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2020 rok 
rokiem jubileuszy

Miniony rok był rokiem 60. jubileuszu istnienia Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i setnej rocznicy uchwalenia  

w Polsce pierwszej ustawy o spółdzielniach.  
W ramach obchodów planowaliśmy dla Państwa wiele wydarzeń, 

ale pandemia nie pozwoliła ich zrealizować. 
Udało się jedynie zakończyć prace nad wydaniem publikacji 
jubileuszowej, która stanowi swego rodzaju podsumowanie 

pierwszych 60 lat funkcjonowania LSM. 
Całość powstała na bazie materiałów archiwalnych oraz wspomnień osób 

od lat zaangażowanych w działalność spółdzielczą w Legnicy.
Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy świętować tak, jak chcieliśmy, ale wierzymy, 

że następny jubileusz będzie szczęśliwszy dla Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
i będziemy obchodzić go hucznie, z fajerwerkami!



Miniony rok był ważny i trudny
Zapraszam Państwa do lektury nowej odsłony kwartalnika Legnic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który od tej pory będzie ukazywał się 
w nieco zmienionej szacie graficznej i pod nowym tytułem „Elesemka”. 
Pomysł na zmiany kształtował się już od dawna, a nowy rok to dobra 
okazja, żeby wreszcie wcielić go w życie.

Miniony rok był dla Spółdzielni okresem jednocześnie ważnym i trud-
nym. Ważnym, bo bardzo chcieliśmy godnie uczcić jej okrągły jubile-
usz, a trudnym nie tylko ze względu na pandemię, ale przede wszystkim 
na niespotykane dotąd perturbacje związane z przebiegiem Walnego 
Zgromadzenia i niepokojącym zjawiskiem próby ingerencji w działal-
ność LSM.  

Mimo wielu trudności, z którymi musieliśmy się zmierzyć, chciałbym 
Państwa zapewnić, że  w 2021 rok weszliśmy pełni energii i optymizmu, 
co wynika z dobrych wskaźników działalności Spółdzielni. W tej chwili 
kończymy prace nad bilansem za 2020 rok, który zostanie przekazany 
do zbadania biegłemu rewidentowi, wybranemu przez Radę Nadzor-
czą. Wiemy już, że bilans zamkniemy nadwyżką przychodów nad kosz-
tami. Przez ten, niewątpliwie trudny, czas przeszliśmy bez uszczerbku 
przede wszystkim dzięki bardzo dobrej współpracy Zarządu LSM z Radą 
Nadzorczą. Jestem przekonany, że właśnie to umożliwiło kontynuację 
pracy dla Państwa z zachowaniem zasad praworządności i rzetelności.

Działając w interesie Spółdzielni, jeszcze w styczniu wysłaliśmy 
do członków LSM prośbę o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa 
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które było zaplanowane  
na jesień 2020 r. Niestety, otrzymaliśmy informacje, że nie wszyscy 
Państwo rzeczywiście ustalaliście pełnomocnictwo. Jest to sytuacja 
niepokojąca i zaskakująca, ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy  
do czynienia z tak dużą liczbą pełnomocników na Walnym Zgroma-
dzeniu, którzy jednocześnie tuż po oddaniu głosu opuszczali spotkanie, 

bez wysłuchania informacji o kondycji i planach na dalszą działalność 
Spółdzielni. Zapewniam Państwa, że uczynimy wszystko, aby tę sprawę 
wyjaśnić. Dlatego proszę o współpracę.

Oprócz tego, że odpowiadamy za powierzony nam do zarządzania 
majątek Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, staramy się w sposób 
odpowiedzialny organizować codzienną pracę, wykonywaną przez 
kadrę Spółdzielni. Z tego powodu – ze względu na pandemię – zmu-
szeni jesteśmy utrzymać ograniczenia w kwestii dostępu do siedziby. 
Do Państwa dyspozycji są kasy Spółdzielni, Biuro Obsługi Mieszkańca, 
gdzie od 1 stycznia codziennie dyżuruje jeden z administratorów oraz 
działy czynszów i członkowski. Pozostałe kwestie można rozstrzygnąć 
korzystając z telefonu, e-maila lub pozostawiając korespondencję 
w skrzynce ustawionej przed siedzibą.

Przed nami Wielkanoc i z tej okazji życzę, abyśmy wszyscy mogli  
w tym czasie cieszyć się dobrym zdrowiem, rodzinnymi spotkaniami  
i piękną pogodą. Niech wiosenne słońce doda nam energii do pracy  
i siły do zadbania o nasze dusze i ciała. Wesołych świąt!

Jan Szynalski
Prezes Zarządu LSM
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Apel Rady Nadzorczej lSM  
do członków legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Szanowni Państwo,

artykuł 90a ustawy o Covid-19 stanowi, że walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych będą musiały odbyć się do sześciu tygodni od daty 
odwołania stanu epidemii w kraju. Oznacza to, że dziś nikt nie może wskazać konkretnego terminu dla tego istotnego dla każdej spółdzielni 
wydarzenia, ale możemy już teraz zastanowić się nad sytuacjami, które miały miejsce podczas podjętej przez nas próby organizacji Walnego 
Zgromadzenia LSM jesienią 2020 roku i wykorzystać ten czas na zmianę sposobu myślenia o naszym – spółdzielców – funkcjonowaniu w ramach 
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 Wszyscy wspólnie jesteśmy właścicielami ogromnego majątku, na który składają się tysiące mieszkań dla kilku-
nastu tysięcy ludzi. Oprócz tego, że mamy obowiązek ponosić koszty jego utrzymania, powinniśmy również angażować się 
w sprawy, które go dotyczą. Nasza Spółdzielnia to podmiot wielkości niemałego miasteczka, którego mieszkańcy są upraw-
nieni do podejmowania decyzji o kierunkach i zasadach jego działalności. Warto pamiętać, że spółdzielcy mają realne możliwości wpły-
wania na sposób funkcjonowania Spółdzielni i oceniania pracy jej zarządu. Tym, co daje im najlepszą do tego okazję, jest uczestnictwo  
w corocznym Walnym Zgromadzeniu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dla Państwa to tylko kilka godzin w ciągu roku, jedno spotkanie 
z Zarządem LSM oraz przedstawicielami Rady Nadzorczej, ale jednocześnie najlepsza okazja, by dowiedzieć się, jaka jest kondycja finansowa 
naszego wspólnego majątku, a także poznać i wybrać ludzi, którzy będą nim zarządzać.
 Niestety, od kilku lat zauważalna jest ogólnopolska tendencja do rezygnacji z prawa do uczestnictwa w wal-
nych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych. Powołana przez Zarząd LSM komisja, w której skład weszli przedstawicie-
le Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, dokonała weryfikacji pełnomocnictw złożonych podczas czterech części Walnego Zgro-
madzenia w 2020 roku i – mając powody do niepokoju – zwróciła się do Spółdzielców z prośbą o ich potwierdzenie. Wciąż spływają  
od Państwa odpowiedzi, ale wiemy już, że mamy do czynienia z nieprawidłowościami. Wiemy również, że część pełnomocnictw została podpisana  
in blanco, co jest dowodem ogromnej niefrasobliwości członków Spółdzielni.
 Mając już potwierdzenie wcześniejszych przypuszczeń, apelujemy do Państwa o rozwagę oraz o wzięcie odpowiedzialności za nasze 
wspólne dobro. Płynące do nas z różnych stron Polski głosy potwierdzają, że znaleźliśmy się o włos od sytuacji, które dotykają inne spółdzielnie,  
do których organów podstępnie wprowadzani są np. przedstawiciele firm budowlanych oraz innych grup, liczących na łatwe zlecenia i duży 
zysk.
 Jedyne, co musimy zrobić, aby ustrzec się przed tym, to poświęcić raz w roku czas, żeby osobiście wziąć udział w Wal-
nym Zgromadzeniu LSM lub przekazać pełnomocnictwo członkowi rodziny, sąsiadowi lub innej osobie, którą znamy i której ufamy.  
Zastanówmy się kilka razy, czyj interes reprezentuje ktoś, kto prosi nas o udzielenie pełnomocnictwa. Właściwa sytuacja to taka,  
w której to my, chcąc spełnić swój obowiązek, szukamy kogoś, kto będzie nas godnie reprezentował podczas Walnego Zgromadzenia  
– nie na odwrót.
 Pamiętajmy, że tylko na nas spoczywa odpowiedzialność za to, kto będzie zarządzał naszym majątkiem i tylko  
 od nas zależy czy będą to ludzie związani z naszą Spółdzielnią i autentycznie zaangażowani w pracę na rzecz jej dobra.

Prosimy - nie oddawajmy naszych spraw w nieodpowiednie ręce!

Rada Nadzorcza LSM
Apel przyjęty przez RN LSM na posiedzeniu 23.02.2021 r.

rADA nADZOrCZA

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom naszej spółdzielni

życzenia wiosennych, spokojnych, ciepłych 
i radosnych Świąt

przekazują 
Rada nadzorcza i zarząd 

Legnickiej spółdzielni mieszkaniowej
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zarząd lSM już w komplecie
Zgodnie ze statutowymi zapisami, Zarząd Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej składa się z trzech osób.  W związku z wakatem, który 
od 2 października 2020 r. występował na stanowisku Zastępcy Prezesa 
LSM ds. techniczno-eksploatacyjnych, jeszcze jesienią rada nadzorcza 
ogłosiła konkurs. Ze względu na brak ofert, spełniających wymogi, roz-
pisano drugi konkurs, którego zwycięzcą został Jerzy Bednarz, pełnią-
cy tę funkcję od 1 lutego 2021 r.

Jerzy Bednarz ukończył budownictwo lądowe na Politechnice Wro-
cławskiej. Posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonaw-
cze o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kilkukrotnie zajmował 
stanowiska kierownicze, w związku z czym ma duże doświadczenie 
w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Jego niewątpliwym atu-
tem jest znajomość problematyki funkcjonowania spółdzielczości 
mieszkaniowej, ponieważ był członkiem rady nadzorczej LSM, a w la-
tach 1990-1993 pełnił funkcję prezesa Zarządu LSM. Oprócz tego  był 
radnym rady Miejskiej Legnicy w I, III i IV kadencji, a w latach 1998-
2006 jej wiceprzewodniczącym.

członkowie mają ogromne możliwości

czy członkowie lSM chętnie korzystają 
ze swoich praw?
niestety, ich aktywność jest niewielka.  
niewiele osób bierze udział w Walnym 
Zgromadzeniu czy Zebraniach Osiedlo-
wych. Ludzie często traktują je jako okazje  
do głośnego wyrażenia swojego nieza-
dowolenia, a nie temu mają służyć te spo-
tkania. Bieżące problemy należy załatwiać  
z odpowiednimi służbami Spółdzielni,  
natomiast na Walnym Zgromadzeniu  
powinny być zgłaszane wnioski służące  
doskonaleniu funkcjonowania LSM i –  
na przykład – zmierzające do obniżenia 
kosztów, usprawnienia pracy, ukierunkowa-
nia zakresu remontów i konserwacji zaso-
bów czy rozszerzenia działalności kultural-
no-oświatowej. Członkowie mają ogromne 
możliwości decydowania o życiu Spółdziel-
ni tylko muszą chcieć z tego skorzystać.

czy mieszkając w zasobach spółdzielni 
trzeba być jej członkiem?
nie trzeba, ale – moim zdaniem – powinno 
się być. Uważam, że jeśli wchodzimy w ja-
kieś środowisko, na przykład motocyklistów, 
trzeba spróbować jeździć na motocyklu. 
Inaczej po prostu wyglądamy na ekscentry-
ka i nie rozumiemy tego, co tak fascynuje 
tę grupę i z czym wiąże się przynależność  
do niej. Tak samo jest z życiem w spółdzielni 
mieszkaniowej.

jak to wygląda w przypadku lSM?
nowelizacja ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z 2017 roku wprowadzi-
ła obowiązkowe członkostwo. Oznacza to,  
że osoba mająca mieszkanie, użytkująca  
je w ramach danej spółdzielni oraz jej 
małżonek, z mocy ustawy automatycznie 
stają się członkami spółdzielni. Dotyczy  
to dwóch rodzajów mieszkań – spółdziel-
czych lokatorskich i własnościowych spół-
dzielczych. Właściciele mieszkań z prawem 
odrębnej własności są wyłączeni z tej zasady.  
Owszem, mogą zostać członkami, ale muszą 
w tym celu złożyć deklarację i Zarząd musi 
przyjąć ich w poczet członków.

co trzeba zrobić poza złożeniem prośby?
Wcześniej osoba chcąca być członkiem mu-
siała wnieść opłatę – udział 100 zł i wpisowe 
200 zł, przy czym osoba fizyczna musiała 

wnieść minimum dwa udziały. To już była 
pewna przeszkoda i mieliśmy mniej człon-
ków LSM. Sytuacja zmieniła się po wejściu 
w życie wspomnianej ustawy.  W tej chwili 
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa liczy 
8701 członków, przy 7890 mieszkaniach.  
To bardzo dużo, zwłaszcza, że ustawa zlikwi-
dowała tzw. członków oczekujących. Byłoby 
to niemożliwe, gdyby nadal obowiązywały 
opłaty za wpisowe i udziały. Mimo to nadal 
234 mieszkania pozostają bez członkostwa. 
Powody są różne. Czasem ktoś po prostu  
nie chce, a czasem nie może.

dlaczego warto być członkiem spółdziel-
ni mieszkaniowej?
Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego,  
że można płacić niższe stawki za mieszka-
nie i zajęcia w ramach działalności kultu-
ralno-oświatowej. Druga, równie istotna 
korzyść, to prawa, które daje członkostwo.  
Są to czynne i bierne prawa wyborcze, moż-
liwość uczestniczenia w Zebraniu Osiedlo-
wym i Walnym Zgromadzeniu, na którym 
ocenia się pracę Zarządu i podejmuje istot-
ne dla Spółdzielni decyzje. Warto również 
wiedzieć, że członkowie mają prawo wglą-
du do wielu dokumentów Spółdzielni, oczy-
wiście poza tymi, które chroni rODO lub 
tajemnica prawa handlowego.

o tym dlaczego warto być spółdzielcą mówi Maciej Adamczuk, 
Kierownik działu organizacyjno-Samorządowego lSM 
i spółdzielca z czterdziestoletnim stażem.
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za co płacimy?

Wśród mieszkańców Legnickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej wiele emocji wzbudziło  
rozliczenie kosztów ciepła za sezon 
2019/2020. Stale docierają do nas wyrazy 
niezadowolenia ze strony osób, które otrzy-
mały informacje o konieczności uregulowa-
nia dopłaty do centralnego ogrzewania lub 
– w przeciwieństwie do minionych lat – nie 
otrzymały zwrotu bądź był on niższy niż się 
spodziewały.  Z tego względu warto przypo-
mnieć, że rozliczenie kosztów energii ciepl-
nej, zużytej na potrzeby centralnego ogrze-
wania Spółdzielni, odbywa się na podstawie 
obowiązującego nas regulaminu.

rozliczanie kosztów ciepła stanowi proble-
matyczną kwestię. O ile każdy z właścicieli 
czy użytkowników lokali posiada umowy 
zawarte np. z przedsiębiorstwami, zajmu-
jącymi się sprzedażą energii elektrycznej 
czy gazu i rozlicza się z nimi indywidualnie,  
na podstawie wskazań liczników poboru 
mediów, o tyle zupełnie inaczej wygląda 
to w przypadku ciepła. Umowę sprzedaży  
z przedsiębiorstwem energetycznym za-
wiera bowiem zarządca budynku – Legnic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa – i to na nim 
spoczywa obowiązek rozliczenia kosztów 
ciepła, przy czym rejestracją, podziałem 
i rozliczaniem rzeczywistego zużycia 
kosztów energii przez mieszkańców LSM  
w omawianym sezonie, zajmowała się firma 
Ista Polska.

Wysokość kosztów ustalono na podstawie 
faktur VAT, wystawionych przez Wojewódz-
kie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Legnicy, a także w oparciu o koszty po-

w tym roku, po otrzymaniu rozliczenia kosztów ciepła, niektórym 
mieszkańcom lSM zrobiło się gorąco. zanim jednak ulegniemy 
emocjom, sprawdźmy, skąd wynikają koszty i jak są rozliczane.

niesione na utrzymanie własnych węzłów 
cieplnych (w tym koszty: energii elektrycz-
nej, przeglądów gwarancyjnych, bieżącej 
obsługi i konserwacji, amortyzacji, serwisu 
urządzeń do uzdatniania wody i przeglą-
du pomp ciepła) oraz te, które są związane  
z eksploatacją kotłowni przy nieruchomo-
ściach przy ul. Kwiatowej 6, Kazimierza Wiel-
kiego 27/29 i Ściegiennego 18 i 26.

Zaliczka wniesiona przez mieszkańców  
na centralne ogrzewanie w analizowanym 
sezonie wyniosła 9 229 871 zł, natomiast 
bezpośrednie koszty zamknęły się w kwo-
cie 8 909 133 zł, co daje różnicę 320 738 zł. 
Odrębnie ujmowane są koszty, ponoszo-
ne przez firmę rozliczającą, w wysokości  
139 808 zł oraz koszty spłaty raty za podziel-
niki – 111 079 zł. Bardzo duże znaczenie dla 
wysokości kosztów ogrzewania miał fakt,  
że w sezonie grzewczym 2019/2020 cen-
tralne ogrzewanie zasobów Spółdzielni 
było uruchomione przez 228 dni (02.10-
31.12.2019 i 01.01-18.05.2020), czyli aż o 45 
dni dłużej niż w sezonie 2018/2019.

Za sezon 2019/2020 wyliczone zostały 
zwroty w wysokości 1 451 394,20 zł, któ-
re dotyczyły 4 999 lokali oraz dopłaty  
na kwotę 1 388 544, 94 zł związane z 2 901  
lokalami. najwyższa dopłata to 5 976, 77 
zł, a najwyższy zwrot został wyliczony na 
kwotę 1 548, 81 zł. Wielkości te spotkały się  
z niezadowoleniem mieszkańców Spółdziel-
ni, dlatego wyjaśnienia wymaga sposób ich 
naliczania.

Pamiętajmy, że koszt ogrzewania całego 
budynku jest sumą kosztów stałych (nie-
zależnych od zużycia energii) i kosztów 
zmiennych (uzależnionych od zużycia). 
W przypadku energii dostarczanej z sie-
ci miejskiej, kosztem stałym jest opłata  
za moc zamówioną i jej przesył (wyrażony 
w MW). Koszt zmienny to koszt energii zu-
żytej na ogrzewanie budynku (wyrażony  
w GJ). Koszty zmienne odzwierciedlają rów-
nież koszty ogrzewania pomieszczeń, które  
są przeznaczone do wspólnego użytku 
(suszarnie, korytarze, przedsionki klatek 
schodowych), które praktycznie pobierają 
energię cały czas oraz pozyskanie ciepła  
z pionów. Są to również koszty ogrzewa-
nia łazienek, a łazienkowe grzejniki nie  
są opomiarowane, w związku z tym ten-
dencja jest taka, że zawory są ustawione  
na maksimum i również sta-
le pobierają energię. Wspomnia-
ny wcześniej regulamin zakłada,  
że koszty wspólne stanowią 50% cał-
kowitych kosztów zużycia ciepła  
w nieruchomości.

Przy rozliczaniu ciepła uwzględnia się 
współczynnik wyrównawczego zużycia cie-
pła, wynikający z położenia lokalu w bryle 
budynku, przy jednoczesnym zachowaniu 
prawidłowych warunków jego eksploata-
cji.  Istotną rolę odgrywają także racjonalne 
i energooszczędne zachownia mieszkańców. 
Duże znaczenie ma również ustalenie opłat,  
zapewniających wyłącznie pokrycie po-
noszonych przez odbiorcę kosztów za-
kupu, adekwatnie do zużycia ciepła  
na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej  
wody użytkowej.

W zasobach Spółdzielni aktywne są trzy 
grupy taryfowe. Własne węzły cieplne ob-
jęte są grupą taryfową B1-Lg (54 sztuki), 
węzły grupowe C1_G-Lg (26 sztuk) i pozo-
stałe węzły C1-Lg (69 sztuk). W tabeli przed-
stawiono porównanie cen dla poszczegól-
nych grup taryfowych, z uwzględnieniem 
wprowadzonej z dniem 1 grudnia 2020 
roku nowej „Taryfy dla ciepła”, o której Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Legnicy poinformowało Spółdzielnię  
w listopadzie ubiegłego roku:

Fot.: Tomasz Poszwa sxc.hu/profile/tap78

WArTO WIEDZIEĆ
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Wyszczególnienie Jednostka
Wysokość cen (brutto)

Zmiana w zł Zmiana w %
do 30.11.2020 r. od 01.12.2020 r.

gRupA tARyfowA b1-lg.

opłaty stałe

Za zamówioną moc cieplną zł/MW 9 096,65 9 288,89 192,24 102,11%

Opłata stała za usługi przesyłowe zł/MW 2 084,04 2 206,82 122,78 105,89%

Opłata za nośnik ciepła zł/m3 12,19 14,07 1,88 115,42%

opłaty zmienne

Cena ciepła zł/GJ 44,71 48,89 4,18 109,35%

Opłata zmienna za usługi przesyłowe zł/GJ 19,30 20,07 0,77 103,99%

gRupA tARyfowA c1-lg.

opłaty stałe

Za zamówioną moc cieplną zł/MW 9 096,65 9 288,89 192,24 102,11%

Opłata stała za usługi przesyłowe zł/MW 2 527,53 2 533,57 6,04 100,24%

Opłata za nośnik ciepła zł/m3 12,19 14,07 1,88 115,42%

opłaty zmienne

Cena ciepła zł/GJ 44,71 48,89 4,18 109,35%

Opłata zmienna za usługi przesyłowe zł/GJ 23,67 24,83 1,16 104,90%

gRupA tARyfowA c1_g-lg.

opłaty stałe

Za zamówioną moc cieplną zł/MW 9 096,65 9 288,89 192,24 102,11%

Opłata stała za usługi przesyłowe zł/MW 2 453,81 2 456,31 2,50 100,10%

Opłata za nośnik ciepła zł/m3 12,19 14,07 1,88 115,42%

opłaty zmienne

Cena ciepła zł/GJ 44,71 48,89 4,18 109,35%

Opłata zmienna za usługi przesyłowe zł/GJ 23,06 24,24 1,18 105,12%

Analiza powyższego zestawienia pokazuje wyraźny wzrost kosztów (około 15%), które są niezależne od Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i między innymi dlatego od marca 2021 roku nastąpi wzrost zaliczki pobieranej na centralne ogrzewanie z 2,00 zł do 2,20 zł  
za 1 m². Podwyższenie stawki zaliczki związane jest również z tym, że ustalona w 2010 roku kwota w wysokości 2,30 zł za 1 m², dostosowana 
do wówczas ponoszonych kosztów, w kolejnych latach była obniżana. Wiązało się to coraz cieplejszymi zimami i w związku z tym niższym 
zużyciem ciepła. Tabela pokazuje średni koszt zużycia ciepła na 1 m² w latach 2009-2020:

Jak widać, koszty ulegały systematyczne-
mu obniżaniu, więc od sezonu grzewczego 
2013/2014 możliwe było również obniżanie 
stawki zaliczki. Mimo że przez cały ten czas 
WPEC sukcesywnie podwyższał ceny taryf, 
to malejące zużycie, związane z wyższymi 
temperaturami w sezonie jesienno-zimo-
wym, pozwalało obniżać wysokość zaliczki 
aż do 2019 roku. Ostatnie zmiany taryf cie-
pła spowodowały, że jesteśmy zmuszeni 
podnieść wysokość przedpłaty na centralne 
ogrzewanie.
Warto pamiętać, że zachowanie mieszkań-
ców również ma ogromy wpływ na rachunki, 
które płacimy za centralne ogrzewanie. Pa-
miętajmy zatem, aby racjonalnie korzystać 

z ciepła, utrzymując w mieszkaniu tempe-
raturę około 20 stopni Celsjusza i obniżając 
ją, gdy np. wychodzimy do pracy, unikajmy 
zasłaniania grzejników zasłonami, meblami 
czy obudowami oraz wietrzmy pomieszcze-
nia krótko i intensywnie, przy zakręconym 
termostacie.
Termostaty są doskonałym narzędziem 
do racjonalnego i oszczędnego gospoda-
rowania energią cieplną. Głowice termo-
statyczne pozwalają ustawić temperaturę,  
do jakiej grzejnik ma nagrzać pomieszcze-
nie, a wychłodzenie lub tylko częściowe 
nagrzanie grzejnika oznacza, że ustawio-
na temperatura została osiągnięta. Warto  
pamiętać, że głowice uwzględniają rów-

nież inne źródła ciepła, np. nasłonecznie-
nie, emisję ciepła od urządzeń elektronicz-
nych, ciepło z piekarnika czy też ciepło 
oddawane przez ludzki organizm. Oznacza  
 to, że w chwil podniesienia temperatury  
w pomieszczeniu automatycznie zostanie 
odcięty dopływ ciepła do grzejnika, czego 
absolutnie nie należy utożsamiać z awarią 
lub wyłączeniem ogrzewania.
nie bez wpływu na koszty ogrzewania bę-
dzie również to, jakie temperatury będą 
utrzymywały się w danym sezonie. W minio-
nych miesiącach mieliśmy okresy z bardzo 
niską temperaturą, co z pewnością wpły-
nie na ilość zużytego ciepła i uwidoczni  
się w rozliczeniu za sezon 2020/2021.

sezon 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

śr. stawka  
za 1 m2 2,01 zł 2, 01 zł 1,90 zł 2,02 zł 1,81 zł 1,83 zł 1,68 zł 1,79 zł 1,76 zl 1,80 zł 1,94 zł

WArTO WIEDZIEĆ
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Rozliczamy zużycie wody za 2020 r.
Jak co roku w ostatnim dniu grudnia 2020 r. został dokonany zdal-
ny odczyt wszystkich wodomierzy w zasobach Spółdzielni. na jego 
podstawie sporządzono roczne rozliczenie zużycia wody w poszcze-
gólnych nieruchomościach, z wyliczeniem ilości wody niezbilan-
sowanej. Wynika z niego, że średni udział wody niezbilansowanej  
na naszych zasobach  wyniósł 4,7%. Szczegółowe dane można zna-
leźć na naszej stronie internetowej.
Woda niezbilansowana jest to różnica pomiędzy wskazaniem wo-
domierza (wodomierzy) głównego w nieruchomości, według które-
go Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą wody, a sumą wskazań wo-
domierzy indywidualnych zamontowanych we wszystkich lokalach.  
Z rozliczenia, przypadającego na poszczególne lokale, od-
liczona jest woda zużyta w opomiarowanych pralniach i in-
nych punktach jej poboru oraz woda utracona w wyniku  
awarii i robót remontowych.

Po dokonaniu rozliczenia wody w poszczególnych nieruchomo-
ściach, zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i od-
prowadzaniu ścieków oraz z obowiązującym w naszej Spółdzielni 
regulaminem rozliczenia wody, ustalono kwotę obciążającą każ-
dego użytkownika mieszkania w danej nieruchomości. należność, 
płatną od 1 marca 2021 r., rozłożono na 10 rat i wykazano w odręb-
nej pozycji w zawiadomieniu o wysokości opłat.
Poza rutynowymi kontrolami instalacji wodociągowych w na-
szych budynkach, w przypadku wystąpienia wątpliwości  
co do jej szczelności, można zgłaszać potrzebę  dokonania dodat-
kowej kontroli. Wykonają ją służby Pogotowia Technicznego LSM 
 – tel. 76-72-30-999.
Informujemy również, że w 2021 roku będzie kontynuowany proces 
wymiany legalizacyjnej wodomierzy w naszych zasobach.

walczmy z wandalizmem
Kończąc 2020 rok informowali-
śmy o aktach wandalizmu, któ-
rych skutki jesteśmy zmuszeni 
stale usuwać. Legnicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa od wielu lat 
ponosi duże wydatki na naprawę 
zniszczeń, przy czym najczęściej 
są one związane z usuwaniem 
napisów i rysunków na elewa-
cjach, jak to miało miejsce już 
w pierwszych miesiącach 2021 
roku, gdy zdewastowano ściany 
w przejściach blokowych w bu-
dynku przy ul. Marsa 1-14.
Oprócz tego, odkąd do użytku 
zostały oddane zadaszone wia-
ty na odpady komunalne, bar-
dzo często niszczone są zamki  
i wkładki w furtkach. Jednymi  
z ostatnich przykładów zniszczeń 
są wiaty przy ul. Gwiezdnej 5 
i 27. Wybijane są również okien-
ka piwniczne, na przykład przy  
ul. Kosmicznej 9-13.

Końcówka roku 2020 i początek 
2021 to okres, w którym musieli-
śmy dokonać naprawy zniszczeń 
związanych z włamaniami oraz 
próbami włamań do sklepu spo-
żywczego przy ul. Planetarnej, 
salonu fryzjerskiego przy ul. Jo-
wisza oraz apteki przy ul. Hewe-
liusza.
Pamiętajmy, że wszelkie napra-
wy pochłaniają ogromne kwoty, 
które moglibyśmy przeznaczyć 
na inne cele. Za każdym razem 
koszty ponoszą mieszkańcy LSM 
i dlatego prosimy, abyśmy wszy-
scy stali się bardziej czujni  
na nieodpowiedzialne zachowa-
nia osób niszczących wspólne 
mienie. nie przechodźmy obo-
jętnie wobec tych, którzy dla roz-
rywki dewastują nasze miejsce 
do życia. W miarę możliwości re-
agujmy i informujmy odpowied-
nie służby.

napisy na ścianach przy ul. marsa 1-14; foto: Lsm

Włamanie do sklepu przy ul. Planetarna 10; foto: Lsm
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planujemy remonty

lSM poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku 

 SpRzątAcz poSeSji
Szczegółowych informacji udziela dział kadr - tel. 76 72-30-990 wew. 150.

jesienią 2020 roku odbył się pięcioletni przegląd zasobów legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Na przełomie września i października sprawdzono 
stan techniczny elewacji, wiatrołapów, dachów, piwnic, klatek schodowych, 
pomieszczeń gospodarczych, małej architektury – w tym placów zabaw, 
ogródków dziecięcych, terenów zielonych, chodników i opasek – oraz instalacji 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodno-kanalizacyjnych, 
gazowych i elektrycznych. 

na podstawie pięcioletniego oraz odbywającego się każdego roku  przeglądu stwierdzono, że stan techniczno-eksploatacyjny obiektów 
jest dobry oraz przygotowano plan remontów na 2021 rok, który został już zatwierdzony przez radę nadzorczą.

Biorąc pod uwagę roboty główne, na 2021 rok zaplanowano:
remonty dachów na kwotę 340 tys.  zł – ulice: Asnyka 11 i 18, Kosmiczna 5-8 i rolnicza 16-18; prace będą związane •	
z pokryciem dachów drugą warstwą papy termozgrzewalnej, co zapobiegnie przeciekom i zalewaniu mieszkań;
remonty klatek schodowych na kwotę 1 090 tys. zł – ulice: Wrocławska 28, Mirandy 11-12, Marsa 5, Merkurego 1-6, Jowisza 1-5,  •	
Paderewskiego 3-4, Artyleryjska 7, Torowa 46, 50,52, Głowackiego 6, Biegunowa 18 i 20 (piwnice), Fredry 18, 20, 22, 24,26, 28 (piwnice)  
oraz Al. rzeczypospolitej 70-72;
naprawę i wymianę drzwi wejściowych na kwotę 68 tys. zł – ulice: Horyzontalna 25 i 29, Galileusza 8, 11, 13, 15 oraz Paderewskiego •	
1-11;
wykonanie i naprawę opasek, chodników i cokołów na kwotę 827  tys. zł – ulice: Kwiatowa 6 (dojście do klatki schodowej), Kazi-•	
mierza Wielkiego 27 (chodnik), Kosmiczna 1-4 i 9-13 (dojścia do klatek), Kosmiczna 5-8 (chodnik), Galaktyczna 20 (chodnik),  
Orbitalna 7-11 (chodnik), neptuna 1-14 (dojścia do klatek schodowych), Kosmiczna 1-4, 5-8 (opaski), Orbitalna 1-10 (zatoka parkingo-
wa), Księżycowa 4-6 (chodnik), Księżycowa 7-9 (dojście do śmietnika), Astronomiczna 2-10 (chodnik i opaska), Horyzontalna 1-13 (opa-
ska), Młynarska 2 i 4 (chodnik), Młynarska 6 (parking i chodnik), Oświęcimska 15 (droga wewnętrzna), Lotnicza 14, 16, 38-39 (opaski);
naprawę zasieków i zsypów na kwotę 410 tys. zł;•	
czyszczenie i malowanie elewacji na kwotę 60 tys. zł;•	
remonty: dźwigów i maszynowni na kwotę 682 tys. zł, instalacji gazowej – 88 tys. zł, instalacji wodno-kanalizacyjnej – 602 tys. zł,  •	
instalacji c.o. i c.w. - 225 tys. zł, instalacji odgromowej – 3 tys. zł oraz instalacji elektrycznej – 356 tys. zł;
roboty nieplanowane i drobne na kwotę 517 tys. zł.•	

BĘDZIE PIĘKnIEJ I WYGODnIEJ 
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toz zawsze w gotowości

Aby doprecyzować rozmiary pracy Pogotowia Technicznego, na-
leży powiedzieć, że w 2020 roku zostało usuniętych dokładnie  
10876 usterek, w tym:
•	3056	dotyczących	instalacji	centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	wody	
użytkowej; najczęściej było to odpowietrzanie instalacji CO, likwi-
dacja różnego rodzaju przecieków na instalacji CO w mieszkaniach 
i częściach wspólnych oraz wymiana zaworów termostatycznych;
•	3304	związanych	z	instalacją	elektryczną,	wśród	których	najwięcej	
było usterek dotyczących usuwania przerw w zasilaniu w częściach 
wspólnych (na klatkach schodowych i w piwnicach), modernizacji 
oświetlenia piwnic na LED i przywracania dostawy energii elektrycz-
nej do mieszkań;
•	1814	usterek	ślusarskich,	których	usunięcie	wymagało	najczęściej	
konserwacji drzwi wejściowych (naprawa stopek, klamek, wkładek, 
samozamykaczy), naprawy elementów placów zabaw, a także kon-
serwacji ławek na zasobach LSM;
•	 2702	 wymagających	 interwencji	 hydraulika,	 z	 czego	 największa	
liczba zgłoszeń była związana z awaryjną wymianą pionów instala-
cji wodno-kanalizacyjnej, wymianą przyłączy instalacji wodnej oraz 
wymianą zaworów odcinających wodę do mieszkań.

W 2020 roku pracownicy TOZ wyjechali do prawie 11 tysięcy awarii 
i przejechali 40 tysięcy kilometrów, czyli można powiedzieć, że w drodze  
do naszych mieszkańców okrążyli ziemię! Pogotowie Techniczne wyjeżdżało 
do około 30 zgłoszeń każdego dnia, przy czym ich faktyczna liczba jest dużo 
większa. Do tego działu LSM trafiają bowiem także informacje o wadliwym 
działaniu np. domofonów, zamków, wind, wodomierzy czy oświetlenia ulic, 
które przekazywane są właściwym służbom zewnętrznym.

Dział Technicznej Obsługi Zasobów Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pra-
cuje w godzinach 6.00-22.00 przez 365 dni w roku. Jego pracownicy utrzymują 
w ciągłym ruchu setki kilometrów instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycz-
nych oraz centralnego ogrzewania. Zajmują się również naprawą i konserwacją 
około 1 400 samozamykaczy w drzwiach wejściowych i około 2 000 wkładek 
do drzwi na całych zasobach.

zgłaszanie awarii
pogotowie techniczne pracuje codziennie w godz. 6.00-
22.00 – tel. 76 72-30-999.
Informujemy, że Pracownicy Technicznej Obsługi Zasobów,  
w sytuacji wykonywania zadań na terenie zasobów LSM, zosta-
li zobowiązani do uzyskania pisemnego potwierdzenie o braku 
objawów Covid-19 lub kwarantanny nałożonej na użytkowni-
ków danego lokalu. 
Zapewniamy również, że nasi pracownicy są wyposażeni w środ-
ki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące.

Awarie w godzinach nocnych, tj.  22.00 – 6.00 
należy zgłaszać do służb miejskich:
•	pogotowie	wodno-kanalizacyjne	–	994
  lub 76 85-54-800;
•	pogotowie	gazownicze	–	992;
•	pogotowie	energetyczne	–	991.
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Jesteśmy firmą zapewniającą profesjonalną opiekę dla osób
starszych i  wymagających pomocy, zamieszkujących na terenie 
Legnicy. Pragniemy dać naszym podopiecznym poczucie komfortu 
i bezpieczeństwa, dlatego też nasze usługi realizujemy w ich do-
mach. Dbamy o to by pomoc niesiona  przez nasz personel, na wielu 
płaszczyznach życia codziennego, wzbogacona była troską, zaufa-
niem, życzliwością i uśmiechem.

Oferujemy:
usługi asystenckie, skierowane do osób starszych potrzebują-•	
cych wsparcia w codziennych obowiązkach (tj. sprzątanie, go-
towanie, robienie zakupów, umawianie wizyt u lekarza, płace-
nie rachunków)
 usługi pielęgnacyjne, dla osób starszych, które ze względu na-•	
zaawansowane schorzenia wymagają pomocy w wykonywaniu 
czynności higieniczno-pielęgnacyjnych (tj. kompleksowa pie-
lęgnacja chorego, podawanie leków zgodnie ze wskazaniami 
lekarza, podawanie posiłków, profilaktyka przeciwodleżynowa 
i zapobieganie odleżynom)

Multi SeRVice Sp. z o.o.

ul. roosevelta 23/1, 59-220 Legnica

tel. +48 531 157 297

email: kontakt@multiservicelegnica.pl

www.multiservicelegnica.pl 
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jeszcze raz o odpadach

To bardzo ważne, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że nasze niewła-
ściwe zachowania nie tylko utrudniają sprawne działanie służb 
porządkowych, ale również psują estetykę osiedli oraz powodują 
dyskomfort związany z codziennym oglądaniem przepełnionych 
śmietników i rozrzuconych na ulicach odpadów. Dlatego tak istotne 
jest stosowanie się do podstawowych zasad, które pozwolą unik-
nąć nieprzyjemnych widoków i zapachów, a nawet kar oraz wstydu  
z nimi związanego.
Pamiętajmy, aby od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00-
16.00 nie zastawiać samochodami dojazdów do miejsc składowania  
odpadów. W utrzymaniu porządku zdecydowanie pomoże również 
wyrzucanie odpadów bezpośrednio do odpowiednich pojemników 
i nieporzucanie śmieci obok nich. To, co generuje dużo problemów, 
to wszelkiego rodzaju sprzęt rTV, AGD oraz odpady wielkogabary-
towe czy na przykład opony. Przypominamy zatem, że tego typu 
odpady należy wywieźć do jednego z Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). Warto pamiętać, że PSZOK-i LPGiK 

przy ul. nowodworskiej i ul. rzeszotarskiej czynne są w poniedziałki 
i czwartki w godzinach 7.00-17.00, we wtorki, środy i piątki w godzi-
nach 8.00-16.00, natomiast w soboty od 7.00 do 15.00.
Oprócz tego w 2021 roku pięciokrotnie będzie można wystawić  
gabaryty oraz sprzęt rTV i AGD w wyznaczonych miejscach, o czym 
będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez 
wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych.
Warto także zapamiętać, że od 2021 r. nieprawidłowa selektywna 
zbiórka odpadów zakończy się karą związaną z nieodebraniem  
pojemnika z odpadami, spisaniem protokołu wraz z dokumentacją 
fotograficzną z niewłaściwej zbiórki, a w konsekwencji może do-
prowadzić do podwojenia opłat dla wszystkich użytkowników da-
nego miejsca selektywnej zbiórki. Pozostawianie lub podrzucanie 
odpadów pod pojemniki będzie karane mandatem w wysokości  
od 500 zł do nawet 5000 zł.

Kwestia wyrzucania odpadów niezmiennie wzbudza wiele dyskusji  
i powoduje niezadowolenie mieszkańców oraz służb porządkowych. 
Analiza problemu wykazuje jednak, że brak dyscypliny i zrozumienia wśród 
mieszkańców oraz przedsiębiorców to główne przyczyny tego stanu rzeczy.

ŚMIECIOWE PrOBLEMY

rEKLAMA
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Sprawniej rozliczymy
z początkiem stycznia 2021 roku w lSM został wyodrębniony dział ds. rozliczeń, umów, 
ubezpieczeń i likwidacji szkód. pracownicy działu zostali pozyskani w ramach rekrutacji 
wewnętrznej, kosztem eksploatacji, księgowości i działu organizacyjno-samorządowego, 
przez co zmieniła się struktura zatrudnienia w Spółdzielni, ale nie zwiększyła się liczba etatów. 

W połowie lutego, po 35 latach pracy 
na rzecz Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  
na zasłużoną emeryturę przeszła barbara Medyk. 
Oprócz tego, że przez 20 lat prowadziła sprawy 
kadrowe, jako członek Spółdzielni pracowała 
również na rzecz rady Osiedla Kopernika IA.
Basi – kobiecie-petardzie, zawsze pełnej energii, 
zawsze oddanej pracy i zawsze w gotowości  
do działania, koleżanki i koledzy z pracy 
życzą, aby emerytura była czasem aktywnego 
wypoczynku oraz realizacji pasji i marzeń,  
na które dotychczas doba była za krótka.

reorganizacja ma na celu wprowadzenie rozwiązań usprawniają-
cych procesy związane z:
rozliczaniem  mediów, w tym zużycia wody – do tego celu 
będą wykorzystywane narzędzia platform internetowych 
firm odczytujących wodomierze, co usprawni monitorowanie  
i szybkie reagowanie na ewentualne usterki,
likwidacją szkód powstałych w zasobach LSM – zgłasza-
nie zdarzeń w ramach zawartych przez LSM umów ubez-
pieczeniowych w formie elektronicznej przyspieszy proces 
ich likwidacji,
najmem lokali użytkowych – elektroniczna forma dokumentów 
usprawni proces załatwiania spraw najemców,
przekształcaniem formy dokumentów z papierowej na elektronicz-
ną i wykorzystywaniem narzędzi elektronicznych do realizacji za-
dań, co poprawi przepływ informacji.

nadrzędnym celem nowego działu  będzie realizacja jak najwięk-
szej ilości zadań w formie elektronicznej, a co za tym idzie efektyw-
niejsze i szybsze załatwianie spraw mieszkańców  oraz najemców. 
Utworzona komórka odciąży również pracowników Działu Eksplo-
atacji i pozwoli na przeznaczenie większej ilości czasu na prace bez-
pośrednio dotyczące mieszkańców.
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dla osoby aktywnej
nie ma cięższej pracy 
niż odpoczynek!

COŚ SIĘ KOŃCZY I COŚ ZACZYnA



zielone zakątki lSM

Dlatego też Zarząd LSM każdego roku podejmuje de-
cyzję o prowadzeniu nasadzeń kompensacyjnych 
i uzupełniających drzew oraz krzewów ozdob-
nych, przy czym na 2021 rok zaplanowano 
jedynie nasadzenia konieczne. Oprócz tego 
systematycznie koszone są trawniki i  nawo-
żone krzewy oraz byliny.
Abyśmy wszyscy mogli cieszyć się piękną 
roślinnością, prosimy naszych mieszkań-
ców o wsparcie w okresach suszy i podle-
wanie naszych nasadzeń. Prosimy również, 
by mieszkańcy Spółdzielni zwrócili uwagę  
na stale występujące akty wandalizmu i w ich efek-
cie niszczenie miejsc zieleni. Starajmy się reagować  
na niewłaściwe zachowania, zwłaszcza te, które związane 
są z rozjeżdżaniem terenów zielonych przez kierowców. Pamiętajmy, 
że roślinność bardzo dobrze wpływa na klimat miejsca, w którym ży-
jemy, dlatego tak świetnie czujemy się w jej towarzystwie i szukamy 
ławeczek, znajdujących się w pobliżu zielonych skwerów.
Warto pamiętać, że dbanie o zielone zakątki Spółdzielni wymaga 
mnóstwa pracy i zaangażowania. Zajmują się tym nie tylko nasi 
pracownicy, ale również mieszkańcy. Z tego względu LSM nieustan-
nie wspiera inicjatywy spółdzielców, których efektem jest budowa  

na przykład małych ogródków przy blokach. Te niewielkie 
oazy zieleni to nie lada wyzwanie, bo trzeba zaprojekto-

wać je tak, by za kilka lat nie okazało się, że stanowią 
dla kogoś przeszkodę, zabierają światło czy powo-

dują bałagan na chodnikach. Oprócz tego, planując 
utworzenie takiej przestrzeni, pamiętajmy o pod-
stawowej zasadzie, wynikającej z istoty Spółdziel-
ni, a mówiącej, że każdy ze współwłaścicieli jest 
uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej  

oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje 
się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem  

z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Oznacza 
to, że do użytkowania terenu pod oknami i balkonami  

w równym stopniu ma prawo każdy mieszkaniec.
Aby dobre zamiary zakończyły się równie dobrym finałem,  

w sytuacji, gdy zamarzymy sobie o zielonym poletku pod blokiem, 
najpierw skonsultujmy swój pomysł z pozostałymi mieszkańcami  
i skontaktyjmy się z Działem Eksploatacji LSM. Pamiętajmy rów-
nież, że mimo włożonej pracy i prywatnego zaangażowania, twórca 
ogródka nie jest jego jedynym właścicielem i nie może ograniczać 
do niego dostępu innym mieszkańcom, co oznacza, że nie można 
budować płotów i zamykać ogródków na klucz.

legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa pięknie wygląda wiosną, gdy 
już na dobre obudzi się przyroda i otoczenie wypełni się wszystkimi 
odcieniami zieleni oraz feerią barw, jakimi kwitną kwiaty. 
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gdy jedna pasja 
nakręca drugą

Mówisz o sobie, że jesteś football  
freestyle’rem. co to znaczy?
Znaczy to, że profesjonalnie wykonuję ewo-
lucje z piłką. Wiele osób kojarzy to z piłką 
nożną, ale to jednak jest odrębny sport.  
Co prawda, kiedyś grałem w Miedzi Le-
gnica, później w Konfeksie i nawet dobrze  
mi się tam wiodło, ale w programie Mam 
talent zobaczyłem Krzysztofa Golonkę i za-
kochałem się we freestyle’u. Był to 2009 rok, 
 a dwa lata później zajmowałem się tym już 
na poważnie. Mimo że w piłce nożnej mia-
łem już ułożoną 
swoją ścieżkę, zo-
stawiłem ten sport 
dla freestyle’u, 
który jest bardzo 
młodą dyscypliną, 
bo dopiero w 2006 
roku były pierwsze 
mistrzostwa i – co 
ciekawe – w Pol-
sce, w Pyrzycach.

dlaczego całkowicie zrezygnowałeś z pił-
ki nożnej?
Stwierdziłem, że pod względem psycho-
logicznym nie pasuję do tego świata.  
Mam duszę artysty – wolę tworzyć niż wy-
chodzić na boisko jak na wojnę. A freestyle 
można porównać do tańca, w którym w roli 
partnerki występuje piłka.

gdzie trenowałeś?
Wychodziłem z piłką na osiedlowe po-
dwórko i nagrywałem się, żeby zobaczyć,  
jak wygląda to, co robię. Teraz sam dzielę 
się wiedzą przez mój kanał na youtube –  
JustFreestyle, na którym pokazuję, czym 
jest ten sport, jak trenować i jak wyglądają 
turnieje.

zaczynałeś w 2011 roku, gdy miałeś  
15 lat. internet nie był jeszcze tak bogaty 
w zasoby, jak teraz, gdzie zatem szukałeś 
inspiracji?

Wtedy była to era naszej Klasy, ale  
na YouTube były już filmiki Krzysztofa Go-
lonki. Były to też czasy, kiedy wszyscy korzy-
stali z Gadu-Gadu, gdzie funkcjonowała gru-
pa amatorów tego sportu. Tam poznałem 
Stanisława Kościelnego, który opowiedział  
mi o turniejach. Dzięki niemu zdecydowałem 
się pojechać na pierwszą edycję Lubasz Fre-
estyle night (w 2020 roku był to największy 
turniej na świecie). Było nas mało, może trzy-
dziestu, ale sędziami byli mistrzowie świata.  
Zobaczyłem jak oni grają i pomyślałem so-

bie, że ja też tak chcę. 
Od razu zrezygnowa-
łem z piłki nożnej.

jak dużo trzeba ćwi-
czyć, żeby było widać 
efekty?
Muszę trenować dwa 
razy dziennie, ale w nie-
dzielę robię sobie wol-
ne na całkowity relaks. 
Podchodzę do tego 

rozsądnie, bo już dwa razy doświadczyłem 
przetrenowania. Teraz o swoim ciele wiem 
o wiele więcej i uczę się nadal, ale słucham 
też mądrych ludzi. Jedną z takich osób jest 
Dariusz Ilnicki, mistrz Polski w runmaged-
donie (ekstremalny bieg z przeszkodami), 
który wspiera mnie jeszcze od czasów piłki 
nożnej. Układa mi plany treningowe, a te-
raz pracujemy nad moim planem żywienia,  
bo zrozumiałem, że dla sportowca to też 
jest bardzo istotne. W tej kwestii podziwiam 
roberta Lewandowskiego.

Kiedy patrzy się na ciebie z boku, to widzi 
się chłopaka, który po prostu bardzo lubi 
kopać piłkę. Robi efektowne sztuczki, 
bawi się. ta rozmowa pokazuje jednak, 
że bardzo poważnie do tego wszystkiego 
podchodzisz.
Tak. To dla mnie bardzo ważne. Chcę zro-
bić wszystko, co w mojej mocy, żeby zostać  
mistrzem świata. Myślę, że dzięki temu moje 

życie jest ciekawsze.

jak wygląda twoje sportowe życie pod-
czas pandemii?
Pandemia wybuchła dokładnie wtedy, 
gdy zainteresowałem się rolą mentalności  
w sporcie, szczególnie tym, co na ten te-
mat ma do powiedzenia Dawid Piątkowski 
– były mistrz Polski w tenisie ziemnym, któ-
ry uważa, że mógłby odnieść dużo większe 
sukcesy, gdyby był bardziej przygotowany 
mentalnie. To w jego książce przeczytałem, 
że jeśli ktoś daje z siebie wszystko na tre-
ningach, to musi być idiotą, żeby nie chcieć 
zostać mistrzem świata, dlatego teraz,  
w trakcie pandemii, trenuję dwa razy wię-
cej. również dzięki temu, że mogę korzystać  
z gościnności Spółdzielczego Domu Kultu-
ry „Kopernik”. nikomu jednak nie pokazuję 
moich nowych trików, bo na najbliższych 
zawodach chcę wszystkich zaskoczyć.

okazuje się, że jesteś bardzo wytrwały  
w swoich postanowieniach i nie lubisz 
się poddawać. ze szkołą filmową było tak 
samo, prawda?
Tak! Do Szkoły Filmowej w Łodzi dosta-
łem się dopiero za piątym razem, chociaż  
na początku usłyszałem, że jeśli nie udaje się 
za trzecim, to trzeba sobie odpuścić. rekru-
tacja jest naprawdę bardzo trudna. Oczy-
wiście, tuż po maturze absolutnie nie za-
kładałem, że coś może pójść nie tak. Byłem 
bardzo pewny siebie. Gdy za drugim razem 
odpadłem, byłem bardzo rozczarowany,  

Żyje w dwóch światach – filmu i freestyle’u, 
a ulica Kosmiczna to jego miejsce na ziemi. 
przedstawiamy Michała brzezickiego, 
niezwykłego chłopaka z sąsiedztwa.
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bo zrobiłem wszystko – moim zdaniem – 
żeby się dostać. Potem próbowałem jeszcze 
kilka razy. Przypadek sprawił, że dowie-
działem się o istnieniu takiego kierunku,  
jak filmoznawstwo. Pomyślałem, że te stu-
dia pomogą mi się 
dokształcić i być bli-
sko Filmówki. Tym 
sposobem zrobiłem 
licencjat z filmo-
znawstwa na Uni-
wersytecie Łódzkim 
i dopiero potem do-
stałem się na montaż 
na Wydziale reżyserii 
Filmowej i Telewizyj-
nej Szkoły Filmowej  
w Łodzi. na rok przyj-
mowanych jest tylko dziesięć osób, a wte-
dy było 160 kandydatów. Postanowiłem,  
że jeśli za piątym razem nie uda mi się do-
stać, to pójdę na Akademię Wychowania Fi-
zycznego i zostanę zawodowym trenerem. 
Ale się udało!

jak wyglądała rekrutacja?
Są trzy etapy. Pierwszy to autorski film  
na zadany temat. Za piątym razem robiłem 
film o tym, co mnie złości. Zdecydowałem 
się pokazać moje pokolenie, którego cechą 
charakterystyczną jest przekonanie, że mło-
dzi ludzie chcą dostać wszystko bez więk-
szego wysiłku, na zasadzie „należy mi się  
i już”. Oprócz tego do mojej teczki wrzuciłem 
film o Złotych Dzieciach z SDK „Kopernik”, 
którego główną bohaterką była pani Mo-
nika Kuligowska. Drugi etap, to sprawdze-
nie czy kandydat czuje montaż, a na końcu 
trzeba przejść testy sprawdzające kreatyw-
ność kandydata. nie jest to łatwe, a nawet 
bardzo trudne. Tym większa jest satysfakcja, 
że się udało. Czekają mnie jeszcze trzy lata,  
bo są to studia jednolite magisterskie, a po-
tem – mam nadzieję – będę mógł realizo-
wać się w zawodzie montażysty filmowego.

Masz swoich mistrzów, montażystów, 
których podziwiasz?
Zacznę od tego, że zupełnie nie rozumiem, 
dlaczego ludzie znają nazwiska reżyserów, 
scenarzystów, a nie potrafią wymienić na-
zwiska montażysty. Przecież film, tak na-
prawdę, tworzy się dopiero w montażu.  
To, co się dzieje w scenariuszu i na planie  
to zbieranie fundamentów. Bardzo czę-
sto jest tak, że po montażu wychodzi film 
inny niż zakładał to scenariusz i to jest do-
bre. Z tego powodu zastanawiam się, dla-
czego nazwisk montażystów nikt nie zna.  
Być może za mało mówi się o ich roli.  
W gronie moich wykładowców jest pan Ja-
rosław Kamiński, który montował między 
innymi Idę, Zimną wojnę oraz film Jestem 

Bogiem i którego szczerze podziwiam.  
Jestem pod wrażeniem jego stylu i tego, jak 
bardzo jest przemyślany. Często na ćwicze-
niach dostajemy od niego surowy materiał  
z filmów, nad którymi pracował i każdy 

z nas musi samo-
dzielnie zmonto-
wać jakąś scenę. 
Oczywiście, gdy 
porównamy efek-
ty pracy studenta 
i mistrza, to od razu  
zauważymy różnicę.

Można być jedno-
cześnie reżyserem 
i montażystą?
Można, ale nie  

do końca to dobre rozwiązanie, bo ła-
two jest zakochać się w swoim materiale 
i być nieobiektywnym. Doświadczyłem 
tego na końcu pierwszego roku, kiedy 
musieliśmy właśnie w ten sposób zrobić 
swój film. Świadomość, że nakręcenie ja-
kiejś konkretnej sceny było bardzo trud-
ne, a potem konieczność odrzucenia jej 
na przykład ze względu na niewłaściwe 
światło, bardzo boli. Jako reżyser, chcesz 
tego ujęcia, ale jako montażysta wiesz,  
że to nie będzie dobre dla całości. To zada-
nie miało w nas wzbudzić 
empatię dla reżyserów 
i chyba się udało. naj-
częściej  jednak jest tak, 
że reżyserzy i montaży-
ści dobierają się w pary  
i pracują razem przez całe ży-
cie.

co było pierwsze – freestyle czy pasja  
filmowa?
To wszystko rozwijało się równolegle.  
Od początku filmowałem moje tre-
ningi, żeby wiedzieć, jak wypadam 
i co trzeba poprawić. Tato pokazał  
mi program do montażu, dzięki któremu 
mogłem wycinać, przycinać, dodawać efek-
ty i zacząłem spędzać nad tym coraz więcej 
czasu. nagrywałem swoje treningi, potem 
patrzyłem, jak to wygląda na surowo a jak 
po montażu. I tak jedna pasja nakręcała dru-
gą. Z czasem zaczęły powstawać historyjki, 
animowałem klocki Lego i nagrywałem 
wakacje z rodziną. Wreszcie mama podpo-
wiedziała mi, że warto pomyśleć o szkole fil-
mowej. Już w gimnazjum dowiedziałem się, 
jak wyglądają egzaminy. Kupowałem kursy 
montażu, byłem też na zajęciach filmowych 
w Legnickim Centrum Kultury, gdzie praco-
waliśmy z panią renatą Dancewicz i panem 
Grzegorzem Szczepaniakiem.

zanosi się na to, że po studiach w Ło-
dzi wyruszysz gdzieś dalej, na przykład  
do warszawy i nie wrócisz do legnicy?
niekoniecznie. Ulica Kosmiczna to moje 
miejsce na ziemi. Lubię to życie w Legni-
cy i mam nadzieję, że przekonam moją 
dziewczynę, która pochodzi z Lublina, żeby 
przeniosła się tutaj ze mną. Zawód mon-
tażysty można wykonywać wszędzie, wy-
starczy laptop a tutaj jest dużo przestrzeni 
dla realizacji moich marzeń związanych  
z freestyle’m. Lubię treningi na orliku  
i Gwiezdnej Arenie. Czuję się tutaj bardzo 

dobrze.

zeskanuj kod QR aby zobaczyć 

kanał michała: 

www.youtube.com/c/JustFreestyle
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Napisała książkę, żeby pomóc innym 

Teoretycznie książkę może napi-
sać każdy, ale nie każda książka 
jest tak potrzebna, jak właśnie 
ta jedna. Kiedy wczesną wiosną 
2020 roku u Marty Stąpor zdia-
gnozowano stwardnienie roz-
siane (SM), była nie tylko przy-
gnieciona tą wiadomością, ale 
również zdezorientowana bra-
kiem informacji na temat tego, 
co dalej robić. Z jednej strony 
wybuchająca pandemia, która 
utrudnia najprostsze sprawy,  
z drugiej brak konkretnego źró-
dła, z którego można czerpać 
wiedzę na temat tej choroby.
- Najpierw szukałam wiedzy dla 
siebie. Zapisywałam wszystko,  
co wydawało się istotne. Naj-
bardziej jednak potrzebowałam 
książki, z której dowiedziała-
bym się, jakie są następne kroki  
po diagnozie. Znalazłam jedną, 
bardzo aktualną, ale napisaną 

Marta Stąpor pracuje w lSM od sześciu lat. Na początku była administratorką, później 
sekretarką, a teraz można ją spotkać w biurze obsługi Mieszkańca.  
to, co od początku ją wyróżniało, to burza loków na głowie i szeroki uśmiech na twarzy, 
poza tym – ot, zwykła dziewczyna! A okazuje się, że nie tak do końca, bo Marta właśnie 
przeżywa swój literacki debiut. Na początku lutego nakładem wydawnictwa feniks 
ukazała się jej pierwsza książka pt. sM – choroba o stu twarzach.

medycznym językiem, którą trud-
no zrozumieć bez odpowiednie-
go wykształcenia. Trafiłam też 
na publikacje z 2004 i 2011 roku, 
które do mnie nie przemówiły. 
Gdy czytasz, że ktoś zaleca kup-
no krótkofalówki lub instalację 
interkomu, żeby ułatwić życie 
chorym, mającym już trudno-
ści w poruszaniu się, to czujesz,  
że to tekst nieaktualny. Dlate-
go, jak już to wszystko spisałam 
dla siebie, pomyślałam, że może 
komuś to się przyda. Gdy na In-
stagramie napisałam, że choruję  
na SM, odezwało się do mnie kil-
ka osób, które też chciały podzie-
lić się swoimi doświadczeniami 
– opowiada Marta i dodaje,  
że bardzo budujące dla niej jest 
to, gdy ktoś mówi, że pomogła 
mu swoją książką. O to jej wła-
śnie chodziło – chciała pomóc 
osobom będącym tuż po otrzy-

maniu diagnozy.
Książka powstawała od kwiet-
nia do września 2020 roku. 
Marta pisała ją nocami, gdy po 
lekach dopadała ją bezsenność.  
Czy była to forma terapii?
- Nie. Dla mnie był to sposób zdo-
bywania wiedzy, choć nie ukry-
wam, że dzięki pracy nad książ-
ką, wiele rzeczy poukładałam 
sobie w głowie. Nie było to łatwe,  
bo musiałam opowiedzieć  
o swoich emocjach i popatrzeć  
na siebie z dystansu. Wiem jed-
nak, że było warto, bo udało  
mi się tę chorobę w jakiś sposób 
oswoić i dziś mogę powiedzieć,  
że to ja mam SM, a nie SM mnie.
Postawa naszej koleżanki z pra-
cy wobec tak poważnej choro-
by, jej niesłabnący uśmiech i – 
wbrew przeciwnościom – chęć 
do działania, niewątpliwie ro-
bią wrażenie. napisała książkę,  

by pomóc innym, ale to nie 
pierwszy raz, gdy poświęca swój 
czas na rzecz potrzebujących. 
Dwa lata temu, będąc w ciąży, 
założyła Stowarzyszenie „na-
karm Bezdomniaka”, działające 
na rzecz bezdomnych zwierząt, 
organizuje zbiórki książek dla 
seniorów, szyła maseczki dla 
medyków, a efekty bezsennych 
nocy, podczas których powstają 
szydełkowe arcydzieła, przeka-
zuje na aukcje charytatywne.

Dzisiaj my możemy pomóc 
Marcie Stąpor, kupując jej 
książkę, która jest dostęp-
na we wszystkich księ-
garniach internetowych.  
Tych, którzy nie chcą czekać 
na przesyłkę, zapraszamy  
po odbiór książki SM – 
choroba o stu twarzach  
do SDK „Kopernik”.
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w zasobach lSM mamy wyjątkowych mieszkańców. 
jednym z nich jest franciszek Sterkowicz, którego  
na co dzień możemy spotkać w okolicach ulicy Neptuna. 
pan franciszek, oprócz tego, że jest aktywnym 
uczestnikiem kopernikowego Klubu Seniora 
i rozpoznawalnym już aktorem teatru Seniora,  
bardzo chętnie uczestniczy we wszelkich aktywnościach 
organizowanych nie tylko przez SdK „Kopernik”,  
ale i inne legnickie instytucje, działające na rzecz 
seniorów. ostatnio wziął udział w niezwykłej sesji 
zdjęciowej, której efekty możemy zobaczyć, kupując 
kalendarz „Seniorzy Seniorom”, promujący adopcję 
starszych psów. gratulujemy panu franciszkowi pięknej 
postawy, a naszych czytelników zachęcamy do nabycia 
kalendarza. w tym celu należy skontaktować się 
z legnickim schroniskiem dla zwierząt – e-mail: 
schronisko@lpgk.legnica.pl oraz tel.  602 173 842.

Mamy wyjątkowych mieszkańców
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w sieci przygód z Klubem Agatka

Kopernik w wiosennej odsłonie

Tegoroczne ferie zimowe, podobnie jak 
ostatnie miesiące działalności Klubu „Agat-
ka”, za sprawą możliwości połączeń interne-
towych przeniosły się do sieci. Okazało się, 
że mimo trudności związanych z pandemią 
i ograniczeń w działalności stacjonarnej 
placówki, spore grono klubowiczów posta-
nowiło kontynuować wspólną przygodę  
w różnych obszarach własnych zaintere-
sowań. I tak, począwszy od połowy listo-
pada, cały tydzień wypełniają realizowane 
w formie połączeń „na żywo” różnorodne 
propozycje zajęć. Kontynuowane są w ca-
łej rozciągłości warsztaty twórcze w alter-
natywnej wersji pakietów na wynos. Za-
bezpieczają one wszystkie  niezbędne 
materiały do prowadzonych zajęć. nadal od-
bywają się zdalnie zajęcia w  pracowniach:  

malarsko-rysunkowej, kreatywnej, dekoracji 
oraz ceramicznej.
Propozycje aktywizujące ruchowo dzie-
ci i dorosłych również mają grono swo-
ich zwolenników. Podczas kilku transmisji  
w tygodniu ćwiczą zarówno dzieci jak i do-
rośli. Dużym powodzeniem cieszą się rów-
nież lekcje języka angielskiego, realizowane 
w autorskiej formule spotkań. Mimo to bar-
dzo tęsknimy za gwarem w murach naszego 
klubu i czekamy na powrót do czasów, gdy 
mogliśmy spotykać się w szerszym gronie 
i nie tylko za pośrednictwem kamer.
Bliższe informacje na temat poszczególnych 
propozycji można uzyskać telefonicznie 
(76 7230983)  mailowo (kmagatka@legnic-
kasm.pl) oraz za pośrednictwem Facebooka 
(fb: KMagatka). Zapraszamy.

Ostatnie miesiące pracy SDK „Kopernik” były znacznie bardziej in-
tensywne niż się spodziewaliśmy. I bardzo nas to cieszy!
W pierwszych dniach nowego roku bawiliśmy się wspólnie podczas 
„Warsztatowych ferii w Koperniku”, których uczestnicy wykonali 
mnóstwo pięknych prac, wzięli udział w sportowych zabawach i co-
dziennie pilnie uczyli się języka angielskiego. Po feriach, pracując 
cały czas na zasadzie kameralnych spotkań, ruszyły sekcje plastyki, 
sensoplastyki i zajęcia taneczne. Oprócz tego od jesieni zabieracie 
SDK „Kopernik” do domów, kupując kreatywne boxy. nasza prośba, 
wyrażająca się hasłem „nie bądź piernik, wspieraj Kopernik” została 
wysłuchana, ponieważ w trakcie trzech miesięcy przygotowaliśmy 
dla Was ponad 300 pakietów na wynos i stale pracujemy nad nowy-
mi pomysłami.

W SDK „Kopernik” przez cały czas trwa zbiórka plastikowych nakrę-
tek, które przekazywane są na pomoc potrzebującym dzieciom. 
Czyste nakrętki w jednorazowym opakowaniu można przekazywać 
w godzinach pracy SDK „Kopernik”. nakręćmy się na pomoc!

na przywitanie wiosny zaplanowaliśmy dwie warsztatowe soboty, 
w trakcie których wykonaliśmy piękne akwarelowe obrazy, przy-
gotowaliśmy wiosenne ozdoby i skorzystaliśmy z oferty Pracowni 
Ceramicznej „Ananda”. nieustannie dużym powodzeniem cieszą się 
nasze zajęcia Smyko-Multisensoryki i Sensoplastyki dla najmłod-
szych.
Jeszcze zimą wystartowaliśmy z naszym konkursem plastycznym 
pod hasłem „Cztery pory roku”. Zima już za nami. Dziękujemy  
za wszystkie piękne prace i gratulujemy zwycięzcom, a teraz ogła-
szamy drugą edycję, wiosenną. na Wasze prace czekamy do 1 maja.
Szczegółowe informacje na temat naszej bieżącej oferty znaj-
dują się naszym facebookowym profilu. Zapraszamy również  

do kontaktu telefonicznego 76 723 09 82 i mailowego:  
kopernik@legnickasm.pl. Bądźcie z nami! 

Zapraszamy!

Nakrętki z pomocą puszka dla maluszka
Wszystkich, którzy kochają zwierzęta i którym na sercu leży ich  
dobro, prosimy o przekazywanie karmy oraz starych ręczników  
i pościeli, które przekażemy legnickiemu schronisku dla zwierząt. 
Zbiórka trwa cały rok. Zapraszamy w tej sprawie do SDK „Kopernik”.

foto: Lsm

KULTUrALnIE ZAPrASZAMY
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KoNtAKt z lSM

Nie dajmy się oszukać!

lokale użytkowe do wynajęcia
Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią, mimo otwar-
cia kas Spółdzielni od 16 listopada 2020 r., nieustannie prosimy  
o dokonywanie płatności na Państwa indywidualne rachunki. Jed-
nocześnie informujemy, że Zarząd LSM podjął decyzję o odstąpie-
niu od pobierania odsetek od nieterminowo wniesionych opłat  
za lokale mieszkalne w terminie 01.10 – 31.12.2020 r.  
Osobom, które zdecydują się dokonać płatności w kasach LSM przy-
pominamy, że w holu mogą przebywać jednocześnie tylko cztery 
osoby. Dodatkowo w godzinach ok. 9.00,  11.00 i 13.00 odbywa  
się dezynfekcja holu i z reguły trwa ok. 10 – 15 minut – wówczas 
wstęp do budynku jest niemożliwy. Kasy pracują w godzinach  
7.15-14.30.

Prosimy również – w miarę możliwości – o telefoniczne lub mailowe 
załatwianie spraw. Pilne pisma można złożyć do skrzynki korespon-
dencyjnej, która znajduje się przed wejściem do siedziby LSM przy 
ul. Gwiezdnej 8. Aktualne godziny pracy i bieżące informacje znaj-
dują się na stronie internetowej www.legnickasm.pl.
Dodatkowo w Biurze Obsługi Mieszkańca uruchomiony został dyżur 
administratora, gdzie można skonsultować lub zgłosić problemy 
związane z zamieszkiwaniem na zasobach.
 
dane kontaktowe:
e-mail: lsm@legnickasm.pl
numery telefonów:
centrala 76 72 30 990
numery wewnętrzne administratorów osiedli: 
Śródmieście i Kopernik II – 154, 166; Kopernik IA – 123, 127; 
Kopernik IB – 124, 183; Zosinek i Asnyka – 129, 142;
czynsze 76 72 30 987
stanowisko ds. członkowsko-mieszkaniowych  wew. 151;
uzyskanie dostępu do elektronicznej strefy mieszkańca wew. 177;
pogotowie techniczne 76 72 30 999
ciepłownik 76 72 30 998
SDK „Kopernik”- kopernik@legnickasm.pl,  76 72-30-982
KM „Agatka” – kmagatka@legnickasm.pl, 76 72-30-983

Przypominamy, że o planowanych przeglądach technicznych  
(np. instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych)  
Zarząd LSM informuje Państwa, wywieszając opieczętowane pisem-
ne informacje na klatkach schodowych, natomiast osoby dokonu-
jące przeglądu, zawsze posiadają pisemne upoważnienie podpi-
sane przez członka Zarządu LSM. Prosimy o zachowanie czujności  
i ostrożności w kontaktach z osobami podającymi się za pracowni-
ków Spółdzielni i oferującymi usługi rzekomo refundowane przez 
LSM. Jeśli pojawi się u Państwa osoba, co do której tożsamości nie 
jesteście pewni, skontaktujcie się Państwo z administracją Spół-
dzielni i upewnijcie się, że nie macie do czynienia z oszustem.

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje 
do wynajmu następujące lokale użytkowe:

•	ul.	Daszyńskiego	30	o	pow.	8,6	m2
•	ul.	Gwiezdna	8	,	lok	nr	206	o	pow.	24	m2
•	ul.	Gwiezdna	8	,	lok	nr	204	o	pow.	44,88	m2
•	ul.	Gwiezdna	8	,	lok	nr	218	o	pow.	21	m2
•	ul.	Złotoryjska	11-15	o	pow.	134,35	m2
•	ul.	Złotoryjska	2	o	pow.	17,5	m2
•	ul.	Złotoryjska	4	o	pow.	12	m2
•	ul.	Chojnowska	13	o	pow.	5,6	m2

Pisemne oferty z propozycją ceny za 1 m² można składać  
w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Gwiezdnej 8 (parter).
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie LSM w pok. 
117, tel. 76-72-30-990 wew. 152, e-mail: lsm@legnickasm.pl.

Materiały LSM. 
redakcja i korekta: Agnieszka Szerwińska-Pasiecznik
e-mail: elesemka@legnickasm.pl / tel. 606 252 681
Skład: Studio Graficzne Agama Media / www.agamamedia.pl
Zdjęcie na okładce: Franciszek Grzywacz

My też segregujemy
W Biurze Obsługi Mieszkańca LSM stanął komplet koszy,  
które pracownikom i interesantom Spółdzielni nie tylko uła-
twiają segregację śmieci, ale przypominają również, że po-
winna ona rozpocząć się już w naszych domach i miejscach,  
w których przebywamy na co dzień. Warto zatem zaopatrzyć  
się w kosze, które – odpowiednio oznaczone – pomogą nam 
wyrobić nawyk segregacji śmieci. niech nasze codzienne dzia-
łania idą planecie na zdrowie!

Serwis (dawniej eSM) umożliwia zdalny dostęp  
do wybranych danych do lokalu. Dotychczasowi 
użytkownicy eSM logują się do serwisu na podstawie  
posiadanych haseł. nowym użytkownikom upraw-
nienia nadaje Biuro Obsługi Mieszkańca. Szczegóły 
na www.legnickasm.pl.
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