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Spółdzielnie budują lepszy świat
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Nadchodzi

jesień
Szanowni Państwo,
gdy za oknami panowała letnia
aura - jak zwykle dość kapryśna – pracownicy cały czas dbali
o prawidłowe funkcjonowanie
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i nieustannie pracowali
nad poprawą estetyki zasobów
oraz ich otoczenia. Oprócz
tego, wciąż trwają prace nad
wymianą węzłów cieplnych,
które znacząco wpłyną nie tylko na ilość energii potrzebnej
do ogrzania naszych mieszkań,
ale również obniżą ponoszone
na ten cel wydatki. Już dzisiaj
wiemy, że nowe instalacje pozwalają zaoszczędzić około 20
proc. energii.
Cieszę się, że mogę Państwa
również poinformować o zakończeniu kompleksowej termomodernizacji
budynków
przy ul. Torowej 38-52 i Marynarskiej 54-60, realizowaną
przy dużym udziale środków
unijnych. Przypominam, że zakres prac obejmował likwidację junkersów, wymianę wę-

złów cieplnych, montaż paneli
fotowoltaicznych i pomp ciepła
oraz docieplenie budynków. Jestem pewny, że ta gruntowna
termomodernizacja poprawi jakość życia mieszkańców.
Przypominam, że już w przyszłym roku rozpoczynamy
świętowanie 60-lecia istnienia
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która została zarejestrowana dokładnie 4 stycznia
1960 roku i powstała w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie rozwijającego się miasta na mieszkania. W tej chwili składa się na nią 116 budynków i 7908 mieszkań, które zamieszkuje około 17 tys. osób.
Obecnie Spółdzielnia liczy 8739
członków, a jej całkowita powierzchnia – ze 175 lokalami
użytkowymi i 30 garażami –
to 398 828 mkw. Te wszystkie
wielkości decydują, że jest ona
na pierwszym miejscu w Legnicy, a także jedną z największych
na Dolnym Śląsku. Co roku informujemy Państwa o kondycji

finansowej LSM i od wielu lat
są to dobre wiadomości – kolejne lata kończymy z zyskiem
i chwalimy się wykonanymi
pracami remontowymi. Nasze
osiedla z roku na rok pięknieją, a oprócz tego dużą wagę
przykładamy do wykorzystywania nowych zdobyczy technologii 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 Państwem 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 powitaniu jesieni, które odbędzie
się 21 września na terenach zielonych przy SDK „Kopernik”.
Więcej na ten temat oraz o jesiennej ramówce naszych placówek kulturalno-oświatowych
znajdziecie Państwo na dalszych
stronach „Nowego Lokatora
LSM”.
Życzę nam wszystkim prawdziwie polskiej złotej jesieni, która pozwoli jak najlepiej spożytkować energię nagromadzoną
podczas wakacyjnego wypoczynku. 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 „Zosinek” w dniu 04.06.2019 r., obradom przewodniczyła Elżbieta
Drążkiewicz-Kierzkowska,
2
część I – rejon „Kopernik
I A” i „Kopernik I B” w dniu
06.06.2019 r., obradom przewodniczył Krzysztof Steliga,
3.
część II – rejon „Kopernik II” i „Śródmieście” w dniu
11.06.2019 r., obradom przewodniczyła Irena Mastalarczuk.
W Walnym Zgromadzeniu LSM
na zaproszenie uczestniczyli: posłowie na Sejm RP Elżbieta Stępień i Robert Kropiwnicki, prezydent miasta Tadeusz Krakowski, 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 Zgromadzenia obradowała zgodnie
z tym samym porządkiem obrad.
Porządek obrad został zrealizowany.

Obrady części III Walnego Zgromadzenia LSM

Głosowanie na
części I Walnego
Zgromadzenia LSM

Tradycyjnie już w trakcie obrad
Walnego Zgromadzenia uroczyście wręczono odznaki spółdzielcze długoletnim zasłużonym
działaczom i pracownikom Spółdzielni.
Odznaką „Zasłużony Działacz
Ruchu Spółdzielczego” przyznaną przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie wyróżniono:
1. Janinę Krasuską – zasłużonego pracownika pionu ekonomicznego Spółdzielni z 38-letnim
stażem pracy w LSM,
2. Teresę Lewandowską – pełniącą funkcję sekretarza Rady
Nadzorczej LSM, długoletnią działaczkę samorządu spółdzielczego.
Odznaką „Zasłużony dla LSM”
przyznawaną przez RN LSM wyróżniono:

1. Wandę Czarnota – zasłużonego pracownika pionu eksploatacyjnego z 32-letnim stażem
pracy w LSM,
2. Janusza Górala – aktywnego działacza samorządowego,
członka Rady Osiedla „Kopernik
IB”,
3. Tadeusza Krajewskiego –
długoletniego działacza samorządowego, byłego członka Rady
Nadzorczej w kilku kadencjach,
członka Rady Osiedla „Kopernik
IA”,
4. Alicję Kruk – wyróżniającego się pracownika pionu organizacyjnego z 31-letnim stażem
pracy w LSM,
5. Zuzannę Kuźmińską – zasłużonego pracownika pionu eksploatacyjnego z 34-letnim stażem
pracy w LSM i działacza samorzą-

dowego, członka Rady Osiedla
„Kopernik II”,
6. Bożenę Peda – wyróżniającego się pracownika pionu eksploatacyjnego z 32-letnim stażem
pracy w LSM.
7. Piotra Stępnia – zasłużonego pracownika pionu technicznego z 31-letnim stażem pracy
w LSM,
8. Beatę Zygoń-Kołodziej –
wyróżniającego się pracownika pionu finansowo-ksiegowego
z 24-letnim stażem pracy w LSM.

Kolegium Walnego Zgromadzenia odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółdzielni w składzie przewodniczący
obrad i sekretarze trzech części
Walnego Zgromadzenia.
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Kolegium potwierdziło, że Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Legnickiej Spółdzielni 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 sprawozdania Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności w 2018 r.
4. Uchwała Nr 4 w sprawie przeznaczenia
zysku netto z działalności gospodarczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy
za 2018 r.
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Obrady części II
Walnego Zgromadzenia LSM
Prezydium części I
Walnego Zgromadzenia LSM

Z dokumentami z Walnego Zgromadzenia,
protokołami obrad, uchwałami, członkowie
LSM mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni.
Z dokumentacją dotycząca Walnego Zgromadzenia LSM można zapoznać się również na
stronie internetowej Spółdzielni – www.legnickasm.pl.

Prezydium części
II Walnego Zgromadzenia LSM
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 „Regulaminu 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 sprawozdanie finansowe LSM za 2018 rok i sprawozdanie Zarządu LSM za 2018 r. Przyjęło
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w 2018 r. Dokonało podziału zysku osiągniętego w 2018 r. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu LSM: Janowi Szynalskiemu,
Grzegorzowi Lewandowskiemu i Dariuszowi
Trawińskiemu za okres ich pracy w składzie
Zarządu w 2018 r. Przyjęło informację o realizacji wniosków polustracyjnych po przeprowadzonej w LSM lustracji w 2016 r.

W trakcie obrad części Walnego Zgromadzenia zgłoszono wnioski, które są zawarte
w protokołach obrad. Wnioski zostały rozpatrzone przez Zarząd – zgodnie z kompetencjami statutowymi. Wnioskodawcy otrzymali
wyjaśnienia na piśmie o sposobie rozpatrzenia
wniosków.

Prezydium części III Walnego Zgromadzenia LSM
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Wystąpienie Prezesa Zarządu Legnickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
na Walnym Zgromadzeniu LSM
w dniach 4, 6 i 11 czerwca 2019 r.
Szanowni Państwo,
serdecznie witam na corocznym Walnym
Zgromadzeniu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w trakcie którego mam okazję podzielić 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 internetowej lub skorzystać z egzemplarzy wyłożonych do wglądu w siedzibie Spółdzielni
i w placówkach kulturalno-oświatowych.
Szanowni Państwo,
podsumowanie minionego roku zacznę od
tego, że plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni został w pełni zrealizowany i osiągnęliśmy zysk netto w wysokości blisko 1 miliona
400 tysięcy zł.
Ze względu na wielkość, Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązana jest do corocznego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Do realizacji
tego zadania Rada Nadzorcza wybrała firmę
FABER z Wrocławia, której biegły rewident
pozytywnie ocenił nasze sprawozdanie i potwierdził, że zostało ono sporządzone prawidłowo, z oddaniem rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółdzielni.

Wwystąpienie
Prezydenta
Miasta
Tadeusza
Krzakowskiego
na Walnym Zgromadzeniu LSM

Mimo podjętych przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno w nieruchomościach mieszkalnych jak i pawilonach użytkowych, Spółdzielnia działa swobodnie i bez zatorów płatniczych a rok 2018 został zamknięty zyskiem.
Uwzględniając opinię biegłego rewidenta,
możemy śmiało stwierdzić, że kondycja finansowa Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest stabilna i nie ma zagrożenia w kontynuowaniu działalności w kolejnych latach.
Szanowni Państwo,
dobra kondycja finansowo-majątkowa Spółdzielni jest wynikiem codziennej działalności
Zarządu, dla którego priorytetami są:
☑ realizacja zadań przyjętych w planie gospodarczo-finansowym;
☑ realizacja zaleceń i uchwał organu nadzorczego;
☑ skuteczna windykacja należności;
☑ wdrażanie wytycznych wynikających
z obowiązującego prawa;
☑ wykonywanie remontów;
☑ oraz działalność kulturalno-oświatowa.
Na działalność remontową w 2018 roku przeznaczyliśmy ponad 8 milionów zł. W ramach
tej kwoty w nieruchomościach Spółdzielni zostały przeprowadzone prace ogólnobudowlane, instalacyjne i termomodernizacyjne.
Dzisiaj chciałbym podkreślić, że wykonaliśmy kompleksowe remonty 63 klatek schodowych, w których zostało zamontowane oświetlenie ledowe z czujnikiem ruchu.
Wspominam o tym, bo takie rozwiązanie
zdecydowanie ogranicza zużycie energii elektrycznej i tym samym pozwala zmniejszyć
koszty. Wkrótce wszystkie nasze klatki schodowe zostaną wyposażone w nowe oświetlenie.
Oprócz tego, szukając jak najlepszych rozwiązań, już kilka lat temu rozpoczęliśmy budowę 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 kontynuację wdrażania tego typu rozwiązań.
Ważnym dla nas przedsięwzięciem, które zainicjowaliśmy w minionym roku, była wymiana siedmiu węzłów cieplnych na nowoczesne
urządzenia. W tym roku planujemy modernizację kolejnych 43 węzłów. Już dzisiaj mogę
powiedzieć, że analiza kosztów zużycia ciepła

Prezes Zarządu Jan
Szynalski wygłasza
referat sprawozdawczy na Walnym Zgromadzeniu LSM

w zmodernizowanych nieruchomościach wykazała oszczędności rzędu 20-25 proc. O tyle
też mniejszy jest pobór ciepła, co z kolei obniża koszty utrzymania mieszkania. Jest to informacja ważna dla nas wszystkich, ponieważ
wiemy, że nieunikniony jest wzrost cen ciepła
w niedalekiej przyszłości.
Przy okazji wymiany węzłów cieplnych w naszych zasobach, prowadzona jest jednocześnie likwidacja junkersów i montaż instalacji
ciepłej wody użytkowej. Do tej pory nowe instalacje zostały zamontowane w 410 mieszkaniach. Jest to przedsięwzięcie bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w kontekście wentylacji mieszkań i wyeliminowania
zagrożenia zatrucia czadem. Mimo początkowo bardzo sceptycznej postawy naszych
mieszkańców, dziś spotykamy się z ich aprobatą 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 termomodernizację budynków przy ul. Marynarskiej
54-60 i Torowej 38-52 oraz siedziby Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 8. Zakres wykonanych robót obejmował nie tylko poprawę estetyki, ale również prace na rzecz zagwaran-
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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 stanowiły przychody uzyskane z tytułu najmu lokali użytkowych i odpisów na fundusz remontowy.
Wykonane prace sprawiły, że wreszcie również biurowiec Spółdzielni stał się nowoczesnym, pozbawionym barier architektonicznych budynkiem. Na parterze utworzyliśmy
dla Państwa Biuro Obsługi Mieszkańca, które zapewnia szybką i profesjonalną obsługę.
Jest to miejsce, w którym można uzyskać niezbędne informacje oraz otrzymać potrzebne
druki. Statystyki pokazują, że z Biura Obsługi 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 dźwigów osobowych. Realizacja trwała kilka lat
i kosztowała blisko 12 milionów zł, ale dzięki temu do dyspozycji otrzymaliście Państwo
energooszczędne i bezpieczne windy.
W bieżącym roku na remonty chcemy wydać ponad 7 i pół miliona złotych, przy czym
chciałbym powiedzieć, że w planach uwzględniliśmy również postulaty Rad Osiedli oraz
wpływające do Zarządu wnioski mieszkańców. W ramach tej kwoty zawiera się wspomniana już priorytetowa modernizacja węzłów cieplnych a ponadto remont 15 klatek
schodowych, wymiana oświetlenia piwnicznego na ledowe na całych zasobach Spółdzielni oraz montaż czterech tysięcy sztuk wodomierzy mieszkaniowych z modułem zdalnego
odczytu.

Wystąpienie
przewodniczącego RN Andrzeja
Andrzejewskiego na części I
Walnego Zgromadzenia LSM
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Komisja Wnioskowa na II części
Walnego Zgromadzenia LSM

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 wskaźnik wody niezbilansowanej za rok 2018 wyniósł 4,27%.
Uzyskaliśmy także bardzo dobry, osiemnastodniowy wskaźnik regulowania należności z tytułu 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 windykacja prowadzona jest profesjonalnie a sprawy wyjątkowo trudne kierowane są na drogę
sądową.
Szanowni Państwo,
we wrześniu 2017 roku weszły w życie znaczące zmiany w Ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych, które zobowiązały nas do
skorygowania Statutu, co uczyniliśmy w ustawowym terminie. Oprócz tego w minionym
roku, na wniosek członków Spółdzielni i Rad
Osiedli została powołana Komisja Statutowa, która uwzględniła kolejne wnioski członków 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 zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła postępowanie zmierzające 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 najbezpieczniej przetwarzać dane osobowe naszych
mieszkańców.
Zgodnie z prawem, co trzy lata Spółdzielnia poddawana jest lustracji, którą w czwartym kwartale tego roku przeprowadzi u nas
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych w Zielonej Górze. Lustracja ma na celu zbadanie prawidłowości działania LSM w wielu obszarach i jesteśmy do niej
przygotowani.
Szanowni Państwo,
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych daje
możliwość prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i my z tej możliwości korzystamy.
Mamy świadomość, jak wielką rolę odgrywają 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 działalność kulturalno-oświatowa znacząco wykracza poza osiedla Legnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, bo zarówno „Kopernik” jak
i „Agatka” podejmują się organizacji przedsięwzięć o charakterze miejskim, a nawet ogólnopolskim, jak to miało miejsce w październiku 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 dzieci i młodzieży oraz naszych rodzinnych pikników, za co z tego miejsca dziękuję.
Szanowni Państwo,
w 2020 roku Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie świętowała sześćdziesięciolecie swojego istnienia. 60 lat to piękny wiek
i wiem, że będziemy mieli co wspominać i co
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Nasze sprawy
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Zarząd na Walnym
Zgromadzeniu LSM

Walne Zgromadzenie - część II
- sprawozdanie
RN LSM przedstawia Władysław
Szudrowicz

Walne Zgromadzenie – część I
Kopernik IA i Kopernik IB

Walne Zgromadzenie cz. I
- protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytuje przewodniczący Komisji Krzysztof Konrad
Komisja Wnioskowa części I
Walnego Zgromadzenia LSM

Nasze
sprawy
...................................................................................................................................................

Wyróżnieni odznakami
spółdzielczymi: T. Lewandowska,
A. Kruk, T. Krajewski, J. Góral oraz prezes Zarządu
Jan Szynalski i przewodniczący RN Andrzej Andrzejewski
świętować. W tej chwili trwają
już prace nad programem obchodów jubileuszowych, którego
szczegóły poznacie Państwo po
Nowym Roku. Zachęcam do śledzenia informacji pojawiających
się w kolejnych numerach „Nowego Lokatora” oraz na naszej
stronie internetowej.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący!
Właśnie upływa drugi rok kadencji 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 głosowaniu, ale również zgłoszenia
swojej kandydatury do organów
samorządowych Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wiem, że nie jest to praca łatwa,
bo wymaga zaangażowania i poświęcenia 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 przygotowani na realizację zapisów wciąż
zmieniającego się prawa i podlegamy surowej ocenie naszych
mieszkańców. Mimo wszystko warto podjąć trud aktywnego współtworzenia Legnickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, bo
zgodnie z hasłem Międzynarodowego Roku Spółdzielczości,
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który obchodziliśmy w 2012 r.
– „Spółdzielnie budują lepszy
świat”. Dlatego jeszcze raz zachęcam do współdziałania i kandydowania w przyszłorocznych
wyborach.
Być może na co dzień o tym nie
pamiętamy, ale ruch spółdzielczy w zjednoczonej Europie jest
ogromny. Składa się na niego blisko 240 tysięcy spółdzielni, zrzeszających około 150 milionów
członków, przy czym Polska zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem ilości
osób należących do spółdzielni.
Jesteśmy częścią europejskiego,
a tym samym światowego ruchu
spółdzielczego i z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że naprawdę dobrze realizujemy jego
idee, co pozwala nam stale się
rozwijać i poprawiać jakość naszego życia w ramach spółdzielni.
Kończąc moje wystąpienie,
chciałbym podkreślić, że wspomniane
wcześniej
sukcesy
w działalności Spółdzielni tak dużych rozmiarów nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą i Radami
Osiedli oraz bez zaangażowania
i systematycznej pracy pracowników Spółdzielni. Wszystkim
Państwu jestem wdzięczny za
dotychczasowy wspólny wysiłek
oraz rzetelne wykonywanie codziennych obowiązków i – oczywiście – cały czas proszę o więcej.
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

Nasze sprawy
10 ...................................................................................................................................................
Prace Rady
Biuro obsługi mieszkańca
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 realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia i wniosków części Walnego
Zgromadzenia.
W sierpniu rozpatrzyła analizę wykonania zadań gospodarczofinansowych Spółdzielni za I półrocze 2019 r. oraz zatwierdziła 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-finansowych 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 regulaminów LSM,
☑ rozpatrzy informację dotyczącą przygotowania zasobów
do okresu zimowego 2019/2020,
☑ zapozna się z przewidywanym wykonaniem zadań gospodarczo-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 Komisje Rady.
Między innymi, zostanie przeprowadzona przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi kontrola przestrzegania
terminów wykonywania robót w ramach gwarancji a także
kontrola prowadzonej ewidencji wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości.
Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę windykacji należności 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 dostosowania regulaminów wewnętrznych do zapisów aktualnie obowiązującego 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.

Przypomnienie

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

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,
☑ udzielają informacji z zakresu przeglądów instalacji
w mieszkaniach i budynkach,
☑ przyjmują wnioski o wydanie zaświadczeń do banków, kancelarii notarialnych, sądów, urzędów i innych instytucji,
☑ wydają wcześniej przygotowane zaświadczenia, dokumenty
☑ przyjmują oświadczenia o deklaracji opłaty za gospodaroi druki,
☑ w porozumieniu z Działem TOZ przyjmują zgłoszenia ustewanie odpadami komunalnymi,
☑ udzielają informacji i wyjaśnień dotyczących zasad rozlirek i szkód,
☑ informują o saldach należnych Spółdzielni opłat,
czania kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości,
☑ drukują i wydają książeczki opłat za mieszkanie, wodę i od☑ udzielają podstawowych informacji na temat opłat eksplopady komunalne,
atacyjnych i zużycia wody dotyczących określonego mieszkania
☑ w podstawowym zakresie udzielają informacji dotyczących
obowiązujących przepisów wewnętrznych – Statutu i regulaminów.
lub nieruchomości,
W przypadkach skomplikowanych pracownicy biura informują
☑ udzielają podstawowych informacji z zakresu prac eksplow którym pokoju można uzyskać szersze, dodatkowe informacje.
atacyjnych i robót remontowych dotyczących danego lokalu lub
nieruchomości,
Prosimy korzystać z usług tego biura, można tam załatwić wiele
☑ udzielają podstawowych informacji z zakresu spraw członspraw od ręki.
Opr. M.A.
kowsko-mieszkaniowych,

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 funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej LSM. W latach 1992 – 2008 był przewodniczącym Rady Nadzorczej LSM.
A w latach 2011 – 2017 był członkiem Rady Nadzorczej LSM.
Sprawował mandat Przedstawiciela na Zebrania Przedstawicieli LSM w wielu kadencjach – od 1990 r. do 2007 r.
Wniósł duży osobisty wkład w rozwój Legnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, a także w rozwój spółdzielczości mieszkaniowej 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

kosztów ma wpływ wiele czynników, w tym
m.in.: charakterystyka poszczególnych nieruchomości, indywidualne potrzeby mieszkańców, koszty wynikające bezpośrednio z obowiązujących przepisów, jak również opłaty publiczno prawne czy rzeczywiste ceny usług na rynku,
na które Spółdzielnia nie ma wpływu.

w osiedlach spółdzielczych. W praktyce realizował spółdzielcze idee: równość członków, solidaryzm spółdzielczy, społecznie ukierunkowany rozwój gospodarczy, wzajemna pomoc.
Jako nauczyciel z zawodu szczególnie interesował się rozwojem kultury i oświaty w osiedlach spółdzielczych. Troszczył
się, by w osiedlach funkcjonowały domy kultury i kluby; by
organizowano tereny rekreacyjne, boiska, place zabaw. Popierał 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 Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” i uhonorowany
„Medalem 50-lecia LSM”.
Stanisław Sadowski był cenionym pedagogiem, wychowawcą młodzieży. Był wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół
Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. A w latach 19822000 dyrektorem tej szkoły. Wniósł znaczący wkład w rozwój
oświaty w Legnicy.
Za wieloletnią pracę i działalność społeczną został odznaczony, między innymi, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, Odznaką „Zasłużony dla
Legnicy”.
Stanisław Sadowski pozostanie w pamięci członków, mieszkańców spółdzielczych osiedli, mieszkańców Legnicy, jako
osoba zaangażowana w sprawy społeczne, jako aktywny działacz spółdzielczy i oświatowy. Także jako wybitny nauczyciel
i wychowawca kilku pokoleń młodzieży.
Członkowie, Pracownicy, Rada Nadzorcza,
Zarząd LSM w Legnicy

Należy jednak podkreślić, że opłaty na lokale
kalkulowane są w oparciu o realnie ponoszone koszty i nie zawierają elementu zysku Spółdzielni. Zmiana wysokości stawki eksploatacyjnej wynika ze wzrostu kosztów spowodowanych
wzrostem cen materiałów i usług, płacy minimalnej, kosztów konserwacji budynków, kosz-

tów przeglądów, ubezpieczeń, podatków, w wyniku którego wystąpiła nadwyżka kosztów eksploatacyjnych nad przychodami. W celu zrównoważenia kosztów eksploatacji z przychodami
z tego tytułu konieczne jest dokonanie korekty
wysokości opłaty eksploatacyjnej.
Opr. J.Sz.

Nasze
sprawy
...................................................................................................................................................
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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 obsługuje mieszkańców we wtorki w godz. 7–17,
w piątki w godz. 8–15. Pogotowie Techniczne
Spółdzielni pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 6–22. Przyjmuje zgłoszenia we
wszystkich sprawach. W soboty, niedziele
oraz dni świąteczne pracuje tylko w przypadkach awarii. Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” ul. Koziorożca 9 pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 8-20, a 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 działalności, wg odrębnych planów.
Przyjmowanie wniosków,
skarg i interwencji
Członkowie Zarządu przyjmują skargi i wnioski w każdy wtorek w godz. 13–17. Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują skargi i wnioski w siedzibie 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 pośrednictwem sekretariatu LSM, pokój nr 102, telefon
76-72-30-990, wew. 100.
Strona internetowa, adres
elektroniczny Spółdzielni
i eBOK
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma stronę internetową pod adresem www.legnickasm.pl. Można tam znaleźć informacje o historii i władzach Spółdzielni, regulacje wewnętrzne, przetargi oraz wiadomości z życia
LSM, z uwzględnieniem działalności kulturalno-oświatowej. Na e-mail Spółdzielni lsm@
legnickasm.pl można zgłaszać usterki i awarie oraz inne sprawy nurtujące mieszkańców. LSM uruchomiła dla swoich mieszkańców nowy internetowy serwis eBOK (dawniej eSM) umożliwiający zdalny dostęp do
wybranych danych o lokalu. Dotychczasowi
użytkownicy systemu eSM logują się do serwisu 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 Pogotowia Technicznego LSM codziennie, w godz.
6-22, tel. 76 72-30-999.

W godzinach nocnych należy zgłaszać je do
służb miejskich:  pogotowie wodno-kanalizacyjne – tel. 994, 76 855-48-00  pogotowie gazownicze – tel. 992  pogotowie
energetyczne – tel. 991.
Płatności
w formie
bezgotówkowej
Przypominamy, że w kasach LSM można regulować płatności za: mieszkanie, wodę i odpady komunalne również w formie bezgotówkowej, tj. kartą płatniczą, BLIK. Zapraszamy 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 możliwości, przekazywali do Spółdzielni archiwalne
materiały związane z rozwojem osiedli i funkcjonowaniem Spółdzielni. Zdjęcia sprzed lat,
stare dokumenty, dawne wydawnictwa, często zapomniane leżą w naszych szufladach.
A mogą być wykorzystane w ramach wystaw
i prezentacji w roku jubileuszu.
Przedstawiamy Państwu logo 60-lecia działalności LSM. To logo będzie nam towarzyszyło
w różnych formach przez cały 2020 rok.
Informujemy także, że Zarząd Spółdzielni 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 niebawem opublikowane na stronie internetowej LSM www.legnickasm.pl
Lokale użytkowe
do wynajęcia
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy 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 siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 8 (pok. nr
25, tel. 76-72-30-990, wewn. 126).
Rozkład jazdy
w telefonie
Ze strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy (www.
mpk.legnica.pl) można pobrać bezpłatną aplikację MyBus Usługi na swój telefon komórkowy. Aplikacja ta jest częścią Systemu Informacji Pasażerskiej i umożliwia dostęp do rozkładu jazdy autobusów, również tych kursujących w Legnicy.
Wyjaśnienie: do redakcji napływają wnioski mieszkańców o opublikowanie w „Nowym Lokatorze LSM” rozkładu jazdy autobusów miejskich dla rejonu osiedla „Kopernik”.
Osiedle połączone jest kilkunastoma liniami
autobusowymi, tak od strony al. Piłsudskiego,
jak i od ul. Wrocławskiej. Rozkłady jazdy poszczególnych linii są obszerne, ich publikacja
wypełniłaby niemal całe wydanie kwartalnika.
Nie jest zatem możliwe opublikowanie tej informacji w formie kompletnej i czytelnej. Proponujemy 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 sprawie „Regulaminu rozliczeń kosztów zakupu
ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania
wody wodociągowej w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy”. Regulamin ten
obowiązuje od dnia 1.09.2019 r.
Regulamin ten opublikowany jest na stronie
internetowej LSM – www.legnickasm.pl w zakładce „regulaminy”.
Lustracja
Zarząd LSM informuje, że 4.09.2019 r. rozpoczęła się w Spółdzielni lustracja pełna za lata
2016-2018, którą przeprowadza Regionalny
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.
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Jesienią
w Agatce

19.10.2019 - godz. 12.00 Junior Bieg
o „Złotego Liścia” - impreza sportowa dla dzieci i młodzieży, której towarzyszyć będą animacje sportowe, pokazy i występy muzyczne.
Impreza przy współpracy z Klubem Sportowym
„Feniks” Legnica, „Konfeks” Legnica i Animacje dla dzieci „Zumbola”.
JESIENNE SPOTKANIA
Z IKONĄ „Na styku
duchowości i sztuki”
12.09 – 11.10.2019 piątki , godz. 17
Druga edycja spotkań warsztatowych kierowanych do młodzieży i osób dorosłych podczas
których uczestnicy zgłębiają sztukę tradycyjnego pisania ikon. Poznawać będą kolejne etapy
powstawania ikon, technikę malowania temperą jajeczną, postawy złocenia, proces gruntowania 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 dorosłe wokół twórczej zabawy z gliną. Podczas zajęć
uczestnicy uczą się różnorodnych technik formowania i modelowania gliny. W efekcie powstają
oryginalne prace poddane szkliwieniu i wypaleniu. Zajęcia organizowane są przy współpracy
z Pracownią Ceramiczną „Anada”pod kierunkiem 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 ciekawy temat.
SZWAJCARIA
SAKSOŃSKA
5.10.2019 – sobota, godz. 7
Wycieczka turystyczna do Niemiec. W programie 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 impreza 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 (ceramika, pszczelarstwo, kiszonki, zielarstwo,
ogrodnictwo).
Impreza organizowana przy współpracy
z „Manufaktura miodu”i pszczelarzem legnickim Pawłem Rafałko, twórcą pierwszej pasieki
miejskiej w Legnicy oraz Pracownią Ceramiczną „Anada”.

WIECZÓR Z KULTURĄ
JAPONII
25.10.2019 – piatek, godz. 17.30
Tematem spotkania będą japońskie tradycje
i przyroda jak również karate, orientalne smaki i dźwięki. Wieczór uświetni relacja z podróży
do Okinawy znanego, legnickiego trenera karate Jerzego Łabińskiego. Twórca Klubu Sztuk
Walki „Shodan” podczas swojej niesamowitej
wyprawy do wyspy samurajów (kolebki karate)
zebrał imponujący bagaż doświadczeń i wrażeń. Podzieli się tym wszystkim z uczestnikami 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 trendami makijażu. Warsztaty kosmetyczne poprowadzi Urszula Drożyńska.
KLUBOWY BAZAR WIEDZY
„Tajemnicze zjawiska nad
Sudetami”
29.11.2019 – piątek, godz. 17.30
Spotkanie o charakterze naukowo-popularyzatorskim zainicjowane przez legnicki Klub

Badań Zjawisk Nieznanych w ramach 40-lecia
polskiej ufologii. Spotkanie poprowadzi lokalny
pasjonat i znawca tematu Jarosław Krzyżanowski znany również jako legnicki „Fox Mulder.”
Spotkanie odbędzie się w kilku odsłonach tematów przekrojowo poprzez zróżnicowaną
historię tajemniczych i niezidentyfikowanych
zjawisk odnotowanych zarówno w świecie, jak
i w rejonie rodzimego pasma Pogórza Sudeckiego.
WIECZÓR
MUSICALOWO
-OPERETKOWY w Klubie
„Agatka”
22.11.2019 - piątek, godz. 17.30
Koncert Zespołu Bella Canzone. Podczas nastrojowego wieczoru klubowego w partiach najsłynniejszych musicali i operetek zaprezentuje
się trio muzyczne:
Aleksandra Zań i Sergiusz Borysenko (śpiew),
Anna Borysenko (akompaniament).
Uczestnicy koncertu odbędą muzyczną podróż 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 wielu innych porywających momentów z Zespołem
Bella Canzone.
✳✳✳
Bliższe informacje i zapisy w Klubie Mieszkańców „Agatka” Legnica ul. Artyleryjska 40 f (pawilon)
tel. 76-72-30-983 od poniedziałku
do piątku w godz. 12-20.
Opr. M.M-J.
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Letnie przygody
z „Kopernikiem”
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 sierpnia odbyło się wiele kreatywnych zajęć, które pozwoliły ich uczestnikom spędzić wakacje
w mieście w atrakcyjny sposób. W programie

znalazły się zajęcia plastyczne, kulinarne, muzyczne, taneczne, sportowe, architektoniczne, robotyki LEGO i wyjścia do kina. Oprócz
tego dzieci wzięły udział w spotkaniach z
pszczelarzem, dogoterapeutką, terapeutką
uzależnień a także z przedstawicielkami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami oraz LPGK.
W każdym tygodniu wakacyjnego programu,
realizowanego we współpracy z Gminą Legnica, odbyły się dwie wycieczki autokarowe. Na
tegorocznej trasie kopernikowych wypraw
znalazły się niezwykłe miejscowości Dolnego
Śląska. Okazało się, że nie trzeba jechać daleko, żeby poczuć się jak kolejarz (Wioska Ko-
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lejarzy, Miłkowice), rycerz średniowiecznego
zamku (Wioska Okrągłego Zamku, Owiesno)
czy ogrodnik królowej (Arboretum, Wojsławice). Poznaliśmy również tajemnice i smutki Księżnej Daisy (Zamek Książ, Wałbrzych),
pełne trudu życie górnika (Centrum Kultury i
Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzych) oraz najlepszy przepis pod słońcem na pieczone pierogi
(Wrzosowa Chata, Borówki).
Trzeba było już wrócić do szkolnych obowiązków, ale wszystkich uczestników letnich przygód z „Kopernikiem” zapraszamy do
uczestnictwa w wydarzeniach, które zaplanowaliśmy na nowy rok kulturalno-oświatowy.
Opr. A. Sz-P.
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z „Agatką

Nowy sezon
kulturalno-światowy
w Klubie „Agatka”
Klub Mieszkańców „Agatka” już od połowy
września zaprasza na zajęcia stałe, imprezy, spotkania i wycieczki. Oferta przewiduje
propozycje dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych uczestników.
W nowym sezonie 2019/2020 dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania
artystyczne, zdolności muzyczne, aktywizować się ruchowo oraz edukować językowo
i ekologicznie. Dorośli uczestnicy klubowych
zajęć również mają do wyboru wiele form
i spotkań w zależności od upodobań i własnych 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 ogólnorozwojowe
▶ WARSZTATY PLASTYCZNE (pracownia
dekoracji, rysunek i malarstwo, kreatywnia)
▶ PRACOWNIA CERAMIKI
▶ LEGO ROBOTYKA
▶ ZAJĘCIA MUZYCZNO-WOKALNE
▶ STUDIO PIOSENKI - WARSZTATY WOKALNE
▶ WARSZTATY TWÓRCZE Z ELEMENTAMI WSPÓŁCZESNEGO RĘKODZIEŁA

▶ KLUB ARTYSTYCZNEGO MALUCHA
(zajęcia taneczno-muzyczne + warsztaty plastyczne)
▶ 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 kręgosłup)
▶ ĆWICZENIA FITNESS (Zumba , BPU)
▶ WARSZTATY TWÓRCZE
▶ WARSZTATY RĘKODZIEŁA
▶ KLUB SENIORA 50 +
▶ LABORATORIUM WIEDZY O ROZWOJU DZIECKA
▶ KRAJOWE I ZAGRANICZNE WYCIECZKI TURYSTYCZNE
▶ WIECZORY Z KULTURĄ
▶ SPOTKANIA I TRENINGI BIEGOWE
W klubowych zajęciach można uczestniczyć
w formie pakietów miesięcznych jak i w dowolnie wybranych pojedynczych propozycjach programowych.
Opr. M.M-J.

Wieści
z „kopernika”
...................................................................................................................................................

15

Nie bądź piernik,
odwiedź
„Kopernik”!
Jesienna ramówka Spółdzielczego Domu Kultury „Kopernik” 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 miesiąca zaplanowaliśmy Świętowisko. Słowiańskie powitanie jesieni. Oprócz wielopokoleniowej zabawy, będzie to też okazja do zapoznania 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-Hulańce Martyny Stempel. Nowością będzie
sekcja Zumby dla różnych grup – dzieci, seniorów oraz pań. Już od kilku lat gościmy
w naszych murach Szkołę Tańca Beaty i Piotra Krzyżanowskich, którzy pozwalają osobom dorosłym poczuć się na parkietach jak
ryby w wodzie, a w tym roku tę szansę dostaną 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 taneczne 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, razem z instruktorką Marzeną Andrzejewską
będą mogły na własnym kręgosłupie odczuć
dobroczynną moc tańca.
Zmęczonym lędźwiom naszych pań pomogą również zajęcia jogi i gimnastyki dla dorosłych, natomiast dla najmłodszych uczniów
klas szkół podstawowych uruchamiamy sekcję gimnastyki korekcyjnej. Przypominamy, że
można u nas ćwiczyć również aikido i capoeirę.
Kiedy ciało jest już rozruszane, warto uaktywnić również głowę i skorzystać z zajęć
języka angielskiego dla różnych grup wiekowych – od 1. klasy szkoły podstawowej po
tegorocznych maturzystów. Na maturzystów
czekają również dodatkowe zajęcia z matematyki i biologii.
Przypominamy, że swoje plastyczne talenty
szlifują u nas dzieci od 7. roku życia, a oso-

by dorosłe spotykają się w ramach Grupy artystycznej „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 zajęć gorąco zapraszamy na zajęcia senspolastyki i smykomultisensoryki, które dają niesamowitą szansę poznawania zapachów, smaków
i faktur.
Trochę starsze dzieci zapraszamy na LEGO
przygodę z TechForKids. Inauguracją tych zajęć w „Koperniku” były tygodniowe warsztaty
wakacyjne, których uczestnicy w pocie czoła 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 instruktorzy TechForKids zaproszą dzieci i młodzież również na zajęcia modelarskie, architektoniczne, warsztaty chemiczne i warsztaty
tworzenia w technice 3D.
Po wakacyjnej przerwie powraca do „Kopernika” 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, wypełniający dom kultury gwarem, dobrą energią 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 przypominamy, że warto na bieżąco śledzić naszą ofertę, żeby nie przeoczyć np. warsztatów ceramicznych czy spotkań z pszczelarzem, na które w tym roku chcemy Państwa zaprosić.
A już dzisiaj, prosimy, żebyście zapisali sobie
Państwo w kalendarzu dwie daty. 19 października 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 – legnicki architekt i popularyzator sztuki wszelakiej.
Czekamy na Was. Do zobaczenia!
Opr. A. Sz-P.

16

z życia osiedli
...................................................................................................................................................
Chodnik
ul. Marsa
21-23

Chodnik
ul. Asnyka 16

Wymieniony
węzeł cieplny

Realizujemy wnioski mieszkańców
W 2016 roku rozpoczęto proces likwidacji junkersów i podłączanie mieszkań do instalacji
ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Fredry 14-16
i Artyleryjskiej 5. W 2018 roku
zakończono na osiedlu „Asnyka” i „Zosinek” likwidację junkersów i podłączenia do ciepłej
wody użytkowej wraz z wymianą węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Torowej 38-52,
Marynarskiej 54-60, Torowej
20-24 i 26-30, Lotniczej 38/39.
W roku bieżącym kontynuowana jest wymiana węzłów cieplnych w większej ilości. Natomiast czasowo zostały wstrzymane prace związane z podłączeniem ciepłej wody w mieszkaniach i likwidacją junkersów.
Szczegóły na temat wymiany
węzłów cieplnych i ich lokalizacje przedstawione są w odrębnej informacji zamieszczonej
w tym wydaniu „Nowego Lokatora LSM”.
W ramach oszczędnego gospodarowania energią elektryczną
w częściach administracyjnych
i poprawy bezpieczeństwa kontynuujemy wyposażanie budynków w oświetlenie z zastosowaniem opraw z czujnikiem
zmierzchowym i czujnikiem ruchu. Do chwili obecnej oświe-

tlenie zmodernizowano prawie
we wszystkich budynkach.
Przy ul. Marsa 21-23 oraz ul.
Asnyka 16 (w kierunku budynku hydroforni) zostały wymienione nawierzchnie chodników.
W roku bieżącym wyremontowane zostały kolejne klatki
schodowe przy ul. W. Niedźwiedzicy 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 schodowych w zasobach LSM.
Plac zabaw przy ul. Rolniczej
4-10 został doposażony w karuzelę obrotową, na placu zabaw
przy ul. Torowej 60 wymieniona została uszkodzona karuzela
obrotowa, uzupełnione zostały
siedziska urządzeń na placu zabaw przy ul. Asnyka 16 oraz zamontowano siedzisko bocianie
gniazdo przy ul. Fredry 30.
W rejonie ulicy Piekarskiej
9-17 zlikwidowano piaskownicę, przekształcono ją w zielony obiekt małej architektury.
Natomiast tył budynku przy ul.
Piekarskiej 5 (zejście do piwnicy), gdzie gromadziły się osoby
i zakłócały ciszę nocną, został
zabezpieczony furtką oraz zamontowano oświetlenie z czujOpr. K.K.
nikiem ruchu.

Zabezpieczenie
wejścia
ul. Piekarska 5

Zielony obiekt
małej architektury
ul. Piekarska 9-17

z
życia osiedli
...................................................................................................................................................

Już w 2020. roku!
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Rok 2020 będzie ważny dla naszej Spółdzielni jako rok jubileuszu 60-lecia działalności. Ale nie tylko. W 2020 r. odbędą się wybory do organów
Spółdzielni na nową kadencję 2020-2023.
Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału na Zebraniach
Osiedlowych członkowie wybiorą Rady Osiedli w rejonach: „Kopernik IA”, „Kopernik IB”, „Kopernik II”, „Śródmieście”, „Asnyka” i „Zosinek”.
Natomiast w maju i czerwcu
Walne Zgromadzenie, które od-

będzie się w częściach, wybierze
Radę Nadzorczą w 15-osobowym składzie.
Wybierane z grona członków organy samorządowe mają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie
Spółdzielni. Wszystkim nam zależy, by Spółdzielnia pracowała
jak najlepiej, by obsługa człon-

ków i mieszkańców była na wysokim poziomie. Realizacja tych
zadań wymaga tworzenia właściwych warunków, samorządowego wsparcia i statutowego nadzoru. Wybierzmy do organów
Spółdzielni autentycznych społeczników, osoby zaangażowane
w życie osiedli, ludzi, którym nie

są obce idee spółdzielcze – sprawiedliwość, solidaryzm, gospodarka społeczna, dobro wspólne.
Już dzisiaj należy się zastanawiać
kogo zgłosić, kogo popierać, za
kim głosować w przyszłorocznych 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

Regulamin konkursu literackiego
organizowanego z okazji jubileuszu
60-lecia działalności LSM w legnicy

Zarząd Legnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Legnicy organizuje konkurs fotograficzny z okazji jubileuszu 60-lecia działalności
LSM.
Warunki konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział
każda osoba zainteresowana fotografowaniem.
2. Na konkurs należy nadesłać
zdjęcie w formacie nie mniejszym
niż 15x21 cm lub umieszczone na
nośniku elektronicznym w formacie *jpg.
3. Zdjęcie winno przedstawiać
osiedla Legnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, budynki, tereny
przydomowe i ciekawe ujęcia zdarzeń zaobserwowanych na terenie
osiedli.
4. Prace fotograficzne należy przesyłać na adres: Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8
59-220 Legnica w kopercie oznaczonej godłem z dopiskiem „konkurs fotograficzny”.
5. Każda praca powinna być oznaczona tytułem. Do zdjęcia należy
dołączyć małą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą wewnątrz
dane autora: imię, nazwisko, ad-

Zarząd Legnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Legnicy organizuje konkurs literacki – na wspomnienia z okazji jubileuszu 60-lecia
działalności LSM.
Warunki konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział
każda osoba, która zechce podzielić się w formie pisemnej swoimi
spostrzeżeniami, wspomnieniami
związanymi z Legnicką Spółdzielnią Mieszkaniową.
2. Na konkurs należy nadesłać pracę pisemną o objętości nie większej niż 6 stron znormalizowanego
maszynopisu lub umieszczoną na
nośniku elektronicznym w formacie *doc.
3. Tematyka pracy winna wiązać
się z zamieszkiwaniem w osiedlach
Spółdzielni, ze wspomnieniami, refleksjami dotyczącymi życia w osiedlach LSM.
4. Prace literackie należy przesyłać na adres: Legnicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8 59220 Legnica w kopercie oznaczonej godłem z dopiskiem „konkurs
literacki – na wspomnienia”.
5. Każda praca powinna być oznaczona tytułem. Do tekstu należy

res, numer telefonu, oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, czytelny
podpis.
6. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie do 30.11.2019 r.
7. Konkurs rozstrzygnie profesjonalne jury powołane przez Zarząd
LSM. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2020 r.
8. Przewiduje się następujące nagrody:
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł
dwa wyróżnienia po 100 zł.
Zastrzega się, że jury może dokonać innego podziału nagród.
Nagrody będą wręczone uroczyście.
9. Nagrodzone prace będą opublikowane w wydaniach „Nowego Lokatora LSM” oraz na stronie
internetowej Spółdzielni – www.
legnickasm.pl
10. W 2020 r. zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna prezentująca prace nadesłane na konkurs.
Zachęcamy osoby zainteresowane
do wzięcia udziału w konkursie.
Zarząd LSM

dołączyć małą kopertę oznaczoną godłem, zawierającą wewnątrz
dane autora: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, czytelny
podpis.
6. Prace należy nadsyłać w terminie do 30.11.2019 r.
7. Konkurs rozstrzygnie profesjonalne jury powołane przez Zarząd
LSM. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2020 r.
8. Przewiduje się następujące nagrody:
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł
wyróżnienie - 200 zł.
Zastrzega się, że jury może dokonać innego podziału nagród.
Nagrody będą wręczone uroczyście.
9. Nagrodzone prace będą opublikowane w wydaniach „Nowego 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 pozwala na ponoszenie optymalnych opłat
za ogrzewanie. Należy korzystać z możliwości regulowania zaworami termostatycznymi:
▶ temperaturę powietrza utrzymywać na
poziomie ok. 20°C,
▶ obniżać i utrzymywać zróżnicowaną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach
w zależności od potrzeb,
▶ unikać zasłaniania grzejników zasłonami,
obudowami, meblami, itp.

▶ wietrzyć krótko i intensywnie przy zamkniętym zaworze termostatycznym, po wywietrzeniu ustawić głowicę zaworu na wybraną nastawę temperatury,
▶ korzystać z „darmowych” źródeł ciepła
(nasłonecznienie, urządzenia elektryczne i gazowe, itp.).
Pozwala to na zmniejszenie zużycia ciepła
przez grzejniki.
Racjonalne gospodarowanie ciepłem dotyczy również części wspólnej budynku. Nie
przesadzajmy z ogrzewaniem pralni, suszar-

Wymiana węzłów
cieplnych
Informujemy, że w roku 2019
do chwili obecnej zostały wymienione węzły cieplne w następujących budynkach:
Artyleryjska 7, Lotnicza 14,
Lotnicza 16, Lotnicza 18,
Gwiezdna 1-27 (7 szt.), Galaktyczna 1-13 (6 szt.), Marsa 1-14
(2 szt.), Młynarska 1,2,3,4,6 (5
szt.).
Wymiana węzłów w budynkach:
W. Niedźwiedzicy 1-14 (4
szt.), W. Niedźwiedzicy 15-27
(2 szt.), Neptuna 1-14 (7 szt.),
Horyzontalna 2-10, Horyzontalna 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 dwufunkcyjne, umożliwiające wyposażenie 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 Artyleryjskiej 7.
Proces modernizacji planujemy kontynuować. W pierwszej
kolejności prace będą wykonane w pionach mieszkań, które zgłoszą pisemnie taką wolę
w Dziale Eksploatacji (u administratora osiedla). W następnym
etapie będziemy prowadzić akcję informacyjną o korzyściach
wynikających z rezygnacji z gazowych podgrzewaczy wody
i korzystania z ciepłej wody
z węzła cieplnego, uwzględniając aspekty bezpieczeństwa
i wygody związane z tym sposobem dostarczania c.w.u.
Prosimy o śledzenie naszej
strony internetowej i czasopisma „Nowy Lokator LSM”,
gdzie będziemy zamieszczali
informacje dotyczące tej sprawy.

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

Zmiana regulaminu
rozliczania kosztów dostawy
wody i odprowadzania
ścieków w LSM
Na wniosek Zarządu LSM Rada
Nadzorcza uchwaliła „Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków 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 prognozowane w celu poprawienia płynności 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 została wyliczona przez system komputerowy na podstawie średnich
odczytów z całego ostatniego okresu 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 pisemnej deklaracji określającej ilość zużytych m3 wody.
Wnoszone co miesiąc opłaty prognozowane zostaną rozliczone na
podstawie odczytów wodomierzy
indywidualnych w Państwa lokalach, które odbywają się 31 sierpnia i 31 grudnia każdego roku.
Różnica, która powstała w wyniku
rozliczenia stanowiąca nadpłatę
zostanie zaliczona na poczet najbliższych opłat za wodę. W przypadku 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.legnickasm.pl).

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 techniczno-eksploatacyjnego Spółdzielni przy współudziale członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli LSM.

O terminach przeglądów w poszczególnych budynkach mieszkańcy są informowani poprzez
ogłoszenia na tablicach w klatkach schodowych.
Wyniki przeglądów stanowią dla
służb technicznych LSM podstawę do ustalenia i uszczegółowienia planów remontów.
O problematyce remontowej
będziemy informować w kolejnych wydaniach „Nowego Lokatora LSM”.

ważne
sprawy
...................................................................................................................................................
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Nowe zasady segregacji śmieci od 2020 roku
Od 1.01.2020 r. zaczną obowiązywać zapisy
znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019
poz. 1579), która wprowadzi obowiązek rozszerzonej segregacji odpadów. Odpady będą
musiały być segregowane na 5 frakcji (szkło,
papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady
biodegradowalne i zmieszane).
Zmiany, które przewiduje nowelizacja przepisów o utrzymaniu czystości i porządku

Bycie eko
jest ok!
O segregacji odpadów nie trzeba chyba nikomu przypominać. Na wielu osiedlach w wielu
miastach a także we wsiach są do tego odpowiednie 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 torbę wielokrotnego użytku, ich dostępność na
rynku jest bardzo duża. I każdy znajdzie coś
dla siebie. Możemy też pójść na targ z wikli-

w gminach, oznaczają tak naprawdę zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec mieszkańców nieruchomości. Może
bowiem zdarzyć się tak, że kilku z nich nie
będzie segregować odpadów, notorycznie umieszczając w pojemnikach na odpady
zmieszane odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz
odpady ulegające biodegradacji. Za ich za-

nowym koszem. Nie dość, że
będziemy eko, to jeszcze będziemy modni. W sklepie też starajmy się
wybierać produkty
bez zbędnych dodatkowych opakowań (nie bierzmy
kolejnych foliówek
i tak za chwilę je
wyrzucimy!).
Nie
wyrzucajmy
śmieci w lesie, nad
rzeką. Podczas spaceru zawsze warto mieć przy sobie
worek, do którego
możemy pozbierać
nasze śmieci, zabrać
je ze sobą i wyrzucić do
najbliższego kosza na śmie-

chowanie konsekwencje poniosą wszyscy
mieszkańcy, płacąc wyższe stawki za odbiór
niesegregowanych odpadów (od dwóch do
czterech razy więcej). O szczegółach segregacji będziemy Państwa informować w następnych numerach „Nowego Lokatora
LSM”, na stronie internetowej Spółdzielni
i w ulotkach informacyjnych umieszczanych
w euroskrzynkach.
Opr. K.K.

ci. To samo tyczy się właścicieli zwierząt. (nie tylko piesków). Wychodzisz
ze swoim pupilem
na dwór, to po nim
posprzątaj. Pamiętaj
nie jesteś sam. Dbajmy
o estetyczny wygląd
naszej okolicy. Kiedy będzie czysto
wszystkim
nam
będzie się żyło lepiej i przyjemniej.
ANNA KRUPA
legniczanka,
poetka,
dziennikarka,
autorka bloga

...................................................................................................................................................

Co wciąż

przed nami?
Galeria Sztuki zadbała, aby do końca
roku każdy miłośnik sztuki znalazł coś
dla siebie wśród jej propozycji. Program legnickich Galerii na ostatni
kwartał 2019 przedstawia się niezwykle atrakcyjnie i różnorodnie
– zaczynamy od prawdziwej
złotniczej uczty, poznamy
szklane piękności, podejrzymy najnowsze
tendencje w malarstwie młodych, a rok
zakończymy intermedialnie.
Od 3 października w Galerii Sztuki (pl. Katedralny 1) będzie można oglądać wystawę
pt. Moim zdaniem – czyli pokaz
prac artystów złotników, którzy
przy użyciu tradycyjnych technik
i warsztatu wyczarowują nowoczesne i intrygujące prace. Zaproszeni do
udziału w wystawie twórcy za pomocą
biżuterii i obiektów złotniczych wypowiadają swoje zdanie na różnorodne

tematy, od polityki i zagadnień społecznych poczynając, poprzez relacje międzyludzkie na subiektywnych reakcjach na różne
zjawiska kończąc. Na wystawie znajdziemy zarówno rozważania o współczesnej Polsce i Europie,
jak i refleksje o przeszłości. „Moim
zdaniem” jest wystawą podróżującą,
a jej legnicka odsłona zakończy się uroczystym finisażem (25 października)
z udziałem licznych gości z całej Polski.
Galeria Ring (Rynek 12) od 16 października będzie prezentować wysta-

wę, od kilku lat co roku pokazywaną
w Legnicy. Mowa o Europejskim Festiwalu Szkła „Play with Glass”, czyli pokazie prac twórców pracujących ze
szkłem. Kolorowe wazony, patery i obiekty pokażą zaskakujące
możliwości ekspresji, jakie daje
szkło. Dzieła sztuki największych mistrzów polskiego szkła będą gościć w Galerii Ring od
16 października do 16
listopada. Wernisaż:
18 października.
Natomiast Galeria Sztuki
(Plac Katedralny 1) od końca
października do połowy grudnia będzie już po raz 29. areną
malarskich zmagań uczestników
Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2019.
PROMOCJE to jeden z najważniejszych
w kraju konkursów malarstwa. Co roku
na konkurs swoje prace nadsyła kilkudziesięciu absolwentów polskich uczelni artystycznych, dzięki czemu
wystawa pokazuje przekrojowo, co w młodym polskim malarstwie piszczy.
Rok 2019 Galeria Sztuki zakończy świętującym swoje 25-lecie
Festiwalem Form Audiowizualnych Intermediale. Na program Intermediale składają się
koncerty, audiowizualne performance i instalacje dźwiękowe,
dla których bazą jest ekspery-

mentalne wideo oraz muzyka elektroniczna i elektroakustyczna w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy. Intermediale potrwa od 21 listopada do 21
grudnia.
Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.
Do zobaczenia!
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21 września – słowiańskie

powitanie jesieni!

Jesienią 2017 r. w Legnicy odbył się I Festiwal Słowiański „Lugidunum”, którego organizatorami byli Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” oraz Towarzystwo Miłośników Ślęży „Ślężańscy”.
Zachęceni jego sukcesem, postanowiliśmy kontynuować przedsięwzięcie, które w tym roku powraca pod nazwą Świętowisko.
Słowiańskie powitanie jesieni zostało objęte patronatem honorowym prezydenta Legnicy. Na terenach zielonych przy SDK „Kopernik” odbędzie się plenerowe spotkanie dla całych rodzin, w trakcie
którego będzie można wziąć udział w międzypokoleniowych warsztatach, m.in. stolarskich, architektonicznych, wyplatania wikliny, robienia podpłomyków czy zaplatania powrozów. Ponadto pod naszym domem 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 czekamy na Państwa – również z kulinarną niespodzianką!

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

Wygraj parasol z logo lsm

SUPERKRZYŻÓWKA

relaks
...................................................................................................................................................
Rodzaj
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dachu

Gatunek
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Głos
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W parze
z iksem
Obraz w
cerkwi

30

Arabska
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31

25
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Imię
bohaterki „Lalki”

Rozwiązanie krzyżówki jest bardzo
proste. Wystarczy wpisać odgadnięte wyrazy w odpowiednie kratki diagramu. Litery z pól oznaczonych cyframi czytane kolejno utworzą hasło
– rozwiązanie zadania, które należy
wysłać pocztą na adres: Nowy Lokator LSM, ul. Gwiezdna 8 lub przesłać
je drogą elektroniczną: nowylokatorlsm@gmail.com. Na odpowiedzi
czekamy do 20 listopada.
Prawidłowe hasło krzyżówki zamieszczonej w „Nowym Lokatorze LSM” nr 2/2019 brzmi: „Kto
smaruje ten jedzie”. Wpłynęło 287 rozwiązań. Nagrodę – parasol z logo LSM – wylosowała Pan
Andrzej Matkowski z Legnicy.
Gratulujemy! Nagroda do odbioru
w siedzibie LSM, pokój nr 112.

NOWY LOKATOR LSM – kwartalnik
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Redaguje zespół.
Adres redakcji: „Nowy Lokator LSM”
59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8,
tel. 76 72 30 986
e-mail:nowylokatorlsm@gmail.com
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Drewienko

PRZEPISY MONIKI
Kotleciki z opieniek
Składniki
1 kg opieniek
1 duża cebula
20 dkg ziemniaków
Przygotowanie:
Opieńki czyścimy i gotujemy, a po ostudzeniu –
mielimy. Cebulę ścieramy na tarce. Ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie, studzimy
i również mielimy.
Do opieniek dodajemy połowę tartej bułki, jajka, ziemniaki, cebulę i przyprawy (do smaku), po
czym starannie mieszamy.
Z tak uzyskanej masy formujemy kotleciki. Obtaczamy w bułce tartej
i smażymy na złoty kolor na oleju.
Podajemy z grubszym
makaronem i surówką, np. z porów.
Smacznego!
Kolejne przepisy w następnych wydaniach.
Opr. Monika A.
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20 dkg bułki tartej
2 jajka
sól
pieprz
majeranek
olej rzepakowy do smażenia.

