opr. M.A.
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czas na nowe 
decyzje
Witam Państwa w kolejnym – 2019 – roku. 
Wiosenne słońce zagląda już do okien, więc 
zgodnie z  naszym zwyczajem i  jednocze-
śnie obowiązującym nas prawem, w marcu 
zaprosiliśmy Państwa na Zebrania Osiedlo-
we, w trakcie  których podsumowaliśmy rok 
2018 i wysłuchaliśmy informacji przygotowa-
nych przez Zarząd LSM oraz Rady Osiedli. 
W tym roku zebrania spotkały się ze znacz-
nie większym zainteresowaniem mieszkań-
ców niż w  minionych latach i  – co cieszy 
szczególnie – uczestniczyły w  nich osoby 
reprezentujące również młodsze pokolenie 
legniczan. Serdecznie dziękuję za Państwa 
obecność oraz za merytoryczną dyskusję.
Już niebawem, bo 4, 6 i  11 czerwca bę-
dziemy mieli okazję do kolejnych spotkań, 
tym razem podczas Walnego Zgromadze-
nia. Przedstawimy wówczas zbadane przez 
biegłego rewidenta sprawozdanie finanso-
we za 2018 r., wysłuchamy sprawozdania 
z  działalności Rady Nadzorczej oraz omó-
wimy bieżące sprawy, dotyczące funkcjono-
wania Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Ważnym punktem Walnego Zgromadze-
nie będzie również zatwierdzenie zmian 
w Statucie LSM, nad którymi wciąż jeszcze 
pracuje Komisja Statutowa, wprowadza-
jąca poprawki wynikające m.in. z  wyroku 
Sądu Okręgowego w Legnicy z 8 listopada 
2018  r. oraz wniosków zgłoszonych przez 

Rady Osiedli LSM. Spotkanie zaplanowane 
na 4 czerwca odbędzie się w siedzibie „Ar-
legu”, natomiast 6 i 11 czerwca zobaczymy 
się w  Spółdzielczym Domu Kultury „Ko-
pernik”. Zachęcam do aktywnego w  nich 
uczestnictwa i  już dzisiaj Państwa zapra-
szam.
Równie gorąco zachęcam Państwa do 
uczestnictwa w  majowych wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Co prawda, do 
Brukseli geograficznie jest nam daleko, ale 
w  dniu wyborów miejmy świadomość, że 
podejmowane tam decyzje rzeczywiście 
wpływają na nasze otoczenie i nie powinni-
śmy ignorować możliwości wybrania osób, 
które będą dbały o  realizację naszych po-
trzeb i  interesów. Dlatego proszę o  po-
święcenie kilku minut majowej niedzieli 
i odwiedzenie lokali wyborczych. 
Maj to również miesiąc rodzinnych spotkań 
plenerowych, organizowanych przez na-
sze placówki kulturalno-oświatowe. Spół-
dzielczy Dom Kultury „Kopernik” zaprasza 
na rodzinną majówkę już 18 maja a  Klub 
Mieszkańców „Agatka” bawić się będzie 
z Państwem 25 maja. Programy imprez za-
powiadają się bardzo interesująco i  wiem, 
że warto będzie spędzić z nami te dwie so-
boty.
Szanowni Państwo, na łamach „Nowego Lo-
katora” spotkamy się dopiero jesienią, dla-

tego już dziś, składając Państwu życzenia ra-
dosnych, ciepłych i rodzinnych Świąt Wiel-
kanocnych, życzę Państwu również tego, 
aby najbliższe miesiące były dla wszystkich 
czasem zdrowej aktywności, która daje 
energię nie tylko do pracy, ale również do 
cieszenia się zwykłością dnia codziennego, 
spędzanego w  gronie najbliższych. Niech 
wiosna i  lato, mieniące się wszystkimi od-
cieniami tęczy, będą dla nas na tyle przyja-
zne, byśmy zechcieli skorzystać ze wszyst-
kich skwerów, parków, placów zabaw i ką-
cików zieleni, które przygotowaliśmy dla 
Państwa na terenie Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Wszystkiego dobrego!

jan Szynalski
Prezes zarządu

Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych 

Mieszkańcom naszej Spółdzielni 
spokojnych, ciepłych, wiosennych

i rodzinnych Świąt
życzą 

Rada Nadzorcza i Zarząd 
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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informacje o WaLNYm zgromaDzeNiu Lsm w 2019 r. 
walne zgromadzenie 
LSM w Legnicy odbę-
dzie się w trzech czę-
ściach w dniach 4, 6 
i 11 czerwca 2019 r. 
Obrady wszystkich części roz-
poczną się o  godzinie 17 i  od-
będą się dla rejonów „Asny-
ka” i  „Zosinek” w  Inkubatorze 
Przedsiębiorczości „Arleg” pl. 
Wolności 4. Natomiast dla rejo-
nów „Kopernik IA” i  „Kopernik 
IB” oraz „Kopernik II” i Śródmie-
ście” w SDK „Kopernik” ul. Ko-
ziorożca 9. 
W  niniejszym wydaniu „Nowe-
go Lokatora LSM” opublikowano 
uchwałę Zarządu LSM o  zwoła-
niu Walnego Zgromadzenia (za-
wiadomienie oficjalne).
Przepisy dotyczące zwołania 
i  obrad Walnego Zgromadzenia 
zawarte są w Statucie LSM (od § 
15 do § 22). Statut LSM dostępny 

jest na stronie internetowej LSM: 
www.legnickasm.pl
O  czasie, miejscu i  porządku 
obrad Walnego Zgromadze-
nia członkowie także poinfor-
mowani będą zawiadomieniami 
rozmieszczonymi na klatkach 
schodowych (tablice ogłoszeń) 
i w  siedzibie Spółdzielni, co naj-
mniej na 21 dni przed terminem 
posiedzenia jego pierwszej czę-
ści, czyli nie później niż 13 maja 
2019 r.
Materiały na Walne Zgroma-
dzenie, sprawozdania, projekty 
uchwał, będą wyłożone do wglą-
du członków w  siedzibie Spół-
dzielni ul. Gwiezdna 8 w  Dziale 
Organizacyjno-Samorządowym 
oraz w  placówkach kulturalno
-oświatowych LSM (SDK „Ko-
pernik”, KM „Agatka”) i zamiesz-
czone na stronie internetowej 
LSM (www.legnickasm.pl) na 21 
dni przed terminem posiedzenia 
jego pierwszej części, czyli nie 
później niż 13 maja 2019 r.

Członkowie Spółdzielni mają 
prawo zgłaszać projekty uchwał 
i  żądać zamieszczenia oznaczo-
nych spraw w  porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia w termi-
nie nie później niż 15 dni przed 
dniem posiedzenia pierwszej 
części Walnego Zgromadze-
nia, czyli nie później niż 20 maja 
2019 r. Projekt uchwały zgłoszo-
ny przez członków musi być po-
party przez co najmniej 10 człon-
ków.
Członek ma prawo zgłaszania 
poprawek do projektów uchwał 
nie później niż na 3 dni przed po-
siedzeniem pierwszej części Wal-
nego Zgromadzenia, czyli do 31 
maja 2019 r.
W  terminie najpóźniej 10 dni 
roboczych po odbyciu ostatniej 
części Walnego Zgromadzenia 
odbędzie się posiedzenie Ko-
legium Walnego Zgromadzenia 
w składzie sekretarze i przewod-
niczący obrad poszczególnych 
części Walnego Zgromadzenia, 

które autoryzuje i  potwierdza 
podjęcie uchwał na podstawie 
protokołów wszystkich części 
Walnego Zgromadzenia.
Prosimy o przybycie na obrady 
części Walnego Zgromadzenia 
nieco wcześniej przed godziną 
17, by wpisać się na listę obec-
ności i  pobrać mandat upraw-
niający do udziału w zebraniu. 
Wcześniejsze przybycie na ob-
rady wyeliminuje tworzenie 
się kolejki przy listach obec-
ności. Prosimy zabrać ze sobą 
dokument potwierdzający toż-
samość oraz przyrząd do pisa-
nia.
Osoby zainteresowane mogą 
uzyskać dodatkowe informacje 
związane z  organizacją Walne-
go Zgromadzenia LSM w siedzi-
bie Spółdzielni, ul. Gwiezdna 8 
w  Dziale Organizacyjno-Samo-
rządowym lub telefonicznie: 76-
72-30-990 wew. 140 lub 141 
w godzinach pracy LSM.

opr. M.A.

Działalność rady Nadzorczej Lsm 
Rada Nadzorcza LSM pracuje 
w 15-osobowym składzie pod 
przewodnictwem Andrzeja An-
drzejewskiego.
W styczniu Rada Nadzorcza pod-
jęła uchwałę w sprawie zasad po-
działu członków uprawnionych 
do udziału w poszczególnych 
częściach Walnego Zgromadze-
nia w 2019 r. Przyjęła sprawoz-
dania z działalności Komisji Rady 
za 2018 r. i powołała Zespół do 
opracowania projektu sprawoz-
dania Rady Nadzorczej z działal-
ności za 2018 r. na Walne Zgro-
madzenie.

W lutym Rada Nadzorcza  roz-
patrzyła analizy: rozliczenia kosz-
tów zużycia wody za 2018 r. i 
rozliczenia kosztów centralnego 
ogrzewania za sezon 2017/2018. 
W marcu Rada Nadzorcza roz-
patrzyła sprawy indywidual-
ne mieszkańców kierowane do 
Rady, a także przyjęła sprawoz-
danie ze swojej działalności w 
2018 r. na Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej 
uczestniczyli w Zebraniach Osie-
dlowych odpowiednio do miejsc 
zamieszkania, przysłuchiwali się 
dyskusji, opiniom i wnioskom 

mieszkańców biorących udział 
w tych Zebraniach. Rada Nad-
zorcza zapoznała się z informa-
cją zbiorczą o przebiegu Zebrań 
Osiedlowych.
Do końca pierwszego półro-
cza br. Rada Nadzorcza, miedzy 
innymi, rozpatrzy następujące 
sprawy:
☑ analizę wykonania zadań go-
spodarczo-finansowych LSM za 
2018 r.
☑ zapozna się z przebiegiem i 
wynikami badania sprawozdania 
finansowego LSM za      2018 r. 
przez biegłego rewidenta,

☑ przyjmie sprawozdanie finan-
sowe LSM za 2018 r.,
☑ uchwali projekt planu gospo-
darczo-finansowego Spółdzielni 
na 2019 r.,
☑ zapozna się z projektem 
zmian w Statucie LSM opracowa-
nym przez Komisję Statutową,
☑ przyjmie analizę wykonania 
zadań gospodarczo-finansowych 
LSM za I kwartał 2019 r,
☑ rozpatrzy projekty zmian w 
unormowaniach wewnętrznych 
Spółdzielni.
Członkowie Rady Nadzorczej 
będą uczestniczyli w przygoto-
waniach organizacyjnych do Wal-
nego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza przeprowadzi 
kontrole różnych zakresów dzia-
łalności Spółdzielni, zgodnie    z 
ramowym planem pracy. Kon-
trole będą wykonywane głównie 
przez poszczególne Komisje Rady. 
Członkowie Rady Nadzorczej 
będą uczestniczyli w dyżurach w 
ramach przyjmowania wniosków 
i interwencji mieszkańców.
Rada Nadzorcza na bieżąco bę-
dzie rozpatrywała sprawy indy-
widualne mieszkańców skiero-
wane do Rady.

opr. M.A.
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Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu LSM, uchwala, co następuje:

§ 1
Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy zwołuje  
wALne zgroMADzenie LSM podzielone na iii części:

1. w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 1700 część iii dla rejonu „Asnyka” i „zosinek” w siedzibie inkubatora Przedsiębiorczości 
„Arleg” pl. wolności 4, budynek C,
2. w dniu 6 czerwca 2019 r. o godz. 1700 część i dla rejonu „Kopernik i A” i „Kopernik i b” w Spółdzielczym Domu Kultury „Ko-
pernik” ul. Koziorożca 9,
3. w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 1700 część ii dla rejonu „Kopernik ii” i „śródmieście” w Spółdzielczym Domu Kultury „Ko-
pernik” ul. Koziorożca 9,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o porządku obrad.
3. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw. 
4. Wybory Komisji : Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Zarządu LSM z działalności Spółdzielni za 2018 r.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2018 r. wraz z oceną wyników pracy Zarządu.
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LSM za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LSM z działalności w 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej LSM osiągniętego w 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM (głosowanie jawne).
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie LSM.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aneksu do „Regulaminu Rady Nadzorczej LSM”.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Neptuna 6 m. 21.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Rolniczej 8 m. 9.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Jowisza 4 m. 10.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Neptuna 9 m. 29.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Biegunowej 20 m. 14.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokal mieszkalny w Legnicy przy ul. Galaktycznej 13 m. 1A.
22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – lokal użytkowy w Legnicy przy ul. Heweliusza 7 M (144 m²).
23.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości – część korytarza należącego do lokalu przy ul. Heweliusza 7 M 

w Legnicy (3,025 m²). 
24. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej.
25. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków w trybie § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni.
26.  Rozpatrzenie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych – po przeprowadzonej w LSM lustracji przez Regionalny Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze w 2016 r.
27. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
28. Zamknięcie obrad.

§ 2 
Podział członków LSM w  Legnicy uprawnionych do udziału w  poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia LSM w  2019 r., zgodny 
z Uchwałą Nr 5/2019 RN LSM z dnia 29.01.2019 r. – z danymi według stanu na dzień 1.01.2019 r. – stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
W sprawach nie ujętych w niniejszej uchwale zastosowanie mają przepisy zawarte w Statucie LSM.

§ 4 
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

uchwała Nr 2/2019 
zarzĄDu LegNicKieJ sPÓłDzieLNi mieszKaNioWeJ W LegNicY

z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zwołania Walnego zgromadzenia  

Legnickiej spółdzielni mieszkaniowej w Legnicy

 mgr DAriuSz TrAwińSKi mgr inż. grzegorz LewAnDowSKi mgr jAn SzynALSKi
 zastępca Prezesa zarządu LSM zastępca Prezesa zarządu LSM Prezes zarządu LSM
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W marcu odbyły się statutowe Zebrania Osie-
dlowe. Zorganizowano sześć Zebrań w  rejo-
nach osiedli „Kopernik I A”, Kopernik I B”, „Ko-
pernik II”, „Asnyka”, „Zosinek” i „Śródmieście”
Porządek Zebrań obejmował: otwarcie obrad, 
wybór prezydium Zebrania, informację Zarzą-
du LSM dotyczącą bieżących spraw Spółdzielni 
i  poszczególnych osiedli, informację o  realiza-
cji wniosków z  Zebrań odbytych w  ubiegłym 
roku, rozpatrzenie sprawozdań z  działalności 
Rad Osiedli za 2018 r., dyskusję. W przypadku 
Zebrania w  rejonie osiedla „Śródmieście” do-
datkowo przeprowadzono wybory uzupełnia-
jące jednego członka Rady Osiedla.
Zebrania Osiedlowe są opiniodawczymi i wnio-
skodawczymi organami Spółdzielni.
Na Zebraniach spółdzielcy zapoznali się z  in-
formacją Zarządu o bieżącej działalności Spół-
dzielni, o  zrealizowanych w  ubiegłym roku 
i  planowanych na 2019 r. zadaniach remon-
towych i  konserwacyjnych w  poszczególnych 
osiedlach. 
Omówiono sprawy dotyczące rozliczenia 
kosztów centralnego ogrzewania za sezon 
2017/2018 oraz rozliczenia kosztów zużycia 
wody za 2018 r.
Przekazano informacje o  istniejących zaległo-
ściach w opłatach za mieszkania i o prowadzo-
nej windykacji.
Poinformowano o realizacji wniosków zgłoszo-
nych na poprzednich Zebraniach.
Przekazano informację o modernizacji węzłów 
cieplnych, montowaniu instalacji ciepłej wody 
użytkowej i o likwidacji „junkersów”.
Zebrania Osiedlowe przyjęły sprawozdania 
Rad Osiedli z działalności w 2018 r.
Zebrani członkowie w dyskusji podnosili spra-
wy dotyczące bieżących tematów eksploatacyj-
nych.
Zwrócono uwagę na sprawę organizacji ru-
chu na terenach osiedli i na problemy związane 
z  parkowaniem samochodów. Zgłaszano po-

ZEBRANIA OSIEDLOWE ZA NAMI 

trzeby wycięcia lub prześwietlenia niektórych 
drzew i krzewów.
Dyskutowano o sprawach lokalizacji zasieków 
śmietnikowych, utrzymania porządku w  miej-
scach gromadzenia odpadów i  nowych zasad 
segregowania odpadów.
Mieszkańcy interesowali się sprawą likwidacji 
piecyków gazowych (junkersów) w budynkach 
Spółdzielni i dostarczania do mieszkań central-
nej ciepłej wody. Informowano mieszkańców, 
że likwidacja „junkersów” przyczynia się do 
poprawy bezpieczeństwa, eliminuje groźbę za-
czadzeń, a także znacząco wpływa na poprawę 
funkcjonowania wentylacji.
Członkowie Zarządu LSM bezpośrednio na Ze-
braniach udzielali wyjaśnień.
Zebrania Osiedlowe LSM przyjęły kilkanaście 
wniosków, które będą rozpatrywane przez Za-
rząd lub Radę Nadzorczą LSM. Wnioskodawcy 
będą poinformowani na piśmie o sposobie roz-
patrzenia ich wniosków.

opr. M.A.

Zebranie Osiedlowe LSM - Asnyka

Zebranie 
Osiedlowe LSM  
- Kopernik I B

Zebranie 
Osiedlowe LSM  
- Kopernik I A
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o radach osiedli Lsm 
W Spółdzielni funkcjonują Rady Osiedli. Niedawno odbyte Zebra-
nia Osiedlowe przyjęły sprawozdania z działalności Rad Osiedli 
za 2018 rok. Przypominamy, że Rady Osiedli są organami Spół-
dzielni o charakterze wnioskodawczym i opiniodawczym.

Do zakresu Działania 
raD osieDli należy:

1. Współdziałanie:
a) z administracją i Zarządem przy opracowywaniu projektów 
planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi, 
b) z Zarządem i Radą Nadzorczą w rozwiązywaniu spraw bie-
żących wspólnych dla rejonu danego Osiedla.

2. Opiniowanie rzeczowo-finansowych planów remontów dla re-
jonu danego Osiedla.
3. Udział w odbiorach robót remontowych i przeglądach zasobów 
w rejonie działania, z głosem doradczym.
4. Wnioskowanie w sprawach:

a) zakresu remontów w Osiedlu,
b) utworzenia i działania w rejonie danego osiedla placówek 
gospodarczych, handlowych usługowych i socjalno-kultural-
nych.

5. Inicjowanie działań w zakresie:
a) podniesienia poziomu estetyki osiedla, propagowanie kul-
tury współżycia społecznego mieszkańców i poszanowania 
wspólnego mienia,
b) społecznej pomocy i opieki.

6. Łagodzenie konfliktów sąsiedzkich.

Zebrania Osiedlowe LSM w lutym i marcu 2017 r. wybrały Rady 
Osiedli LSM na kadencję 2017 - 2020.

W zasobach spółDzielni 
funkcjonuje sześć 
raD osieDli:
1 Osiedle „Kopernik I A” obejmuje rejon ulic: Andro-
medy, Daszyńskiego, Galaktyczna, Gwiezdna, Kazimierza Wiel-
kiego, Kosmiczna, Koziorożca, Kwiatowa, Neptuna, Orbitalna, 
Plutona, Rzemieślnicza, Wrocławska.
Skład Rady Osiedla:
1. Zbigniew Kołodziejski - przewodniczący
2. Barbara Medyk - zastępca przewodniczącego
3. Tadeusz Krajewski - członek
4. Mirosław Magda - członek
5. Zbigniew Trepka - członek
2 Osiedle „Kopernik I B” obejmuje rejon ulic: Jowisza, 
Kasjopei, Księżycowa, Marsa, Merkurego, Mirandy, Planetarna, 
Wielkiej Niedźwiedzicy.
Skład Rady Osiedla:
1. Krzysztof Konrad - przewodniczący
2. Janusz Góral - zastępca przewodniczącego
3. Bożena Bilińska - członek
4. Lila Lipiec - członek
5. Lucyna Wysoczańska-Minkowicz - członek
3 Osiedle „Kopernik II” obejmuje rejon ulic: Astrono-
miczna, Biegunowa, Galileusza, Heweliusza, Horyzontalna, Rze-
czypospolitej.

Skład Rady Osiedla:
1. Roman Kuźmiński - przewodniczący
2. Józef Amer - zastępca przewodniczącego
3. Zuzanna Kuźmińska - członek
4. Eugeniusz Łysyk - członek
5. Beata Szyszka - członek
4 Osiedle „Asnyka” obejmuje rejon ulic: Artyleryjska, 
Asnyka, Hutników, Lotnicza, Marynarska, Poselska. 
Skład Rady Osiedla:
1. Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska - przewodnicząca
2. Marian Grabarski - zastępca przewodniczącej
3. Mirosław Buchnat - członek
5 Osiedle „Zosinek” obejmuje rejon ulic: Batorego, Fre-
dry, Głowackiego, Rolnicza, Senatorska, Torowa. 
Skład Rady Osiedla:
1. Czesława Niżnik - przewodnicząca
2. Janusz Nadybał - zastępca przewodniczącej
3. Krystyna Jęsiak - członek
6 Osiedle „Śródmieście” obejmuje rejon ulic: Choj-
nowska, Gwarna, Jaworzyńska, Mickiewicza, Młynarska, Orzesz-
kowej, Oświęcimska , Paderewskiego, Piekarska, Rataja, Ście-
giennego, Wjazdowa, Zielona, Złotoryjska. 
Skład Rady Osiedla:
1. Irena Mastalarczuk - przewodnicząca
2. Danuta Barcewicz - zastępca przewodniczącej
3. Ryszard Kołodziej - członek
4. Halina Przeszlakiewicz - członek
5. Jerzy Świderski - członek
Członkowie Rad Osiedli są znani na terenach poszczególnych 
osiedli. O kontakt z Radami Osiedli, o terminy ich zebrań, można 
zapytać telefonicznie w sekretariacie Spółdzielni – tel. 76-72-30-
984 lub mailowo – lsm@legnickasm.pl.

Zastępca Przewodniczącego Rady 
Osiedla Kopernik I A Barbara 
Medyk przedstawia sprawozdanie 
z działalności Rady Osiedla

Zarząd na  
Zebraniu  

Osiedlowym  
Kopernik I B
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PoDziĘKoWaNie
W imieniu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa-
my serdeczne podziękowania za godną podziwu postawę  
wobec potrzebującego sąsiada, jaką wykazali się Państwo 
janina i Stanisław Marciniakowie. 

Jesteśmy pełni uznania dla Państwa wrażliwości i empatii, którą okazaliście, niosąc bezinteresowną pomoc samotnemu i schorowanemu miesz-
kańcowi jednego z naszych osiedli. Bez wątpienia jest to postawa godna naśladowania, szczególnie w środowisku nas – spółdzielców. Jesteśmy 
przekonani, że wszystkie dobre uczynki wrócą do Państwa ze zdwojoną siłą.

z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku
zarząd LSM

Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi
 szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, 
doświadczają największej radości życia 
– prawdziwego poczucia spełnienia.

Anthony robbins

zużYcie  
WODY 

za 2018 r.
31 grudnia 2018 r. został dokona-
ny zdalny odczyt wszystkich wo-
domierzy w zasobach  Spółdziel-
ni i sporządzono roczne rozlicze-
nie zużycia wody w poszczegól-
nych nieruchomościach z wyli-
czeniem ilości wody niezbilanso-
wanej. Średni udział wody niezbi-
lansowanej na naszych zasobach 
za rok 2018 wyniósł 4,27 proc., a 
według normatywów za dopusz-
czalny uznaje się wskaźnik 7-10 
proc. Szczegółowe dane można 
znaleźć na naszej stronie interne-
towej (www.legnickasm.pl). 
Woda niezbilansowana jest to 
różnica między wskazaniem 
wodomierza (wodomierzy) 
głównego w nieruchomości, 
według którego Spółdzielnia 
rozlicza się z dostawcą, a sumą 
wskazań wodomierzy indywidu-
alnych zamontowanych w loka-
lach mieszkalnych. Z rozlicze-
nia przypadającego na poszcze-
gólne mieszkania odliczona jest 
woda zużyta w opomiarowa-
nych pralniach i innych punktach 
poboru wody oraz woda straco-
na w wyniku awarii i robót re-
montowych.

Po dokonaniu rozliczenia wody 
w poszczególnych nieruchomo-
ściach zgodnie z art. 23 ust. 3 
Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i 
odprowadzaniu ścieków oraz z 
obowiązującym w naszej Spół-
dzielni Regulaminem rozliczenia 
wody, ustalono kwotę obciążającą 
każdego użytkownika mieszkania 
w danej nieruchomości. Ustaloną 
należność rozłożono na 10 rat i 
wykazano w odrębnej pozycji w 
zawiadomieniu o wysokości opłat, 
płatną od 1 marca 2019 r. 
Informujemy, że poza rutyno-
wymi kontrolami instalacji wo-
dociągowych w naszych budyn-
kach, można zgłaszać indywidu-
alnie taką potrzebę w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do 
szczelności instalacji. Kontro-
lę wykonują służby Pogotowia 
Technicznego LSM – tel. 76-72-
30-999. 
Informujemy również, że w roku 
bieżącym rozpocznie się proces 
wymiany legalizacyjnej wodo-
mierzy w naszych zasobach, roz-
łożony na trzy lata.

opr. j.M.
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Likwidacja junkersów
w większości naszych domów są miliony urządzeń gazowych: piekarniki, kotły jednofunkcyjne 
służące do podgrzewania wody dla celów sanitarnych i aktualnie bardzo popularne kotły dwu-
funkcyjne, które także ogrzewają mieszkania. Korzystając na co dzień z tego dobrodziejstwa, 

które w domowych technologiach grzewczych mają najlepszy stosunek ceny do łatwości oraz wy-
gody stosowania, zapominamy, że jest ono obarczone ogromnymi zagrożeniami.

Wiele osób kieruje się domniemaniem, że je-
śli coś codziennie używane jest bez negatyw-
nych wydarzeń, to jest bezpiecznie. Nic bar-
dziej mylnego! Sytuację tę z powodzeniem 
można porównać do... statystyk drogowych. 
Większość z nas prowadzi samochody bez-
wypadkowo, a mimo to rocznie odnotowu-
jemy kilka tysięcy ofiar katastrof drogowych.
W Polsce powszechnie odchodzi się już od 
podgrzewania wody w indywidualnych miesz-
kaniowych „junkersach” na rzecz instalacji 
centralnej ciepłej wody. Tak dzieje się obec-
nie w wielu innych miastach.
Likwidacja junkersów oprócz polepszenia 
wentylacji ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa użytkowników mieszkań. Odpowiednio 
wyregulowany system instalacji ciepłej wody 
zapewnia stałą jej temperaturę. Montaż cen-
tralnej ciepłej wody jest jedynym dobrym i 
bezpiecznym rozwiązaniem, który zapewni 
spokojne i bezpieczne zamieszkiwanie w bu-
dynkach liczących już po kilkadziesiąt lat.
Przy montażu instalacji centralnej ciepłej 
wody, będzie zdemontowany piecyk gazowy, 
zamurowany wlot spalin, a jedyna ingerencja 
w ścianę łazienki lub kuchni będzie miała wiel-
kość jednej - dwóch płytek. W wygodnym 
miejscu zostanie wykonany otwór w ścianie 
do dawnego przewodu spalinowego, z które-
go zostaną wyprowadzone rury podłączenio-
we do istniejącej w mieszkaniu instalacji cie-
płej wody oraz zostanie zamontowany wodo-
mierz do ciepłej wody. Bardzo często mieści 
się to w obrębie tej jednej zdemontowanej 
płytki – i w jej miejscu, po prostu, pojawią się 
drzwiczki. Jeżeli w niektórych przypadkach 
wodomierz nie zmieści się we wnęce, to bę-

dzie umieszczony w miejscu, w którym nie 
będzie przeszkadzał. Nie będzie żadnego ku-
cia bruzd w ścianach, żadnego demolowania 
łazienek lub kuchni.
Informujemy, że w roku 2016 rozpoczęliśmy 
prace związane z likwidacją junkersów i mon-
tażem ciepłej wody użytkowej w budynkach 
przy ul. Fredry 14-16 i Artyleryjskiej 5. W ra-
mach tych prac zostały wybudowane nowe 
węzły cieplne. Prace przebiegały bez żad-
nych zakłóceń za zgodą wszystkich mieszkań-

ców. Piony instalacji ciepłej wody użytkowej 
prowadzone są w przewodach spalinowych 
(zdjęcie nr 1). Miejsce usytuowania otwo-
ru umożliwiającego montaż wodomierza był 
uzgadniany na bieżąco z mieszkańcem. Jeśli 
istniała możliwość instalacja c.w.u. była pro-
wadzona w szachtach ( zdjęcie nr 2).
W roku 2018 dokonaliśmy likwidacji junker-
sów i wykonaliśmy montaż ciepłej wody oraz 
montaż węzłów cieplnych w budynkach przy 
ul. Torowej 38-52 i Marynarskiej 54-60.
W 2019 rozpoczęliśmy likwidację junkersów 
wraz z montażem ciepłej wody w budynkach 
przy ul. Torowej 20-24, Torowej 26-30 i Lot-
niczej 38/39. W tym też roku rozpoczniemy 

likwidację junkersów i montaż c.w. w budyn-
kach przy ul. Artyleryjskiej 7, Lotniczej 14, 
Lotniczej 16, Lotniczej 18, Gwiezdnej 1-27, 
Galaktycznej 1-13, Marsa 1-14.
Podobne prace związane z likwidacją junker-
sów i montażem ciepłej wody zostały zakoń-
czone w budynkach przy ul. Fredry 14-16, Ar-
tyleryjskiej 5, Marynarskiej 54-60, Torowej 38-
52. W ramach tych prac zostały wybudowane 
nowe węzły cieplne dla tych budynków w celu 
obniżenia kosztów c.o. i c.w.u.. Prace przebie-
gały bez zakłóceń za zgodą mieszkańców.
Słyszymy co jakiś czas o tragediach związa-
nych z korzystaniem z „junkersów” i drżymy 
o życie swoje i swoich dzieci, szczególnie w 
sytuacji problemów z prawidłową wentylacją 
nawiewną. Tego ryzyka nie możemy dalej ak-
ceptować.
Z „junkersami” bywa różnie. Im starszy, tym 
częściej się psuje, tym więcej spala gazu, tym 
większe ryzyko zaczadzenia.

inforMACjA DoDATKowA:
w pierwszej kolejności będą wykony-
wane instalacje ciepłej wody w  pio-
nach, gdzie  wszyscy mieszkańcy wy-
rażą na to zgodę, dojdą do  porozu-
mienia w tej sprawie.

opr. D.D.

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

spalinowym

Likwidacja 
junkersów – 

instalacja c.w. 
montowana 

w przewodzie 
spalinowym, 

wodomierz w 
szachcie. 
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mieszkańcy wnioskują,  
Lsm realizuje

Przy ulicy galaktycznej przy podziemnym 
śmietniku na odpady komunalne wykonany został 
dodatkowo ogrodzony plac na składowanie „ga-
barytów”. niebawem przy kolejnych zasiekach 
i śmietnikach podziemnych powstaną kolejne.

na łączniku drogowym pomię-
dzy ulicami Andromedy i Plutona 
wykonane zostało przejście – pasy 
od strony pergoli w stronę ul. Plu-
tona oraz „chodnik” w kierunku 
Andromedy.

w ramach oszczędnego gospodarowania ener-
gią elektryczną w częściach administracyjnych i popra-

wy bezpieczeństwa, kontynuujemy wyposażanie budynków 
w oświetlenie z zastosowaniem opraw z czujnikiem zmierz-
chowym oraz czujnikiem ruchu. Do chwili obecnej nasze 
służby zmodernizowały oświetlenie niemal we wszystkich 
budynkach.
w 2016 roku rozpoczął się proces likwidacji junkersów i 
podłączanie mieszkańców do ciepłej wody użytkowej w bu-
dynkach przy ul. fredry 14-16 i Artyleryjskiej 5. w 2018 
roku zakończono na osiedlu „Asnyka” i „zosinek” likwida-
cję junkersów i podłączenia do ciepłej wody użytkowej w 
budynkach przy ul. Torowej 38-52 i Marynarskiej 54-60. na-
tomiast w 2019 roku rozpoczęto prace w budynkach przy 
ul. Lotniczej 38/39, Torowej 20-24 i 26-30. Po kolejnych 
przetargach w bieżącym roku rozpoczniemy także proces 
likwidacji i podłączeń c.w.u. na osiedlu „Kopernik iA i „Ko-
pernik ib”. o dokładnym terminie oraz budynkach informo-
wać będziemy w najbliższym czasie.
Każdorazowo sposób i miejsce podłączenia uzgadniane jest 
indywidualnie. Po końcowym podłączeniu i wpięciu do sieci 
oraz regulacji węzła (z reguły okres ok. 2 tygodni) nie odno-
towaliśmy zgłoszeń o usterkach i wadliwym funkcjonowa-

niu instalacji. 



...................................................................................................................................................NASZE SPRAWy 11

mieszkańcy wnioskują,  
Lsm realizuje

Przykłady 
podłączeń

na łączniku drogowym pomię-
dzy ulicami Andromedy i Plutona 
wykonane zostało przejście – pasy 
od strony pergoli w stronę ul. Plu-
tona oraz „chodnik” w kierunku 
Andromedy.
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co słychać w „agatce”?
Tegoroczne FERIE ZIMOWE 2019 z  Klubem 
„Agatka” obfitowały w atrakcje przygotowane dla 
dzieci w ramach tygodniowych bloków tematycz-
nych „Akademii Kulturalnej” oraz „Akademii Mło-
dych Odkrywców”. Młodzi klubowicze podczas 
organizowanych wycieczek odkrywali ciekawostki 
Dolnego Śląska oraz brali udział w zajęciach i wy-
darzeniach kulturalnych.
Na szlakach wędrówek znalazły się Wrocławski 
Teatr Lalek, Muzeum Pana Tadeusza, Piernikarnia 
Wrocławska oraz Muzeum Narodowe. Natomiast 
w Wałbrzychu celem wyjazdów były Centrum Na-
uki i Sztuki „Stara Kopalnia”, Palmiarnia Książęca, 
Zamek Książ oraz Teatr Laki i Aktora. Dodatkowo 
w Legnicy czekała na dzieci spora dawka wrażeń 
podczas wielu warsztatów: ceramicznych, cukier-
niczych, logorobotyki czy przyrodniczych. Całości 
programu dopełniały liczne wycieczki na terenie 
Legnicy do kina, 
Muzeum 

Miedzi, Parku Rozrywki „Play City”, Strzelni-
cę LOK oraz spotkania profilaktyczne z za-
proszonymi gośćmi. Program „Zima 
2019” z Klubem Agatka współ-
finansowany był ze środków 
LSM oraz Gminy Legnica.
W  lutym odbyła się ko-
lejna edycja klubowego 
„WIECZORU Z  KUL-
TURĄ”. Ogromnym 
zainteresowaniem cie-
szyło się spotkanie po-
święcone tradycjom, 
kulturze i  obrzędo-
wości świata Judaizmu. 
Niezwykłe zależności 
oraz ciekawostki i  smaki 
związane z żydowskimi świę-
tami przybliżała uczestnikom 
spotkania Alicja Zwifler-Kułacz, li-

derka lokalnej społeczności żydow-
skiej. Spotkanie muzycznie uświetnili 

również doskonali legniccy muzycy 
Natalia Brukowska-Modzel oraz 

Witold Klocek.
W  cyklu marcowych spo-

tkań twórczych dla do-
rosłych ph. „Na styku 
duchowości i  sztuki” 
w  KM „Agatka” od-
były się WARSZTATy 
PISANIA IKON. Ten 
niezwykły projekt 
szybko znalazł grupę 
odbiorców pragną-
cych zgłębiać tajniki 
warsztatowe towa-
rzyszące powstawa-

niu tradycyjnej w  zało-
żeniu ikony. Złożonemu 

pod względem teorii, for-
malnym, technicznym i  hi-

storycznym procesowi towarzyszyła niezwykła 
atmosfera twórczej pracy. Swoim doświad-

czeniem podczas spotkań dzieli-
ła się z  uczestnikami mentorka 

warsztatów pani Grażyna 
Dynak, mająca na swoim 

koncie wiele ciekawych 
dokonań dotyczących 
pisania ikon.
Koło Gospodyń 
Miejskich w  Klubie 
„Agatka” gościło Pa-
nią Justynę Krajew-
ską podczas organi-

zowanych WARSZTA-
TóW VEGE KUCHNI. 

To kolejne spotkanie dla 
pań „z  nutą nowoczesno-

ści” ciekawych współczesnych 
trendów w  odżywianiu na drodze 

do zdrowia, urody i  szczęścia. Interaktywne 
warsztaty z autorką bloga „Razem na diecie” były 
niezwykłą okazją na zdobywanie wiedzy, prak-
tyczne przygotowanie i  smakowanie autorskie-
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Wiosna z Klubem „agatka”
Klub Mieszkańców „Agatka” zaprasza do 
udziału w wiosennych spotkaniach, warszta-
tach, imprezach plenerowych i wycieczkach. 
Poza stałą ofertą zajęć i tradycyjnych imprez 
klubowych na nowe propozycje liczyć mogą 
zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe 
w każdym wieku. 
KLubowe ProPozyCje  
nA KwieCień i MAj 2019
☑ „na folkowo i kolorowo” - warszta-
ty wiosennej dekoracji (poniedziałki - 
godz.1430, 1530)
Otwarte warsztaty twórcze dla dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych. Zabawa z folkowym 
motywem, formą, kolorem i materiałem w 
klubowej pracowni plastycznej. W różnorod-
nym wydaniu powstawać będą okazjonalne 
stroiki, dekory, malowane figurki jak również 
zdobienie tkanin i przedmiotów z recyklingu.
☑ „zabawy na 4 łapy” - Prymus - dogo-
terapia i edukacja (czwartki, godz.1530)
To projekt cyklu 3 spotkań edukacyjnych dla 
dzieci z psim terapeutą „Prymusem”.
W ramach programu spotkań dzieci dowiedzą 
się o bezpiecznych i odpowiedzialnych zacho-
waniach przy psach. Program ten to również 
zwalczanie stereotypów przyczyniających się 
do powstawania sytuacji niebezpiecznych 
dla ludzi i zwierząt. Dodatkowo planowa-
nym spotkaniom towarzyszyć będą niezwy-
kłe chwile kontaktu z psim terapeutą podczas 
interaktywnych zabaw i zadań inicjowanych 
podczas zajęć przez Katarzynę Sawińską - li-
cencjonowaną dogoterapeutkę. 
☑ „Lego przygoda” (soboty godz.1200, 
1300) – kreatywna zabawa z „brick 4 
kidz” 
Zajęcia robotyki i kreatywne działania dla 
dzieci z programem atrakcyjnie łączących 
edukację z zabawą. Uczestnicy zajęć będą 
poznawać, konstruować i współpracować na 
specjalnych zestawach klocków Lego. Zajęcia 
poprowadzi Magda Grońska.

☑ „Ceramiczna przygoda” (piątki godz. 
1715)
Otwarte warsztaty dla dzieci i młodzieży. 
Twórcza zabawa z gliną pod kierunkiem ar-
tysty plastyka Rafała Owczarka. Uczestnicy 
warsztatów poznają niezwykłe tajniki i meto-
dy modelowania gliny. 
W efekcie końcowym powstaną unikatowe 
prace ceramiczne które zostaną poddane 
szkliwieniu i dwukrotnemu wypaleniu.

☑ „Poznaj swój głos!”- warsztaty wokal-
ne (poniedziałki- wtorki od godz. 1430)
Otwarte warsztaty wokalne dla dzieci i mło-
dzieży pod kierunkiem Barbary Mielnik- ło-
zińskiej i Aleksandry Zań. W ramach spotka-
nia: praca z mikrofonem, ekspresja i emisja 
głosu oraz ruch sceniczny. 
☑ „Majowy wieczór Artystyczny” - 
10.05.2019 – piątek godz. 1730

W programie spotkania: 
• „Kwiatowe klimaty” wystawa prac malar-
skich Genowefy Matysiak i Adrianny Macie-
jewskiej
• „Standardy rocka” koncert akustyczny.
• „Flower design” warsztaty kreatywne dla  
uczestników wieczoru (motywy kwiatowe na 
tkaninie, decoupage).
☑ wycieczka turystyczna do Czech – 
11.05.2019 – sobota.
W programie zwiedzania:
• Bozkovskie jaskinie
• Zamek Hruby Rohozec
• Brovar Svijany oraz miejscowy zespół pała-
cowo- parkowy.
☑ festyn osiedlowy LSM - rodzinna ma-
jówka z Klubem „Agatka” - 25.05.2019 
– sobota. 
Otwarta impreza dla mieszkańców z zaso-
bów pobliskich osiedli . W programie:
• występy muzyczne, taneczne
• animacje , gry i zabawy dla dzieci i dorosłych
• kiermasze, pokazy, degustacje.

opr. M.M-j.

go vege dania, zbilansowanego posiłku zgodnie 
z prawidłami diety roślinnej. 
TyDZIEŃ KOBIET w „Agatce” odbył się pod ha-
słem „Akademia zdrowia i urody” . Uczestniczki 
wielu otwartych spotkań i warsztatów mogły ko-
rzystać z różnorodnych propozycji. Wśród wielu 
dostępna była strefa relaksu, fitness, aromaterapii 
czy ekokosmetyków. Panie mogły między innymi 
samodzielnie przygotować sobie zestaw natural-
nych kosmetyków, skorzystać z masażu relaksa-
cyjnego, doznawać terapeutycznej mocy olejków 
naturalnych. Ponadto, mogły wziąć udział w róż-
norodnych ćwiczeniach ogólnorozwojowych 
i usprawniających, konkursach i loteriach z nagro-
dami ufundowanymi przez sklep Dechatlon Le-
gnica.
Dodatkowo prowadzone były również badania pa-
rametrów funkcjonowania organizmu za pomocą 
biorezonansu kwantowego przez Centrum Terapii 
Naturalnych „Twoja Ambasada”. Nie brakowało też 
zdrowych poczęstunków. Panie próbowały zdrowe 
sałatki i fit przekąski ufundowane przez lokalną re-
staurację „Rustica”.
13 kwietnia w  legnickim Lasku Złotoryjskim od-
była się II edycja Rodzinnego Eko Biegu organizo-
wanego przy współpracy z  Klubem Sportowym 
„Feniks” Legnica. Podczas tego wydarzenia przy-
gotowano aż pięć kategorii zawodów, tak aby każ-
dy mógł czynnie uczestniczyć w imprezie, począw-
szy od przedszkolaków a  kończąc na seniorach. 
W  sportowych i  rekreacyjno-sportowych zmaga-
niach zaproponowano udział w:
☑ BIEGU PRZEDSZKOLAKA - 500 m
☑ BIEGU DZIECI - 1 km
☑ BIEGU (marsz lub spacer) - 2,5 km
☑ MARSZU NORDIC WALKING - 2,5 km
oraz
☑ BIEGU GłóWNyM - 7,5 km.
W  trackie imprezy pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Legnicy przeprowadzona była AKCJA 
CHARyTATyWNA na rzecz walki z chorobą legni-
czanki Beaty Radomskiej przez legnicką grupę bie-
gową „Biegam Pomagam Legnica”. 
Impreza ta obfitowała również w działania towa-
rzyszące, poza zawodami sportowymi, odbyły się 
animacje i zabawy w strefach EKO i rekreacji oraz 
rodzinny piknik.
Ze swoimi specjalnymi strefami organizację wyda-
rzenia rodzinnego wspierały lokalne instytucje, fir-
my i osoby prywatne. opr. M.M-j
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Nie mamy czasu na nudę
Na początku stycznia odbyło 
się słowno-muzyczne spotka-
nie profilaktyczne dla młodzieży 
szkolnej „nałogi – droga do-
nikąd”, prowadzone przez Jac-
ka Dewódzkiego, wokalistę oraz 
kompozytora zespołu DżEM 
i gitarzystę rockowego Andrzeja 
Paprota. Muzycy mówili o  kon-

sekwencjach stosowania używek 
oraz o tym, jak rozpoznawać za-
grożenia i  gdzie szukać pomo-
cy, gdy jej potrzebujemy. Całość 
przeplatana była utworami Dże-
mu, granymi na żywo. Była to na-
prawdę niezwykła lekcja wycho-
wawcza, w  której uczestniczyła 
ponad setka nastolatków z  le-

gnickich szkół. Partnerem wyda-
rzenia było stowarzyszenie Le-
gnica Aktywnie i Kreatywnie.
Ostatni tydzień stycznia i pierw-
szy tydzień lutego zarezerwowa-
ne były na półkolonie, czyli dwa 
tygodnie aktywnego wypoczyn-
ku dla 80 dzieci w wieku 7-10 lat, 
które nie lubią się nudzić. W pro-
gramie znalazły się: dwie wy-
cieczki autokarowe tygodniowo, 
wyjścia do kina i FitAreny, warsz-
taty ceramiczne, robotyka, zaję-
cia plastyczne i  taneczne, joga, 
karate, język angielski oraz reali-
zacja programu profilaktycznego. 
Zdążyliśmy nawet trochę nacie-
szyć się śniegiem, bo odwiedzili-
śmy Świeradów Zdrój i Chrośni-
cę, o  których zima w  tym roku 
nie zapomniała. Na organizację 
zimowego wypoczynku otrzy-
maliśmy wsparcie Gminy Legni-
ca, za które serdecznie dzięku-
jemy.
Pod koniec lutego w sali wysta-
wowej „Na piętrze” odbył się 
wernisaż haftowanych obra-
zów zbigniewa ostroucha. 
Pan Zbigniew to człowiek, któ-
ry nie zwalnia tempa nawet na 
emeryturze. Już od kilku lat jest 
aktywnym uczestnikiem spotkań 
kopernikowego Klubu Seniora, 
gdzie całkiem niedawno odkrył 
w sobie również żyłkę aktorską. 

Kiedy jednak chce trochę ode-
tchnąć, chwyta za igłę i… ha-
ftuje. Na wystawie można było 
zobaczyć kilkanaście prac na-
szego artysty, które na co dzień 
ukrywa w  domowym zaciszu. 
Patrząc na prace pana Zbignie-
wa i widząc zaangażowanie gru-
py seniorów w  spotkania pod 
hasłem Wielka sztuka w  Klubie 
Seniora, wierzymy, że nie była 
to ostatnia wystawa uczestnika 
Klubu Seniora.
Pod koniec marca haftowane ar-
cydzieła pana Zbigniewa zostały 
zastąpione akwarelowymi pra-
cami pani Krystyny Cibiniak – 
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uczestniczki sekcji plastycznej dla 
dorosłych i  Grupy Artystycznej 
„Ale plama!”. Pani Krystyna jest 
emerytowaną polonistką, która 
malarstwu oddała się całkowicie 
tuż po zakończeniu pracy zawo-
dowej. Cały czas poszukuje no-
woczesnych rozwiązań w  twór-
czości i  stosuje nowe techniki 
nie tylko w  malarstwie akwa-
relowym, ale również w  akrylu 
i oleju. Szczególnie cenimy ją za 
to, że chętnie dzieli się swoimi 
osiągnięciami i  prowadzi warsz-
taty malarskie. Prawie do końca 
kwietnia będzie można oglądać 
jej wystawę „Akwarelowo i nie 
tylko” – naprawdę warto!
Nie zapomnieliśmy również 
o  naszym akustycznym cyklu 
w  „Koperniku” i  w  lutym za-
prosiliśmy państwa na koncert 
w zupełnie nowej odsłonie – był 
to Showcase – mini festiwal, 
na który złożyły się krótkie sety 
koncertowe młodych, ale mają-
cych już zdefiniowany styl mu-
zyczny wykonawców. Wystąpili: 
Karlla, Singer or Sinner, Monika 
Workun, Norbert Sierschyński 
i Emilia Czerwińska. Było bardzo 
klimatycznie i wiemy, że publicz-

ność już nie może doczekać się 
kolejnych odsłon.
Oprócz tego za nami i  przed 
nami kolejne edycje warsztatów, 
które zdążyliście już państwo 
polubić – warsztaty ceramicz-
ne i  SMyKO–MULTISENSORy-
KA™. To comiesięczne spotkania 
dla różnych grup wiekowych. 
warsztaty ceramiczne dla ca-
łych rodzin organizowane są we 
współpracy z  Pracownią Cera-
miczną ANANDA. W trakcie za-
jęć powstają wyjątkowe prace, 
którym duszy nadają ciepło dło-
ni i  wyobraźnia twórcy. Tworzy-
liśmy już anioły, konie, renifery 
i zające, a w połowie kwietnia za-
praszamy wszystkich wielbicieli 
kotów.
SMyKo–MuLTiSenSoryKA™ 
to zajęcia wspierające rozwój 
dzieci w wieku 6 miesięcy – 2,5 
roku w  oparciu o  metodę inte-
gracji sensorycznej. Jest to au-
torski program zajęć stymulują-
cych wszystkie siedem zmysłów 
dziecka oraz wspierających pro-
ces integracji sensorycznej przy 
dużym udziale rodziców. Warsz-
taty sprawiają mnóstwo frajdy 
zarówno maluchom, jak i ich ro-
dzicom.
Nowością w  SDK „Kopernik” 
są generujące twórczą energię 
warsztaty dla dzieci w wieku 
szkolnym i  przedszkolnym, 
które od połowy marca w każdą 
środę gromadzą wielbicieli kre-
atywnych wyzwań. Na zajęciach 
powstają kosmetyki, świece że-
lowe, ozdoby z  drewna i  gipsu 
i wiele innych przedmiotów, któ-
re są piękne, pachnące i – przede 
wszystkim – wykonane samo-
dzielnie przez uczestników za-
jęć. Twórcze szaleństwo, którym 
warto się zarazić, odbywa się 
przy ogromnym zaangażowaniu 
animatorów Bajkowej Zabawy.

Oprócz tego spotykają się u  nas 
młodzi konstruktorzy, którzy 
z  briks4Kids budują wszystko, 
co tylko przyjdzie im do głowy, 
a  potem swoje budowle próbują 
wprawić w  ruch. Emocji i  zaba-
wy jest sporo, a  instruktorzy za-
powiadają, że będzie ich jeszcze 
więcej.
W  kwietniu rozpoczynamy 
również współpracę z  ekipą 
TechforKids, która zaprasza na 
warsztaty malowania długopisa-
mi 3D, string artu – malowania 
kolorową nitką, warsztaty lot-
nicze, eksperymenty chemiczne 
oraz robotykę Mindstorms.
Dorosłych zaprosiliśmy na dwa 
spotkania z cyklu „Miejsce ludzi 
i  opowieści”. W  połowie mar-
ca gościliśmy rafała Podrazę 
– niegdyś pracownika SDK „Ko-
pernik”, dziś dziennikarza współ-
pracującego z  ogólnopolskimi 
wydawcami oraz autora wielu 
książek. Podczas odrobinę sen-
tymentalnych odwiedzin w „Ko-
perniku” opowiadał nam historie 
powstania kilku utworów pol-
skiej muzyki rozrywkowej mi-
nionych dekad. Do zwierzeń na-
kłaniała go, prowadząca spotka-
nie, Krystyna Zajko-Minkiewicz 
a muzyczne ilustracje wyśpiewa-
ła Weronika Kwaśny.
Drugie spotkanie w ramach tego 
cyklu odbyło się w  ostatnich 
dniach marca, kiedy gościli-
śmy Katarzynę georgiou – 
wrocławską poetkę i bajar-
kę, która mówiła nie tylko 
o  swojej twórczości, ale 
również o otaczającej nas 
magii, tradycjach i  wie-
rzeniach kanadyjskich In-
dian oraz o innych swo-
ich fascynacjach.
Przed nami wiosna 
i  lato. Latem zapra-
szamy na półkolonie 

i warsztaty kreatywne, natomiast 
wiosną na nasz doroczny piknik 
rodzinny. W tym roku w ramach 
rodzinnej majówki z „Koper-
nikiem” spotkamy się z  pań-
stwem 18 maja w  godzinach 
11.00–16.00 na terenach zielo-
nych przy SDK „Kopernik”. Za-
planowaliśmy dla państwa mnó-
stwo atrakcji, m. in.: pokazy kina 
sferycznego, wyspę Lego, warsz-
taty robotyki, rysowanie długo-
pisem 3D, string art, animacje 
taneczne i  sportowe, zabawy 
z  chustą animacyjną, malowanie 
buziek i  brokatowe tatuaże dla 
najmłodszych, zabawy z  posta-
ciami z bajek, zabawy na sprzęcie 
rekreacyjnym, rozgrywki teniso-
we, szachowe i crokinole, wystę-
py młodych artystów, warsztaty 
ceramiczne i jeszcze kilka innych 
atrakcji, o  których teraz cicho 
sza! Serdecznie zapraszamy całe 
rodziny. Do zobaczenia!

A.Sz-P.
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40 lat minęło, a w sercu ciągle maj…. – te sło-
wa idealnie pasują do Galerii Sztuki w Legnicy 
i jej flagowej imprezy – organizowanego nie-
przerwanie od czterech dekad Festiwalu SRE-
BRO, którego kulminacja przypada właśnie w 
maju.
Legnicki Festiwal SREBRO to impreza, z któ-
rej mieszkańcy naszego miasta powinni być 
szczególnie dumni. Jedyne w Polsce i jedno 
z nielicznych w świecie miejsce, w którym 
w jednym czasie w wielu miejscach zobaczyć 
można prace kilkuset twórców z całego świa-
ta prezentujących awangardową, ekspery-
mentalną, współczesną biżuterię. Ozdobom 
tym czasem daleko do tradycyjnie pojmowa-
nej biżuterii, nie tylko pod względem formy, ale i wykorzystanych surowców, w nowo-

czesnym złotnictwie – podobnie jak w sztuce 
współczesnej – eksperyment bowiem potra-
fi być czynnikiem decydującym. Tym bardziej 
jednak warto sprawdzić co pod pojęciem bi-
żuterii kryje się w wizji jej projektantów z 
różnych zakątków świata. W tym roku, obok 
rodzimych twórców, osobne ekspozycje za-
prezentują artyści z Rumunii, Chile czy Azji.
Festiwalowe wystawy jak co roku ulokowane 
będą w sercu miasta: siedzibie Galerii Sztu-
ki przy placu Katedralnym, Galerii Ring, Ga-
lerii Srebra pod Przepiórczym Koszem, Gale-
rii Niello (Rynek 17), Galerii Satyrykon, Holu 
Starego Ratusza (budynek teatru) oraz w Mu-
zeum Miedzi. Wstęp na wszystkie wydarzenia 
Festiwalu jest wolny.
W dniach 17-18 maja odbędzie się kulminacja 
Festiwalu, czyli otwarcie wszystkich wystaw: 
od jubileuszowej, prezentującej prace powo-

jennych mistrzów, przez inspirację SREBREM 
w ramach wystawy konkursowej, indywidu-
alne i zbiorowe pokazy, fotograficzne i mul-
timedialne prezentacje 40-letniego dorobku 
Galerii i jej historii pisanej srebrem, a także 
wydarzenia dodatkowe. Z kolei w dniu 11 
maja w Galerii Piastów odbędzie się inauguru-
jący Festiwal „dzień ze srebrem”, czyli trwa-
jące cały dzień w dużym Patio Galerii Piastów 
warsztaty biżuteryjne dla dzieci, spotkania ze 
stylistką i prezentacje z zakresu modnych do-
datków nie tylko biżuteryjnych, a także po-
kaz mody i nowoczesnej biżuterii z kolekcji 
legnickiej Galerii Sztuki.

Mat. g.Sz 

srebrnych

LAT
z Galerią 
Sztuki

40
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Wstąp do policji, zostań legnickim policjantem! 

Jeśli zawsze chciałeś pomagać 
ludziom, jesteś człowiekiem od-
ważnym, uczciwym, który ma 
potrzebę służby Polsce i  Pola-
kom, który wie czym jest ho-
nor i jest otwarty na świat, masz 
przekonanie że każdy przy Tobie 
będzie bezpieczny, wiesz jak to 
zrobić i chcesz żeby tak było.
Jeśli świadomość, że ktoś może 
czekać na Twoją pomoc moty-
wuje Cię do działania - zostań 
legnickim policjantem. Kogoś ta-
kiego właśnie potrzebujemy. 
Na wszystkich kandydatów 
czeka trudna i  odpowiedzialna 
służba, pełna wyzwań, braku 
monotonii oraz emocji, których 
nie zapewni żadna inna praca 
w  cywilu. Komendant Głów-
ny policji jeszcze w  2019 roku 

wyznaczył terminy przyjęć do 
służby w policji.
na garnizon dolnośląski przy-
dzielono następujące terminy 
i ilości wakatów:
☑ 21 maja 2019 r.
☑ 16 lipca 2019 r.
☑ 12 września 2019 r.
☑ 7 listopad 2019 r.
☑ 30 grudnia 2019 r.
Procedura kwalifikacyjna do służ-
by cały czas trwa. Zapraszamy!
Służbę w policji może pełnić:
☑ obywatel polski o  nieposzla-
kowanej opinii,
☑ niekarany i korzystający z peł-
ni praw publicznych,
☑ posiadający co najmniej śred-
nie wykształcenie,
☑ posiadający zdolność fizyczną 
i psychiczną do służby w forma-

cjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbo-
wej, której gotów jest się podpo-
rządkować,
☑ ponadto mężczyźni powinni 
posiadać uregulowany stosunek 
do służby wojskowej.
Osoby zainteresowane zaprasza-
my do Zespołu Kadr i  Szkolenia 
KMP w Legnicy w  celu złożenia 
następujących dokumentów:
☑ pisemne podanie o  przyjęcie 
do służby w  policji skierowane 
do Komendanta Wojewódzkiego 
policji we Wrocławiu,
☑ wypełniony kwestionariuszy 
osobowy kandydata do służby,
☑ dokumenty potwierdzające 
posiadane wykształcenie i kwali-
fikacje zawodowe (kserokopie – 
oryginały do wglądu),

☑ kserokopia dowodu osobiste-
go, prawo jazdy,
☑ książeczka wojskowa, jeże-
li kandydat do służby jest objęty 
ewidencją wojskową,
☑ kserokopie świadectw pracy 
lub służby z  poprzednich miejsc 
pracy lub służby, jeżeli wcześniej 
kandydat do służby pozostawał 
w stosunku pracy lub w służbie.
Formularz kwestionariusza oso-
bowego można uzyskać w  Ze-
spole Kadr, Szkolenia i Finansów 
KMP w  Legnicy, w  Komendzie 
Wojewódzkiej policji we Wro-
cławiu, dostępny jest także na 
stronach internetowych Komen-
dy Głównej policji – http://www.
policja.pl/www.policja.pl oraz na 
stronie Komendy Wojewódzkiej 
policji we Wrocławiu.

Dbajmy o bezpieczeństwo na ogródkach działkowych
Wraz z nadejściem okresu wio-
sennego działkowcy zabrali się 
do pracy. Niestety, do „robo-
ty” wzięli się również złodzieje. 
Mogą wykorzystać każdą oka-
zję, aby skraść rzecz ozostawio-
ną bez opieki przez pochłonię-
tych pracą działkowiczów. Mogą 
to być torebki, telefony, rowery i 
inne przedmioty takie jak kosiar-
ki, narzędzia, a nawet rośliny po-
sadzone na działce. Apelujemy o 
ostrożność!
jeśli chcesz uniknąć nieprzy-
jemnych sytuacji, przekazuje-
my kilka wskazówek:
✔ nigDy nie zostawiaj w altan-
ce przedmiotów wartościowych 
bez nadzoru, 

✔ nie zAbierAj na dział-
kę dużych sum pieniędzy, kart 
płatniczych, biżuterii, cennych 
przedmiotów elektronicznych; 
✔ TrzyMAj Przy Sobie 
pieniądze, dokumenty, telefon 
- jeśli to nie jest możliwe - trzy-
maj cenne przedmioty w za-
MKnięTej ALTAnCe; 
✔ nie oPowiADAj postron-
nym osobom jaki sprzęt prze-
chowujesz na działce; 
✔ wychodząc nawet na chwilę 
zAwSze zAMyKAj altankę; 
✔ zwracaj uwagę na obCyCH, 
którzy bez celu chodzą po ogro-
dach działkowych - czasem pyta-
nie „Kogo Pan szuka?” może sku-
tecznie odstraszyć złodzieja; 

✔ powiadom policję o podej-
rzanie zachowujących się oso-
bach, staraj się zapamiętać ich 
wygląd; 
✔ zapisz w sobie znanym miej-
scu numery fabryczne lub seryj-
ne przedmiotów wartościowych 
- ułatwisz Policji identyfikację w 
razie kradzieży; 
✔ jeśli parkujesz swój samochód 
na ogródkach działkowych - ni-
gDy nie zostawiaj w nim cen-
nych przedmiotów; 
✔ załóż solidne zamki w swojej 
altanie,  pomyśl o zamontowa-
niu dobrych bezpiecznych drzwi, 
najlepiej by były okute blachą 
oraz okien z szybami antywłama-
niowymi; 

✔ po sezonie gdy już nie ko-
rzystasz z działki, domku letni-
skowego wszelkie przedmioty, 
narzędzia ogrodnicze zabez-
piecz, by nie stały się łupem 
złodziei; 
✔ jeśli podejrzewasz, że doszło 
lub może dojść do przestępstwa 
zadzwoń na Policję 112 - to bez-
płatny numer telefonu; 
✔ podziel się swoimi informa-
cjami z dzielnicowym- jego dane 
znajdziesz na stronie interneto-
wej: http://www.legnica.policja.
gov.pl/pl/kontakt/twoj_dzielni-
cowy/http://www.legnica.policja.
gov.pl/pl/kontakt/twoj_dzielni-
cowy/lub w aplikacji na telefon 
kmórkowy. 

SENIORZE UWAŻAJ! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! 
NIGDY nie przekazuj pieniędzy obcemu! LEGNICA 

POLICJA NIGDY NIE PROSI O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY 
I NIGDY NIE INFORMUJE 

O PROWADZONYCH PRZEZ SIEBIE 
SPRAWACH TELEFONICZNIE! 

NAJCZĘSTSZE OSZUSTWA TO :
 „NA POLICJANTA”

„NA WNUCZKA”

PAMIĘTAJ!!!
GDY ODBIERZESZ TAKI TELEFON, 

NATYCHMIAST POWIADOM KOGOŚ BLISKIEGO 
I POLICJĘ POD NR ALARMOWYM 112 
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P r o ś b A
Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

zwraca się z apelem o NIEKARMIENIE gołębi i innych 
ptaków na terenie osiedli.

Karmiąc ptaki pod oknami, przy śmietnikach  
czy w pobliżu zabudowań, szkodzisz im,  

a przy okazji narażasz ludzi na różne choroby  
i pasożyty oraz dokarmiasz gryzonie.

zASTAnów Się!!!

rośliny są dla nas.  
To my musimy o nie dbać 
Wchodzimy w wiosenny okres. Kiedy 
robi się zielono i kwitną kolorowo rośliny,  
jest okazja, aby zadbać o nasze piękne oto-
czenie. A że jest to proces powtarzający  
się rokrocznie, powinni w niego włączyć 
się wszyscy mieszkańcy, sąsiedzi a także  
kierowcy. Wszystkie rośliny są piękne i in-
teresujące. Produkują tlen, eliminują kurz  
i inne samochodowe czy przemysłowe za-
nieczyszczenia powietrza, tłumią hałas,  
stabilizują temperaturę i regulują wilgotność.
W całym okresie wegetacji rośliny dają 
nam, ptakom i innym stworzeniom  
przyjemne schronienie w swoim cieniu, 
chronią także przed wiatrem. Dlaczego więc 
pozwalamy je niszczyć? Dlacze-
go nie zwracamy uwagi na tak  
drogocenny skarb, udając że tego nie widzi-
my?
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od 
kilkudziesięciu lat regularnie inwestuje  
w konserwację zieleni. Prace te to przede 
wszystkim przycinanie drzew i krzewów, 
wycinanie uszkodzonych czy chorych 

drzew, prowadzenie nasa-
dzeń krzewów,  

b y -

lin i kwiatów. Ze względu na duże ilo-
ści drzew do nasadzenia w zamian  
za wycięte, musimy ograniczyć nasadze-
nia krzewów i kwiatów. Dlatego zwracamy  
się z apelem o pomoc w zadbaniu o istnie-
jąca już zieleń, o reagowanie na objawy jej 
niszczenia. Szczególnie uciążliwe i kosztow-
ne jest usuwanie ich skutków, między innymi 
powodowane przez kierowców samocho-
dów, którzy rozjeżdżają pobocza i skwery 
obsadzone trawą. A także przez mieszkań-
ców, którzy podczas wyprowadzania psów 
pozwalają na regularne obsikiwanie krze-
wów. W 99 proc. przypadków takie zniszcze-
nia są nieodwracalne, generują niepotrzeb-
ne koszty i psują estetykę i funkcjonalność 
danego miejsca. Mając już prawie 60-letnie 
doświadczenie przypominamy, że samowol-
ne nasadzanie drzew i krzewów jest zabro-
nione, a niestosowanie się do tych zaleceń 
prowadzi często do konfliktów sąsiedzkich. 
Jeśli macie Państwo propozycję nasadzeń, 
utworzenia skwerów kwiatowych czy skal-
niaków – zapraszamy do Zarządu z konkret-
nym projektem, schematem i propozycją 
gatunku roślin. Wspólnie możemy stworzyć  
piękne i atrakcyjne miejsca.

opr. K.K.

Pamięci  
Pana Jana Bocheńskiego 
Jakże mi smutno dzisiaj
Panie Janku
odszedłeś Sąsiedzie 
może tam
bardziej kolorowo
plastycznie
i może koty
tak przez Pana kochane
będą w niebie
bo niebo jest takie  
jak sobie wyobrażamy
nie inne
I  kiedyś spotkamy się
jeszcze
porozmawiamy o sztuce
i o wystawach
w Galerii
tam po drugiej stronie tęczy

Autor:   
AnnA KruPA   

mieszkanka osiedla  
„Kopernik”,  

poetka, dziennikarka

W styczniu 2019 r. w wieku 71 lat 
zmarł JAN BOCHEŃSKI, artysta 
plastyk, nauczyciel, wychowawca 
młodzieży.
Mieszkaniec osiedla im. Koper-
nika. Animator kultury, przyjaciel 
zwierząt i przyrody.



...................................................................................................................................................RELAKS 19

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

Rezerwa
na

czarną
godzinę

Wielbi-
ciel

Karny lub
dyskiem

Poziomy
drążek

gimnasty-
czny

Kloc

Bada pochodzenie
wyrazów

Jadalny morski
skorupiak

Prymitywny glon
jednokomórkowy

Objaw

Jeden z
dni

tygodnia

Mięczak w skorupie

Złota  rybka

Zakaze ksportu

Obfity deszcz

Niedobór, deficyt

Jon z minusem

Np. „Iliada”

Opera Rims-
kiego-Korsakowa

Pospolity
chwast z
kolcami

Czarny ptak
na kominie

Szwedzki port nad
Bałtykiem

Szarość, zmierzch

Duma
lisa

Ramiona
ośmior-

nicy

Święta
księga w
islamie

Samo-
chód z

Niemiec

Wypo-
wiadanie

się o
kimś

złoślwi ie

Cukierek
mleczny

Córka
Kraka

Tryska z
ogniska

Tlen po
burzy

Kij,
żerdź

Alkaloid,
występu-

je w
herbacie

Tarapaty

Antonów-
ka lub
koksa

Nieczys-
ta

sprawa

Naczyn-
ko z

dawką
leku

W godle
Polski

Zręczny
ruch,

wybieg

Środek
przeciw-
bólowy

Wiszą
przy

karniszu

Okręg
na Węg-

rzech

Żydows-
kie

święto

Miasto
na

wyspie
Honsiu

Tiulowa ozdoba
okna

Do
spania
lub do

pływania

Gramofon cyfrowy

Zbiór
przepi-

sów

Typ
seata

Przeciw-
nik wiga

Dopływ
Wisły

(Czarna
Woda)

Siódme biją na
zmęczonych

Budynek
OSP

Owcza
sierść

Miasto
na Litwie

Skupia
mnichów

Irańska
jedn.

pienięż-
na

Przybija
ją kowal

Zmylają-
ce

odbicie
w tenisie

Monica,
teni-

sistka

Mieszka
w Tehe-

ranie

Pierwsza
do

udziele-
nia

Uczeń
szkoły

wojsko-
wej

Typ
volkswa-

gena

„Wilczy”
wykopa-
ny dla
wroga

Niewielki
las

Krótki
kaftan

Kroniki,
roczniki

6

3

2

13

16

15

7

8

18

11

17

9

1

19

12

14

5

410

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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 elektroniczną: 
nowylokatorlsm@gmail.com. na 
odpowiedzi czekamy do 20 maja.
Prawidłowe hasło krzyżówki za-
mieszczonej w „nowym Lokatorze 
LSM” nr 4/2018 brzmi: „nowy 
roK jAKi, CAły roK TAKi”. 
wpłynęło 326 rozwiązań. nagro-
dę – parasol z logo LSM – wyloso-
wała Pani HALinA PrzySiężnA- 
-TrePKA z  Legnicy. gratulujemy! 
nagroda do odbioru w  siedzibie 
LSM, pokój nr 112. 

SU
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K
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ŻÓ
W
K
A

jAjKA fASzerowAne

Składniki  
 6 jajek
 15 dkg szynki
 2 łyżki majonezu

 1 łyżeczka musztardy
 1 łyżka oliwy z oliwek
 1  łyżka posiekanej natki pietruszki
 2 łyżki posiekanego szczypiorku
 ½ cytryny
 sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, 
obieramy i  przekrajamy 
wzdłuż na pół. Wyjmuje-
my żółtka i  rozgniatamy 
je dokładnie w misce. Na-
stępnie należy drobno po-
kroić szynkę w  kostecz-
kę. Dodać do żółtek. Do-
dać majonez, musztardę, 
oliwę, natkę pietruszki 
i  szczypiorek. Całość do-
kładnie wymieszać, przy-
prawić solą i  pieprzem. 
Skropić farsz sokiem z cy-
tryny. Farszem wypełnić 
połówki białek do pełna. 
Ułożyć na talerzu. Poda-
wać do świeżego pieczy-
wa z masłem.
Prosta i smaczna potrawa 
wielkanocna.
Kolejne przepisy w następ-
nych wydaniach.

opr. Monika A.
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Wykaz numerów telefonów Lsm
nazwa komórki organizacyjnej nr pokoju nr telefonu nr wewn.

Centrala 76-72-30-990   

Sekretariat 102 76-72-30-984 100

Biuro Obsługi Mieszkańca hol parter 200

Dział Eksploatacji 6 76-72-30-988 121

Kierownik Działu Eksploatacji 6   120

Administracja – „Śródmieście” i „Kopernik II” 11   154, 166

Administracja – „Kopernik I A” 7   123, 127

Administracja – „Kopernik I B” 8   124, 183

Administracja – „Zosinek” 12   129, 142

Administracja – „Asnyka” 12   129, 142

Administracja – Lokale użytkowe 25   126

Sprawy podziału nieruchomości, wyodrębnienie własności lokali 25   126

Sprawy rozliczenia czynników energetycznych 119   125

Z-ca Głównego Księgowego 122   185

Czynsze 3 76-72-30-987 134, 135

Wkłady, Kredyty 121   133

Specjalista ds. windykacji należności 118   159

Stanowisko ds. członkowsko-mieszkaniowych 2   151

Specjalista ds. dokumentacji elektronicznej (uzyskanie dostępu do 
elektronicznej strefy mieszkańca) 103 177

Inspektor ochrony danych osobowych 111 150

Dział Technicznej Obsługi Zasobów (TOZ) – Kierownik 02   112

POGOTOWIE TECHNICZNE 03 76-72-30-999 110

Z-ca Kierownika Działu TOZ 01   114

Ciepłownik 05 76-72-30-998 113

Dział Org.-Samorządowy (sprawy do Rady Nadzorczej) 112 76-72-30-986 140, 141

Stanowisko ds. ekonomicznych 110   153

Radca Prawny 101   105

SDK „Kopernik” 76-72-30-982   

KM „Agatka” 76-72-30-983   

Dużym ułatwieniem jest możliwość bezpośredniego wybrania numeru wewnętrznego, gdy dzwonimy na Centralę pod 
numer 76-72-30-990. Zaraz po rozpoczęciu zapowiedzi głosowej „witamy w Legnickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub zaczekać na zgłoszenie operatora” należy wybrać z klawiatury in-
teresujący nas numer wewnętrzny – zostaniemy połączeni automatycznie z odpowiednim pracownikiem. Możemy też 
poczekać na zgłoszenie operatora, który połączy nas z właściwymi służbami.

Adres e-mail LSM:  lsm@legnickasm.pl


