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świętujemy 50-lecie Miedzi
rok 2021 jest szczególnym dla Miedzi Legnica. klub obchodzi bowiem 50-
lecie istnienia. ofi cjalne okrągłe urodziny przypadają na 28 lipca, jednak 
wydarzenia związane z jubileuszem rozłożone są w czasie niemal na cały rok.

To piękny jubileusz i święto dla wszystkich 
kibiców, którzy w sercu mają Miedź. Z tej 
okazji przez cały 2021 rok wspominane 
są najpiękniejsze i najważniejsze momen-
ty klubowej historii, a Miedź posługuje 
się specjalnym znakiem grafi cznym, któ-
ry zaprojektował Daniel Tworski GOUDA 
WORKS. Ten znany grafi k zaprojektuje tak-
że wyjątkową koszulkę meczową na nowy 
sezon. W dniu urodzin Klubu poznamy je-
denastkę 50-lecia, wyłonioną przez kibiców 
w głosowaniu. Oczywiście na czele drużyny 
stanie wybrany przez sympatyków Miedzi 
szkoleniowiec.

O ile sytuacja epidemiczna na to pozwo-
li, nominowani oraz zwycięzcy pojawią 
się w charakterze gości specjalnych na uro-
czystej gali 50-lecia Miedzi, którą  wstępnie 
zaplanowano na drugą połowę września, 
a także zostaną dodatkowo uhonorowani 
na stadionie w przerwie jednego z ligo-
wych meczów Miedzi. Dzięki nawiązanej 
współpracy, we wrześniu w legnickim Mu-
zeum Miedzi zostanie otwarta wystawa 
na 50-lecie klubu, która będzie dostępna 
dla wszystkich zwiedzających co najmniej 
do końca roku. Niejako uzupełnieniem wy-
stawy i obchodów 50-lecia Miedzi będzie 
książkowa monografi a klubu autorstwa dy-
rektora Muzeum Miedzi Marcina Makucha, 
który za cel swojej tytanicznej pracy po-
stawił sobie m.in. zebranie wszystkich wy-

ników, strzelców bramek i składów Miedzi 
z ofi cjalnych meczów od momentu powsta-
nia klubu do dziś!

Wciąż trwają prace nad monografi ą. Auto-
rzy dotarli do ciekawych, często niepubli-
kowanych wcześniej informacji z dziejów 
klubu. Niestety wciąż nie udało się zdobyć 
wielu ważnych danych. Dokumentacja z lat 
1971-1973 oraz 1981-1989 jest niepełna. 
W związku z tym autorzy apelują do Kibiców 
Miedzianki oraz ludzi dawniej związanych 
z klubem o pomoc. Prywatne notatki 
mogą być jedynymi, na podstawie któ-
rych można odtworzyć pełną historię na-
szego klubu. Oczywiście stosowna infor-
macja o pomocy znajdzie się na kartach 
monografi i. Prosimy o kontakt na adres: 
marcin.makuch@muzeum-miedzi.art.pl 
lub tel. 696 179 141.

W sierpniu, podczas jednego z domowych 
meczów Miedzi, swoją legnicką premierę 
będzie miał specjalny banknot kolekcjo-
nerski o nominale 0 euro z motywem Mie-
dzi Legnica, który powstanie w nakładzie 
5 tysięcy sztuk. Będzie to unikatowa 
pamiątka jubileuszu Miedzi, którą każdy 
z kibiców będzie mógł zakupić. Z kolei w klu-
bowym sklepie Strefa Miedzi zakupić można 
jubileuszowe pamiątki oraz ubrania sygno-
wane znakiem „Miedź Retro”, stylizowane 
na wzory z dawnych lat. W klubowych social 
mediach wszystkie materiały nawiązujące 
do 50-lecia klubu oznaczane są hasztagiem 
#50latMiedzi. Klub zachęca wszystkich 
kibiców do jego używania i oznaczania 
w ten sposób własnych postów.
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jesteśmy odpowiedzialni za nasz dom – Spółdzielnię 
Już od ponad roku żyjemy w świecie, w którym tematem numer 
jeden jest pandemia koronawirusa i jestem pewien, że wszyscy 
odetchnęliśmy z ulgą, gdy wiosną wreszcie mogliśmy zdjąć ma-
seczki na świeżym powietrzu. Mam nadzieję, że latem statystyki 
zachorowań będą na tyle optymistyczne, że wkrótce będziemy 
mogli cieszyć się jeszcze większą swobodą.

Weszliśmy w sezon wakacyjny, ale w LSM nie zwalniamy tempa
i z początkiem czerwca rozpoczęliśmy wymianę zaworów ter-
mostatycznych w naszych zasobach. Dokonuje jej Dział TOZ 
LSM oraz wybrany w drodze przetargu wykonawca. 
Jest to zadanie, które zostanie sfi nansowane z funduszu 
remontowego Spółdzielni i w żaden sposób nie obciąży dodat-
kowo naszych mieszkańców. Musimy jednak liczyć się z tym, 
że koszty ogrzewania za sezon 2020/2021 będą wyższe niż 
dotąd, ponieważ już drugi rok z rzędu nasze grzejniki były ciepłe 
o blisko miesiąc dłużej. Zazwyczaj sezon grzewczy kończyliśmy 
w połowie kwietnia, jednak niskie temperatury wiosną ostat-
nich dwóch lat, spowodowały, że ogrzewaliśmy zasoby LSM 
do połowy maja. Nie bez wpływu na rozliczenie kosztów ciepła 
będą miały także podwyżki, które WPEC wprowadził w grudniu 
2020 r. i maju 2021 r.

Tegoroczna wiosna nie była dla nas łaskawa zarówno 
ze względów pogodowych, jak i decyzji podmiotów zewnętrznych, 
z którymi związana jest działalność Spółdzielni. Oprócz pod-
wyżek cen ciepła, od maja musimy zapłacić więcej także 
za wodę i odpady komunalne. Przypominam, że są to stawki, 
które nie podlegają negocjacjom i Zarząd LSM zmuszony jest 
dostosować się do nich.

Stosując się także do ustawowych zapisów, jak co roku prze-
kazaliśmy nasze sprawozdanie fi nansowe do badania bie-
głemu rewidentowi, którego wybrała Rada Nadzorcza. 
Jego wyniki potwierdzają naszą rzetelność i racjonalność podej-
mowanych decyzji.

Wszelkie zadania, które realizujemy w ramach działalno-
ści Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zawsze podyk-
towane są troską o jej dobro oraz komfort życia naszych 
mieszkańców. Cieszę się, że również Państwo troszczycie 
się o naszą Spółdzielnię, czego wyrazem jest zgłaszane przez 
spółdzielców zaniepokojenie o jej przyszłość, z którym mamy 
do czynienia w ostatnich miesiącach. To ważne, że rozu-
miecie Państwo, że wydarzyło się coś, co godzi w interes 
mieszkańców Spółdzielni i pozostawia rysę na jej sześćdzie-
sięcioletniej działalności. Dziś już wiemy, że są to praktyki 
stosowane w całej Polsce, a ich celem często jest faktyczne 
pozbawienie członków spółdzielni prawa do decydowania 
o ich interesach. Z pewnością dlatego wciąż nie milk-
ną dyskusje wokół Walnego Zgromadzenia człon-
ków LSM jesienią 2020 roku i wydarzeń z nim zwią-
zanych. Najwyraźniej spółdzielcy wiedzą, że mieli 
do czynienia ze zjawiskiem budzącym wątpliwości, ponie-
waż na wniosek mieszkańców prokuratura i policja prowadzą 
dochodzenie w sprawie pełnomocnictw, które zostały udzielo-
ne na ostatnie Walne Zgromadzenie. Mam nadzieję, że wkrótce 
będziemy mogli poinformować Państwa o efektach ich pracy.

Tymczasem wszystkim mieszkańcom naszych zasobów życzę 
pięknego lata. Obyśmy mogli cieszyć się dobrym zdrowiem, 
słońcem oraz wypoczynkiem w gronie życzliwych nam ludzi. 
Udanych wakacji!

Jan Szynalski
Prezes Zarządu LSM



Szanowni Państwo,

bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę spotkać się z Państwem na łamach naszego kwartalnika, aby przekazywać istotne informacje z działal-
ności Rady Nadzorczej oraz komisji statutowych, działających w jej ramach.
Jako Sekretarz Rady Nadzorczej przedłużonej kadencji, pragnę Państwa zapewnić, że wszystkie organy statutowe Spółdzielni pracują w sposób 
odpowiedzialny i z pełnym zaangażowaniem. W 2021 rok weszliśmy z nowymi i ważnymi zadaniami, których realizacja zapewni dalsze prawidło-
we funkcjonowanie Spółdzielni oraz zabezpieczy jej stabilną sytuację fi nansową. W tym celu m. in.:
- przyjęliśmy plan remontów zasobów na kwotę 5 535 tys. zł;
- przyjęliśmy analizę wykonania zadań gospodarczo-fi nansowych za 2020 rok;
- uchwaliliśmy plan gospodarczo-fi nansowy na 2021 r.;
- dokonaliśmy oceny sytuacji po czterech częściach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i podjęliśmy stosowne decyzje w tym zakresie.
To tylko niewielka część zadań realizowanych przez Radę Nadzorczą, które wynikają ze Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej LSM 
oraz bieżących potrzeb.
Dwa podstawowe organy Spółdzielni, tj. Zarząd i Rada Nadzorcza, wypełniają swoje obowiązki statutowe, ściśle współpracując ze sobą, uzupeł-
niając się wzajemnie, a tym samym tworząc dobry klimat do podejmowania ważnych decyzji w trosce o dobro Spółdzielni i jej członków. Czynimy 
to z pełnym przekonaniem, iż kierunki działań, które nakreśla Zarząd Spółdzielni pod przewodnictwem Prezesa Jana Szynalskiego, są jak naj-
bardziej właściwe, nacechowane troską o mieszkańców oraz sprawne i dobre funkcjonowanie Spółdzielni, zarówno w wymiarze gospodarczym, 
fi nansowym, jak i społecznym.
Z dniem 1 lutego 2021 roku na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych Rada Nadzorcza powołała Jerzego Bednarza, 
wybranego w drodze konkursu na miejsce, odwołanego z początkiem października, Grzegorza Lewandowskiego. Od tej pory Zarząd LSM pracuje 
w pełnym składzie, realizując przypisane mu zadania. Rzetelna, merytoryczna i nacechowana wzajemnym zaufaniem współpraca Zarządu i Rady 
Nadzorczej pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój Spółdzielni.
W trosce o stabilną kondycję fi nansową LSM oraz jakość świadczonych usług i poprawę satysfakcji z zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni, 
podejmujemy kolejne rozważne kroki. Dlatego też z dniem 1 stycznia 2021 r. Zarząd Spółdzielni wystąpił do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie 
zmian w strukturze organizacyjnej, których celem jest usprawnienie funkcjonowania w poszczególnych działach, pionach i komórkach. Rada 
Nadzorcza, po zapoznaniu się ze wszystkimi proponowanymi zmianami, zatwierdziła strukturę organizacyjną jako zasadną i konieczną. 

LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW LSM

Szanowni Państwo,
wciąż nie milkną echa związane z podjętą przez nas próbą organizacji Walnego Zgromadzenia 
jesienią 2020 roku. Trudno bowiem zapomnieć o wydarzeniach, które sprawiły, że idea i atmosfera 
Walnego Zgromadzenia, znane nam od lat, zostały pogwałcone i zdeptane przez osoby, posługu-
jące się pełnomocnictwami, które przybyły tylko i wyłącznie w określonym celu, jakim były wybo-
ry do Rady Nadzorczej. Wielokrotnie mówiliśmy już o niespotykanej dotąd liczbie pełnomocnictw, 
których złożono aż 349. Informowaliśmy również Państwa o karygodnym zachowaniu większości 
pełnomocników, którym zabrakło dyscypliny oraz zainteresowania sprawami Spółdzielni i dla-
tego opuszczali spotkanie tuż po oddaniu głosu, nie wysłuchawszy ważnych informacji na temat 
funkcjonowania Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeszcze raz muszę to podkreślić – pełnomoc-
nictwami legitymowały się osoby, które najczęściej nie były członkami LSM, w wielu przypadkach 
nawet nie mieszkały w Legnicy i nie miały żadnej wiedzy na temat zasad obowiązujących 
na Walnym Zgromadzeniu.
Mając na uwadze doświadczenia z jesieni, pragnę Państwu przypomnieć, że pełnomocnic-
two świadome, czyli udzielone osobie zaufanej i sprawdzonej, jest czymś normalnym i akcep-
towalnym. Czym innym jednak jest pełnomocnictwo udzielane osobom, których nie znamy 
z dobrych intencji i którym nie leży na sercu dobro ogółu – czyli dobro mieszkańców, tworzących 

Spółdzielnię.
 Pamiętajmy, że Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, który decy-

duje o wielu bardzo ważnych sprawach, bezpośrednio dotyczących mieszkańców i funkcjo-
nowania Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podczas tych spotkań m. in.: uchwalamy 

kierunki rozwoju Spółdzielni, zatwierdzamy sprawozdania roczne i fi nansowe, uchwala-
my zmiany w Statucie i wybieramy członków Rady Nadzorczej.
Zarząd dokonał oceny zaistniałej sytuacji i w pierwszej kolejności podjął 
decyzję o powołaniu ośmioosobowej komisji, której zadaniem było spraw-
dzenie wiarygodności i rzetelności wystawionych pełnomocnictw.  
W jej skład weszli przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej. Wnioski 

z pracy komisji zostały przekazane właściwym organom ścigania.  
 Dlatego też wciąż proszę Państwa o rozwagę i ostrożność w sytuacji 
udzielania pełnomocnictwa i oddawania innej osobie prawa do repre-
zentowania Państwa podczas Walnego Zgromadzenia. Bądźmy pew-
ni, że nie będzie to głos stracony i nie przyniesie odwrotnych skutków 
niż były zamierzone.

Teresa Lewandowska
Sekretarz Rady Nadzorczej LSM
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kiedy Walne zgromadzenie LSM?
W związku ze stale pojawiającymi się 
pytaniami o termin Walnego Zgroma-
dzenia członków Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, informujemy, że artykuł 90. 
tzw. ustawy covidowej stanowi, że walne 
zgromadzenie może być zwołane w termi-
nie nie później niż sześciu tygodni od dnia 
odwołania stanu pandemii w Polsce. Ozna-
cza to, że dziś nie możemy podać konkret-
nej daty tego wydarzenia. Wszystko zależy 
od sytuacji pandemicznej w kraju i rządo-
wych decyzji, jednak należy przypuszczać, 
że spotkamy się dopiero w 2022 roku.

Jeśli Walne Zgromadzenie LSM odbędzie 
się w przyszłym roku, to porządek obrad 
będzie musiał objąć część sprawozdaw-
czą za lata 2019, 2020 i 2021 oraz wybory 
do Rady Nadzorczej na nową trzyletnią 
kadencję. Poza tym konieczne będzie roz-
patrzenie wszystkich spraw, standardowo 
należących do kompetencji tego organu, 
w tym projektów uchwał, dotyczących prze-
znaczenia zysku z działalności opodatko-
wanej, wypracowanego w poszczególnych 
latach, a także odwołania od uchwał Rady 
Nadzorczej, które mogą być skierowane 

Pusta sala po wyborach do RN LSM podczas IV części Walnego Zgromadzenia w 2020 r. ; foto: Maciej Adamczuk

WARTO WIEDZIEĆ

do Walnego Zgromadzenia. Jest to również 
okazja do tego, by zgłosić projekt uchwały 
w sprawie zmian w Statucie LSM.

Z pewnością, organizując Walne Zgroma-
dzenie po wygaśnięciu pandemii, sko-
rzystamy z doświadczeń, wynikających 
z jesieni 2020 roku. Dołożymy wszelkich 
starań, aby poszczególne spotkania odbyły 
się w miejscach zlokalizowanych blisko 
spółdzielczych osiedli. Mamy nadzieję, 

że najbliższe Walne Zgromadzenie będzie 
wyrazem troski członków LSM o ich majątek 
oraz ważne kwestie związane z funkcjono-
waniem Spółdzielni, co uwidoczni się wyso-
ką frekwencją i osobistym stawiennictwem 
na spotkaniu. Pamiętajmy, aby korzystając 
z możliwości przekazania pełnomocnic-
twa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
robić to rozważnie, powierzając głos w bar-
dzo istotnych sprawach odpowiedzialnym 
i zaufanym osobom.
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Mam jeszcze wiele obszarów do rozpoznania
jerzy bednarz pełni funkcję zastępcy Prezesa zarządu LSM ds. techniczno-eksploatacyjnych 
od 1 lutego 2021 roku. To jego powrót do zarządu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Od marca 1990 r. do września 1993 r. 
Jerzy Bednarz był Prezesem Zarządu LSM. 
Był to czas, w którym musiał nie tylko za-
jąć się wieloma aspektami pracy spółdziel-
ni mieszkaniowej, ale również nauczyć 
się jej funkcjonowania w nowej rzeczywi-
stości gospodarczej.

Wrócił do Spółdzielni w trudnym dla niej 
momencie, gdy Rada Nadzorcza odwo-
łała ze stanowiska Zastępcę Prezesa LSM 
ds. techniczno-eksploatacyjnych. Pierwsze 
miesiące poświęcił nie tylko na rozpozna-
nie sytuacji i odświeżenie swojej wiedzy 
na temat LSM, ale również na kon-
kretne działania w najistotniejszej 
do dzisiaj sprawie – chodzi o gospodarkę 
odpadami komunalnymi.

- To bardzo poważny problem. Jadąc 
do pracy, często przejeżdżam przez 
nasze osiedla i widzę przepełnione śmiet-
niki, odpady wielkogabarytowe porzucane 
w miejscach wygodnych dla osób wyrzu-
cających i wiele miejsc, w których widocz-
ny jest brak segregacji. Dlatego, w ramach 
pracy Działu Eksploatacji, opracowaliśmy 
nową strategię działania w tym obszarze. 
Na początek postawiliśmy na zintensyfi ko-
wanie monitorowania sytuacji w miejscach 
zbiórki odpadów. Administratorzy poszcze-
gólnych osiedli zostali zobowiązani do szyb-
szego reagowania i powiadamiania służb 
LPGK o konieczności opróżnienia kontenerów 
na śmieci. Mam świadomość, że z rosnący-
mi kosztami gospodarowania odpadami, 
które muszą ponosić mieszkańcy, rosną rów-
nież ich oczekiwania, dlatego spotkałem 
się z zarządem LPGK i wynegocjowałem bar-
dzo dobre warunki na dodatkowy wywóz 
odpadów wielkogabarytowych.
Oprócz tego podjęliśmy decyzję o rozbudo-
wie części istniejących oraz budowie nowych 
zasieków. Wprowadzenie podziału odpa-
dów na dodatkowe frakcje, spowodowało, 
że w części zasieków brakuje miejsca na odpo-
wiednią ilość kontenerów na śmieci, co może 
utrudniać ich segregację. Chcemy tworzyć 
jak najlepsze warunki do prawidłowej zbiórki 
odpadów, żeby w ten sposób zachęcić miesz-
kańców do wywiązywania się z ich obowiąz-
ków, co pozwoli w przyszłości uniknąć kar 
za niesegregowanie odpadów. Należy pa-
miętać, że w przypadku lekceważenia zasad, 
na mieszkańców konkretnego budynku mogą 
zostać nałożone kary fi nansowe.

Mam nadzieję, że nasze działania, wspar-
te akcją informacyjną, a przede wszystkim 
współpracą ze strony mieszkańców, przyczy-
nią się do poprawy estetyki naszych osiedli 
w miejscach składowania odpadów – mówi 
Jerzy Bednarz.

Wprowadzenie obowiązku segregacji 
odpadów na kolejne frakcje, spowodowało, 
że funkcjonujące wcześniej komory zsypo-
we stały się za małe, by pomieścić wszyst-
kie pojemniki i w znacznej części zasobów 
zostały zamknięte.
- Docelowo wszędzie odpady będą groma-
dzone w zasiekach, a przestrzeń, w której 
dotychczas funkcjonowały komory zsypowe, 
zostanie przeznaczona na komórki loka-
torskie – wyjaśnia Jerzy Bednarz i dodaje, 
że właśnie trwają prace nad doprecyzowa-
niem zasad ich udostępniania.

Z pewnością w tym przypadku zastosowa-
nie będą miały zapisy Regulaminu zarzą-
dzania częściami wspólnymi w nierucho-
mościach obsługiwanych przez LSM. Warto 
przypomnieć, że pierwszeństwo wynajmu 
tego typu pomieszczeń mają członkowie 
Spółdzielni, nieposiadający wobec niej 
zadłużenia oraz niedysponujący innym wy-
najmowanym pomieszczeniem, w tym przy-
należną do mieszkania piwnicą. Dodatkowo 
uprzywilejowane są osoby niepełnospraw-
ne i rodziny wielodzietne. Szczegółowe 
zasady wynajmu wkrótce zostaną opubliko-
wane.

Zastępcy Prezesa LSM ds. techniczno-
eksploatacyjnych podlegają Działy Eks-
ploatacji, Technicznej Obsługi Zasobów, 

Techniczny oraz Rozliczeń, Mediów, Umów, 
Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód.

W zakresie obowiązków tego drugiego znaj-
dują się naprawy i drobne remonty instala-
cji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania.
- Zasoby Spółdzielni są naprawdę duże, 
to prawie osiem tysięcy mieszkań i 464 klatki 
schodowe. Co ważne, nieruchomości znajdują 
się na terenie całego miasta, a Dział Tech-
nicznej Obsługi Zasobów ulokowany jest 
w siedzibie LSM przy ul. Gwiezdnej. Dziennie 
wyjeżdżamy do około 30 zgłoszeń, zatem 
nic dziwnego, że w minionym roku samo-
chody Pogotowia Technicznego przejechały 
około 40 tysięcy kilometrów. Oprócz bieżącej 
obsługi różnego rodzaju awarii, z którymi 
trzeba radzić sobie na co dzień, w czerwcu 
pracownicy TOZ rozpoczęli wymianę 
6,5 tysiąca sztuk zaworów termostatycznych 
w spółdzielczych mieszkaniach. Realizacja 
tego zadania ma się zakończyć we wrześniu 
– mówi Jerzy Bednarz, podkreślając, że nie-
ustannie prowadzone są działanie służące 
usprawnieniu pracy tego działu i do mini-
mum skrócenia czasu oczekiwania na służ-
by Spółdzielni w razie awarii.

Jerzy Bednarz zarządza największymi 
działami Spółdzielni, których efekty pracy 
są najbardziej odczuwalne przez jej miesz-
kańców. Znacznie trudniej bowiem oce-
nić działalność księgowości lub czynszów, 
ponieważ na co dzień ważniejsze jest to czy 
mamy czystą klatkę schodową, właściwie 
funkcjonującą instalację centralnego ogrze-
wania czy miejsce w kontenerze na zgro-
madzone przez nas np. odpady z tworzyw 
sztucznych. Dlatego tak istotne jest wypra-
cowanie odpowiednich procedur, umożli-
wiających sprawną realizację obowiązków 
służb LSM, co z kolei wpłynie na komfort 
zamieszkiwania w jej zasobach.
- Mimo upływu kilku miesięcy, wiem, że mam 
jeszcze wiele obszarów do rozpoznania, 
co traktuję jako wyzwanie, a jednocześnie 
realizację zobowiązania, podjętego 
wobec Rady Nadzorczej LSM, która zaufała 
mi i powierzyła tak odpowiedzialne stano-
wisko. Wierzę, że nie zawiodę – mówi Jerzy 
Bednarz.

PRIORYTETY PIONU TECHNICZNEGO

foto: Dariusz Borowiec
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Porządkujmy z głową!

Nowe przepisy również na Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wymusiły rezygnację z komór zsypowych, które były za małe, żeby 
pomieścić pojemniki dla wszystkich frakcji i dlatego konieczna była 
budowa dodatkowych zewnętrznych zasieków śmietnikowych.  
Ze względu na to, że nie wszędzie LSM dysponuje terenem,  
na którym można postawić zasieki, konieczne stało się zawarcie od-
powiednich umów z Urzędem Miasta Legnica i usytuowanie punk-
tów gromadzenia odpadów na terenach miejskich. Oprócz tego, 
istniejące już wiaty śmietnikowe w większości przypadków wyma-
gały dostosowania do nowych warunków, albo przez dobór odpo-
wiedniej ilości pojemników każdej z frakcji, albo przez zwiększenie  
powierzchni, na której pojemniki będzie można ustawić. Organi-
zacja gospodarki odpadami w zasobach Spółdzielni nadal trwa  
– na 2021 rok planowana jest budowa nowych, bardziej funkcjonal-
nych i estetycznych zasieków.

Jak to zwykle bywa, nowe zasady segregacji odpadów wzbudza-
ły wiele wątpliwości, bo nie byliśmy pewni, do którego śmietnika  
powinien trafić dany odpad. To zrozumiałe, dlatego od początku  
staraliśmy się informować naszych mieszkańców, również na łamach 
„Nowego Lokatora”, o tym, jak należy postępować. Dodatkowo przy 
każdym z zasieków śmietnikowych zostały umieszczone tablice,  
informujące jak segregować odpady. Już od ponad roku segregu-
jemy nasze śmieci na nowych zasadach i – co cieszy – ogólnie wi-
doczne jest, że większość spółdzielców świetnie sobie z tym radzi.  
Wciąż jednak zdarzają się sytuacje wskazujące na wyraźne lekce-
ważenie obowiązujących nas wszystkich zasad, co generuje na-
prawdę duże problemy. Pierwszym z nich jest to, że brak segrega-
cji odpadów powoduje, iż pojemnik na śmieci nie jest opróżniany 
przez LPGK. Wówczas służby LSM zmuszone są do rozsegregowania 
odpadów do odpowiednich pojemników. Oprócz tego, że stanowi  
to dodatkowe zadanie dla naszych pracowników, to jednocześnie 
niesegregowanie śmieci wiąże się z groźbą nałożenia zwiększonej 

W 2013 roku wprowadzono w Polsce przepisy dotyczące segregacji odpadów komunalnych z obowiązkiem podziału 
ich na trzy frakcje: zmieszane, surowcowe oraz szkło. Spółdzielnie, wspólnoty i inne jednostki z upływem lat 
nauczyły się funkcjonować na nowych warunkach do czasu, gdy z dniem 1 stycznia 2020 roku, na podstawie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w całej Polsce pojawiły się nowe wyzwania i problemy.  
Miało to związek z rozszerzeniem liczby frakcji segregacji z trzech do pięciu, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
częstotliwości wywozu poszczególnych frakcji – jak ma to miejsce również w Legnicy.

opłaty za odpady komunalne na nieruchomości przypisane do zasie-
ku śmietnikowego, w którym stwierdzono brak segregacji. I będzie 
to dodatkowy koszt, który będą musieli ponieść ich mieszkańcy.

Równie duży problem stanowią odpady wielkogabarytowe, któ-
rych wywóz, zgodnie z nowymi zapisami uchwały Rady Miejskiej 
Legnicy, odbywa się co dwa miesiące. Niestety, jest to częstotli-
wość zdecydowanie niezabezpieczająca potrzeb mieszkańców na-
szych osiedli i powodująca, że przy zasiekach śmietnikowych oraz 
przy budynkach i klatkach schodowych gromadzone są różnego  
rodzaju zużyte sprzęty oraz urządzenia. Powoduje to nie tylko 
utrudnienia związane z dostępem do budynków, ale znaczą-
co obniża również estetykę przestrzeni, w której żyjemy. Dlate-
go też jednym z pierwszych przedsięwzięć Jerzego Bednarza 
– Zastępcy Prezesa LSM ds. techniczno-eksploatacyjnych – było 

wynegocjowanie bardzo korzystnej umowy z LPGK 
na dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych  
z terenu Spółdzielni. W ten sposób mieszkańcy LSM 
co tydzień, w piątki lub soboty, mogą pozbywać  
się niepotrzebnych już sprzętów. Aby nie powodować 
bałaganu wokół nieruchomości, pamiętajmy, że odpa-
dy wielkogabarytowe należy wystawiać do zasieków 
śmietnikowych najwcześniej na dwa dni przed ter-
minem zbiórki. Jeśli nasze sprzęty nie zmieszczą się  
do zasieku, ustawmy je w jego najbliższym sąsiedz-
twie, zwracając uwagę na to czy nie blokujemy moż-
liwości dojazdu. Dbajmy wspólnie o naszą przestrzeń  
do życia i reagujmy, gdy widzimy, że nasi sąsiedzi po-
rzucają swoje odpady gdziekolwiek. Wszyscy bowiem 
chcemy mieszkać w zadbanej i mającej estetyczne  
otoczenie  nieruchomości.

TrzyMaj śMieci W oSobnych PojeMnikach.
Używaj osobnych pojemników na wilgotne lub biodegradowal-
ne odpady i suche lub niebiodegradowalne odpady.

SorTuj odPady niebiodegradoWaLne.
Podziel suche odpady na te przeznaczone do recyklingu, toksycz-
ne lub niebezpieczne oraz elektrośmieci, takie jak baterie i płyty.

odPady Przeznaczone do recykLingu MuSzą 
być czySTe.
Usuwaj resztki jedzenia z plastiku lub papieru zanim wrzucisz  
takie odpady do kosza.

Poznaj SWoje śMieci.
Niektóre przedmioty są wykonane ze złożonych materiałów.  
Dowiedz się jak postępować z takimi odpadami.
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Wymiana zaworów termostatycznych jest konieczna

nabory do MiedŹ kidS

ogłoszony na początku maja przetarg na wymianę 18 tysięcy 
zaworów termostatycznych z głowicami w zasobach LSM 
został rozstrzygnięty 19 maja. 

Złożone zostały cztery oferty, z których wybrano najkorzystniejszą zarówno pod względem ceny montażu 
jak i odkupienia zdemontowanych termozaworów oraz ich utylizacji.

W zasobach LSM jest prawie 27 tysięcy zaworów termostatycznych. Poza około dwo-
ma tysiącami sztuk, które zostały wymienione w 2020 roku, reszta eksploatowana jest 
od dwudziestu lat lub dłużej i – z oczywistych względów – nie spełnia swojej roli tak, 
jak powinna. Mocno wyeksploatowany sprzęt powoduje nieracjonalne gospodarowa-
nie ciepłem i przyczynia się do jego większego zużycia.

Prace rozpoczną się w czerwcu i potrwają do końca września 2021 r. Oprócz 
zwycięzcy przetargu, wymianą około 6,5 tysiąca zaworów zajmie się Dział Tech-
nicznej Obsługi Zasobów LSM. Ze względu na panującą pandemię, monterzy zo-
staną zabezpieczeni w środki ochrony osobistej. Prosimy o zgłaszanie przypad-
ków odbywania kwarantanny w lokalu, w którym zaplanowane zostały  prace 
w tym zakresie – wówczas zostanie ustalony inny, dogodny termin.

Pamiętajmy, że wymiana termozaworów nie wiąże się z koniecznością 
wnoszenia jakiejkolwiek dodatkowej opłaty przez mieszkańców – ani go-
tówką, ani przelewem. Bądźmy czujni, przestrzegajmy przede wszystkim naszych 
rodziców i dziadków, aby do swoich mieszkań wpuszczali jedynie osoby, które dysponują stosownym upoważnieniem.  

Warto również wiedzieć, że istnieją także prawne podstawy do realizacji tego zadania. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 18 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 
które jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) stanowi, że grzejniki powinny 
być wyposażone w regulatory dopływu ciepła, działające automatycznie, w zależności od zmian temperatury w pomieszczeniach, a także 
powinny umożliwiać użytkownikowi uzyskanie w pomieszczeniu temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16 stopni 
Celsjusza w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20 stopni Celsjusza i wyższej (nie dotyczy to przestrzeni typu klatki schodowe, 
suszarnie itp.).

Ze wspomnianego rozporządzenia wynika również, że użytkownik lokalu, w okresie grzewczym nie powinien obniżać temperatury poniżej 
16 stopni, ze względu na zachowanie poprawnych warunków cieplno-wilgotnościowych w lokalu i ograniczenie przenikania ciepła z lokali 
sąsiednich. Oprócz powyższego, użytkownik ma obowiązek poprawnie eksploatować swój lokal oraz wnosić opłatę z tytułu poniesionych 
kosztów stałych i zmiennych za dostarczane ciepło.

Pod koniec czerwca do Państwa skrzynek trafi ły ulotki informujące o podstawie prawnej prowadzonych prac i zakresie temperatur odpowia-
dających cyfrowym oznaczeniom na głowicy. Informujemy, że nowe termozawory przestawia powyższe zdjęcie, natomiast w ulotce znalazła 
się poglądowa grafi ka przykładowego zaworu termostatycznego.

Wymiana zaworów termostatycznych jest konieczna

ogłoszony na początku maja przetarg na wymianę 18 tysięcy 
zaworów termostatycznych z głowicami w zasobach LSM 

Złożone zostały cztery oferty, z których wybrano najkorzystniejszą zarówno pod względem ceny montażu 

W zasobach LSM jest prawie 27 tysięcy zaworów termostatycznych. Poza około dwo-
ma tysiącami sztuk, które zostały wymienione w 2020 roku, reszta eksploatowana jest 
od dwudziestu lat lub dłużej i – z oczywistych względów – nie spełnia swojej roli tak, 
jak powinna. Mocno wyeksploatowany sprzęt powoduje nieracjonalne gospodarowa-

Oprócz 
zwycięzcy przetargu, wymianą około 6,5 tysiąca zaworów zajmie się Dział Tech-
nicznej Obsługi Zasobów LSM. Ze względu na panującą pandemię, monterzy zo-
staną zabezpieczeni w środki ochrony osobistej. Prosimy o zgłaszanie przypad-
ków odbywania kwarantanny w lokalu, w którym zaplanowane zostały  prace 

wymiana termozaworów nie wiąże się z koniecznością 
wnoszenia jakiejkolwiek dodatkowej opłaty przez mieszkańców – ani go-
tówką, ani przelewem. Bądźmy czujni, przestrzegajmy przede wszystkim naszych 
rodziców i dziadków, aby do swoich mieszkań wpuszczali jedynie osoby, które dysponują stosownym upoważnieniem.  

istnieją także prawne podstawy do realizacji tego zadania. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 18 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 
które jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) stanowi, że grzejniki powinny 
być wyposażone w regulatory dopływu ciepła, działające automatycznie, w zależności od zmian temperatury w pomieszczeniach, a także 

Trwają nabory do najmłodszych roczników Akademii Piłkarskiej Miedzi Le-
gnica, szkolących się w ramach projektu Miedź Kids. Klub zaprasza dzieci
z roczników 2014-2017. Zainteresowani mogą kontaktować się z koor-
dynatorem najmłodszych roczników w akademii Marcinem Garuchem 
(marcin.garuch@miedzlegnica.eu) oraz trenerem Maciejem Sobolew-
skim (maciej.sobolewski@miedzlegnica.eu). Od 11 lipca akademia wraca
do treningów wakacyjnych, więc będzie to idealny moment, by rozpocząć 
piłkarską przygodę z Miedź Kids!

ZOBOWIąZUJE NAS PRAWO
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POGOTOWIE TECHNICZNE

jak pracują służby Toz?

hiSToria jednej aWarii

dział Technicznej obsługi zasobów tworzy czterech elektryków, sześciu ciepłowników, sześciu 
hydraulików, dwóch ślusarzy, trzech kierowców oraz jeden stolarz-szklarz i jeden pracownik 
ogólnobudowlany. ekipa Pogotowia Technicznego składa się natomiast z kierowcy, hydraulika  
i elektryka, którzy pracują 365 dni w roku w godzinach 6.00 – 22.00.

W 2020 roku zostało usuniętych dokładnie 10 876 usterek i awarii. Mieszkańcy, wzywając Pogotowie Techniczne, zawsze oczekują natych-
miastowej reakcji, jednak nie zawsze jest to możliwe. Ze względu na to, że dziennie wpływa około 30 zgłoszeń, mistrz każdej zmiany musi 
podjąć decyzję, które z nich są sprawami pierwszej potrzeby i dlatego czasem, zwłaszcza, gdy awaria jest niewielka, trzeba dłużej poczekać 
na służby Spółdzielni.

Typową sytuację z życia Pogotowia Technicznego LSM obrazuje historia, która wydarzyła się w połowie kwietnia tego roku, w budynku przy 
ulicy Głowackiego, gdzie zalanie z wewnętrznej instalacji jednego mieszkania, spowodowało zalanie czterech innych oraz uszkodzenie 
przewodów zasilających dwa mieszkania. W usuwaniu awarii uczestniczyło pięć osób – dwóch hydraulików, dwóch elektryków oraz kierow-
ca. Zgłoszenia dokonano o 6.10 a wszystkie prace w tej sprawie zakończyły się dopiero o 17.00. Co działo się w międzyczasie?

Przykład ten pokazuje, że zdarzają się 
sytuacje, gdy większość pracowników 
na danej zmianie przez prawie cały 
dzień zajęta jest jedną dużą awarią, 
co jest przyczyną wydłużonego czasu 
oczekiwania w sytuacjach niewymaga-
jących natychmiastowej reakcji.

przyjęcie zgłoszenia 
zalania mieszkania;

nawiązanie kontaktu
 z właścicielem lokalu, 

który na co dzień mieszka 
pod Legnicą

przyjazd Pogotowia Tech-
nicznego LSM na miejsce; 

właściciel mieszania, 
w którym prawdopodob-

nie ma miejsce awaria, 
jest nieobecny

przyjazd właściciela 
mieszkania, zidentyfiko-
wanie usterki – pęknięty 
wężyk pod zlewozmywa-

kiem; stwierdzenie zalania 
czterech mieszkań

lokalizacja miejsca 
zwarcia

podanie napięcia

przyjęcie ponownego 
zgłoszenia braku 

napięcia

pobranie materiałów
z siedziby TOZ przy ulicy 

Gwiezdnej i wymiana 
przewodu od licznika 

do zabezpieczenia zalicz-
nikowego, zasilającego 

jedno mieszkanie

przyjęcie zgłoszenia 
 zalania przewodów 

 elektrycznych 
 na klatce schodowej

usunięcie przerwy 
 na przewodzie 
elektrycznym

zakończenie usuwania 
usterki przez TOZ

zlokalizowanie miejsca 
zwarcia spowodowanego 
poprzednim zalaniem głę-
boko w stropie, stwierdze-
nie konieczności wymiany 

przewodu

podanie napięcia 
 i zakończenie  

usuwania usterki

6.10

7.00

6.25

7.15

8.30

12.00

13.00

14.30

7.40

11.30

12.30

13.30

17.00
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Wierzę, że dużo można zrobić

- To bardzo dobre miejsce do życia. Jestem 
zadowolony z otoczenia – dużo zieleni, 
nie ma dróg szybkiego ruchu w bezpośrednim 
sąsiedztwie, dzieci są tutaj bezpieczne. Było 
to dla nas ważne, gdy wprowadzaliśmy 
się jako młode małżeństwo i planowali-
śmy powiększenie rodziny. Dzisiaj nasz syn 
ma pięć lat i widzę, że Osiedle Kopernika to dla 
nas dobra przestrzeń. Mamy blisko do przed-
szkola, szkoły, do każdego rodzaju sklepu, 
a centrum miasta jest na wyciągnięcie ręki 
– wystarczy krótki spacer. Równie ważne jest 
to, że mamy świetnych sąsiadów – mówi 
Paweł Piłat.  Zapytany o to czy zauważa 
jakieś braki na osiedlu, od razu wskazuje 
na parkingi. Jak większość mieszkańców 
Legnicy, a także wielu innych miast, często 
ma problem ze znalezieniem miejsca par-
kingowego. I tak, jak wielu mieszkańców 
LSM, kiedyś lubił narzekać, że Zarząd Spół-
dzielni ich nie tworzy.
- Mimo doświadczenia w Radzie Osiedla, 
dopiero teraz, gdy jestem członkiem Rady 
Nadzorczej, zrozumiałem, że możliwości 
Zarządu są ograniczone. Nie zdawałem sobie 
sprawy, że tak wiele terenów, stanowiących 
otoczenie bloków, w których mieszkamy, 
to przestrzeń miejska. Teraz już wiem, 
że patrząc z okna swojego mieszkania 
na nieskoszony trawnik czy zaniedbany plac 
zabaw, musimy się upewnić, na kogo mamy 
się złościć – Zarząd LSM czy Urząd Miasta 
– mówi Paweł Piłat.

Praca w Radzie Nadzorczej powoduje, 
że trzeba przeanalizować wiele dokumen-
tów, ukazujących wszystkie obszary działal-
ności Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Jeśli doda się do tego spotkania z Zarządem 
oraz własne doświadczenia i obserwacje, 
jako mieszkańca Spółdzielni, to otrzymu-
je się obraz całości. Duże znaczenie mają 
też rozmowy z mieszkańcami, którzy wie-
dząc, że mają do czynienia z członkiem 
Rady Nadzorczej, chętnie mówią o swoich 
problemach. Daje to podstawę do opi-
niowania pracy Zarządu i podejmowa-
nia uchwał w kwestiach dotyczących 
funkcjonowania LSM.

Rada Nadzorcza pracuje według ustalone-
go rytmu, który uzupełniany jest o bieżą-

Paweł Piłat jest najmłodszym pod względem wieku i stażu członkiem 
rady nadzorczej LSM, w której od roku zajmuje miejsce po zmarłej zofi i 
kołodziejskiej. Przy ulicy koziorożca mieszka już dziesięć lat.

ce sprawy, wnoszone przez jej członków. 
Najczęściej podejmowanym tematem 
w trakcie ostatnich miesięcy była gospodar-
ka odpadami.
- Jest to problem ogólnopolski i trudno liczyć 
na to, że u nas będzie inaczej, ale chyba wszy-
scy bardzo odczuwamy, że jakość świadczo-
nych w tym zakresie usług nie jest adekwatna 
do ceny – ostatnio znów wyższej. Co prawda, 
od jakiegoś czasu zauważalna jest poprawa 
w zakresie czystości i gospodarowania odpa-
dami. Za sprawą Jerzego Bednarza, Zastępcy 
Prezesa LSM ds. techniczno-eksploatacyjnych, 
który najwyraźniej tę kwestię uznał za swój 
priorytet, służby Spółdzielni podwoiły swo-
je wysiłki w tym zakresie. Oprócz tego Rada 
Nadzorcza przeprowadziła rozpoznanie po-
trzeb i złożyła propozycje lokalizacji nowych 
zasieków, których budowa już się rozpoczyna 
– mówi Paweł Piłat.

Innym tematem, wzbudzającym wiele dys-
kusji i często oburzenia, są majowe podwyż-
ki oraz rozliczanie kosztów ogrzewania.
- To naprawdę są kwestie złożone. Na pod-
wyżki cen mediów absolutnie nie mamy 
wpływu. Ani Rada Nadzorcza, ani Zarząd 
LSM nie mają możliwości negocjacji. Musi-
my je po prostu przyjąć i już. Jeżeli chodzi
o rozliczanie kosztów ogrzewania, to muszę 
powiedzieć, że wszyscy raz do roku otrzy-
mujemy dokumenty z wieloma cyferkami, 
które nie do końca muszą być dla nas ja-
sne, bo nie jesteśmy przecież specjalistami 
w tej dziedzinie. Wiemy, że mamy dopłacić 
albo odebrać jakiś zwrot. Należy jednak zda-
wać sobie sprawę, jakie czynniki mają wpływ 
na rozliczenie ciepła, np. lokalizacja mieszka-
nia, czy jest to piętro, mieszkanie szczytowe 

czy wewnętrzne, jaka jest wielkość kalory-
fera itd. Istotna jest także długość sezonu 
grzewczego, a także to jak sami mieszkańcy 
gospodarują ciepłem w swoich mieszkaniach. 
Nie mówiąc już o stale rosnących kosztach, 
których wysokość reguluje WPEC. To są rzeczy, 
nad którymi zazwyczaj nie zastanawiamy 
się wcale, a w konsekwencji później nie ro-
zumiemy źródła swoich kosztów i odpo-
wiedzialnością za ich wysokość obarczamy 
Spółdzielnię - wyjaśnia.
 
Gdy startował w wyborach do Rady Nad-
zorczej, jednym z jego priorytetów było 
zmobilizowanie organów Spółdzielni 
do zaangażowania się w projekty Legnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. Zamarzyło 
mu się bowiem, że dzięki LBO zagospodaru-
je wszystkie zielone zakątki, które są terena-
mi miejskimi, sąsiadującymi z przestrzenią 

należącą do Spółdzielni. Liczył na połącze-
nie sił i wspólne głosowanie na rzecz pro-
jektów, które przyczynią się do stworzenia 
przyjaznych miejsc w sąsiedztwie spółdziel-
czych bloków.
- Wierzę, że możemy to zrobić, dlatego w tym 
roku zgłosiłem projekt Tężnia na Koperni-
ku, który zakłada budowę tężni solankowej 
na terenach zielonych przy Osi Kartuskiej. 
Tężnia to gigantyczny inhalator i jed-
nocześnie fi ltr powietrza. Jej budo-
wa i przygotowanie wokół niej infra-
struktury, sprzyjającej wypoczynkowi 
i rekreacji, to doskonały pomysł na stworze-
nie wyjątkowego miejsca w sercu najwięk-
szego osiedla Legnicy – mówi Paweł Piłat 
i już od marca zachęca wszystkich 
do głosowania, które odbędzie się jesienią
tego roku.
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zmiany w regulaminach wewnętrznych

nowe wiaty śmietnikowe
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W związku z powyższym od 1 maja 2021 r. 
rozdział XII – Zasady ustalania norm zużycia 
wody w przypadkach szczególnych  otrzy-
muje brzmienie:
1. W przypadku stwierdzenia zamierzonego 
działania użytkownika, powodującego:
a) nielegalny pobór wody,
b) samowolne naruszenie plomb lub uszko-
dzenie wodomierza (wodomierzy),
c) utrudnienia w dostępie do odczytu, wy-
miany lub legalizacji wodomierza (wodo-
mierzy),
d) niepowiadomienie Spółdzielni o niepra-
widłowym działaniu lub zatrzymaniu wo-
domierza, wodomierz indywidualny będzie 
uznany za niesprawny. Okres niesprawno-
ści liczy się od miesiąca, następującego  
po miesiącu, w którym dokonano ostat-
niego odczytu sprawnego wodomierza do 
miesiąca wykrycia nieprawidłowości. Za ten 
okres użytkownik będzie rozliczony według 
poniższych norm zużycia:
- w przypadku wody zimnej norma zużycia 
wynosi 20 m³ wody/osobę zamieszkałą/
miesiąc
- w przypadku wody ciepłej norma zużycia 
wynosi 15 m³ wody/osobę zamieszkałą/
miesiąc.
Użytkownik poniesie również koszty mon-
tażu nowego wodomierza i jego oplombo-
wania.
Oprócz tego w rozdziale XI, precyzującym 
obowiązki użytkownika lokalu, wprowadzo-
no dwa nowe zapisy, dotyczące konieczno-
ści dokonywania comiesięcznego odczy-

Nałożony na nas obowiązek segregacji  
odpadów na pięć frakcji spowodował wie-
le problemów, w tym wynikających ze 
zbyt małej przestrzeni, która dotychczas 
była przeznaczona na ich gromadzenie. 
W LSM szukamy rozwiązań, które nie tyl-
ko ułatwią mieszkańcom segregację, ale 
poprawią również estetykę osiedli. W tym 
celu już wkrótce oddamy do Państwa dys-
pozycji 7 nowych wiat śmietnikowych. 
Część z nich stanie w zupełnie  
nowych miejscach, inne zastąpią  

tu wodomierza w celu ustalenia zużycia  
za dany miesiąc, a następnie naniesienia 
tej informacji w dowodzie wpłaty, której 
wysokość uzależniona będzie od wskazań 
wodomierza. Użytkownik lokalu jest rów-
nież zobowiązany udostępnić lokal w celu 
dokonania zainstalowania, konserwacji,  
wymiany, odczytów kontrolnych wodo-
mierza i jednocześnie zapewnić pełne bez-
pieczeństwo osobie uprawnionej (w szcze-
gólności ze strony zwierząt domowych) 
podczas wykonywania obowiązków służbo-
wych.

Od 1 maja obowiązuje również zmiana  
w Regulaminie rozliczeń kosztów zakupu 
ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania 
wody wodociągowej w LSM, dotycząca 
szczególnych przypadków rozliczeń indywi-
dualnych kosztów centralnego ogrzewania. 
Szczególne przypadki to m. in.  samowolne 
zwiększenie wielkości lub mocy grzejników, 
uszkodzenie plomby czy zerwanie podziel-
nika. W związku z powyższym dokonano 
zmiany w punkcie 8 rozdziału IX, który 
obecnie brzmi:
Odszkodowanie, na rzecz pozostałych 
użytkowników w obiekcie rozliczeniowym,  
stanowi sumę kosztów stałych oraz kosztów 
zużycia, które zostanie wyliczone w nastę-
pujący sposób:
1) koszty stałe i koszty wspólne zużycia cie-
pła ustala się na zasadach ogólnych, okre-
ślonych w rozdziale VIII ust. 12 pkt 1 i 2 re-
gulaminu,

te już istniejące, a jeszcze inne uzupeł-
nią te, które użytkowane są obecnie,  
ale okazały się za małe. Trwają  
już prace związane z przygotowa-
niem podłoża pod nowe wiaty śmiet-
nikowe, których koszt - w zależności  
od wielkości - wyniesie około  
36-43 tys. zł netto za sztukę.  
Wiaty posiadają budowę mo-
dułową, antykorozyjną ochronę  
metalowych elementów oraz wykonane  
z poliwęglanu naświetla dachowe.

2) indywidualne koszty zużycia zostaną 
wyliczone jako iloczyn najwyższego stwier-
dzonego dla lokalu w tym obiekcie rozlicze-
niowym wskazania ilości impulsów na 1 m² 
powierzchni użytkowej  i powierzchni użyt-
kowej obliczanego lokalu, powiększone  
o 200%.

Wprowadzone przez Radę Nadzorczą zmia-
ny w regulaminach precyzują zasady funk-
cjonowania w wybranych obszarach. Oprócz 
tego, że musimy się do nich dostosować, 
powinniśmy również pamiętać, że wszyst-
kich nas niezmiennie obowiązuje również 
Regulamin porządku domowego, którego  
§ 30 mówi, że w stosunku do użytkowników 
mieszkań nieprzestrzegających regulami-
nowych zasad, Zarząd Spółdzielni może 
stosować upomnienia. W razie uporczywe-
go i złośliwego przekraczania postanowień 
Regulaminu, Zarząd Spółdzielni dysponuje 
prawem do  kierowania wniosków o ukara-
nie do właściwych organów.

GDZIE STANą NOWE WIATY?
- przy pawilonie przy ul. Kasjopei 15  
zostaną zbudowane dwa zasieki - jeden dla 
lokali użytkowych, drugi dla mieszkańców;  
każdy z nich na 10 pojemników;
- przy ul. Marsa 15 oraz Kasjopei/Merkurego 
1 powstaną wiaty w miejsce istniejących, 
które pomieszczą do 15 pojemników;
- przy ul. Jowisza 12 stanie nowa wiata jako 
uzupełnienie już istniejącej;
- przy ul. Marsa 23 i Torowej 38 - będą  
to nowe lokalizacje dla wiat śmietnikowych 
11 i 15 pojemników.;
- ul. Wjazdowa 10 - zasiek na 14 pojemni-
ków.

z uwagi na fakt coraz częstszych przypadków nieprawidłowości związanych z rozliczaniem wody 
w poszczególnych nieruchomościach, rada nadzorcza LSM wprowadziła zmiany w regulaminie 
rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w LSM. 

Trudności związane z gromadzeniem odpadów dotyczą wielu miast 
w Polsce. Legnica, a tym samym LSM, nie należy do wyjątków.

Informujemy, że peł-
na treść wymienio-
nych regulaminów 
opublikowana jest  
na stronie interneto-
wej Spółdzielni

zeskanuj kod QR, aby przejść do regulami-
nów lub wejdź na www.legnickasm.pl

WARTO WIEDZIEĆ



jeszcze raz o kosztach ciepła
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, wysokość kosztów ciepła 
ustala na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy, a także w oparciu 
o koszty poniesione na utrzymanie własnych węzłów cieplnych
(w tym koszty: energii elektrycznej, przeglądów gwarancyjnych, 
bieżącej obsługi i konserwacji, amortyzacji, serwisu urządzeń 
do uzdatniania wody i przeglądu pomp ciepła) oraz te, które 
są związane z eksploatacją kotłowni przy nieruchomościach przy 
ul. Kwiatowej 6, Kazimierza Wielkiego 27/29 i Ściegiennego 18 i 26.

Pamiętajmy, że koszt ogrzewania całego budynku jest sumą kosz-
tów stałych (niezależnych od zużycia energii) i kosztów zmiennych 
(uzależnionych od zużycia). W przypadku energii dostarczanej 

z sieci miejskiej, kosztem stałym jest opłata za moc zamówioną 
i jej przesył (wyrażony w MW). Koszt zmienny to koszt energii 
zużytej na ogrzewanie budynku (wyrażony w GJ). Koszty zmienne 
odzwierciedlają również koszty ogrzewania pomieszczeń, które 
są przeznaczone do wspólnego użytku (suszarnie, korytarze, przed-
sionki klatek schodowych), które praktycznie pobierają energię cały 
czas oraz pozyskanie ciepła z pionów. Również są to koszty ogrzewa-
nia łazienek, a łazienkowe grzejniki nie są opomiarowane, w związ-
ku z tym tendencja jest taka, że zawory są ustawione na maksimum 
i również stale pobierają energię. Wspomniany wcześniej regulamin 
zakłada, że Koszty wspólne stanowią ponad 50% całkowitych kosztów 
zużycia ciepła w nieruchomości.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy 
poinformowało LSM, że od 11 maja obowiązuje nowa – wyższa 
o 8,3% netto – taryfa dla ciepła, która została zatwierdzona przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i będzie obowiązywała 
przez najbliższy rok (decyzja nr OWR.4210.4.2021.157.XVIII.MK
z 27 kwietnia 2021 r., opublikowana pod poz. nr 117 (847) 
w „Biuletynie Branżowym  - Ciepło”). Zmiana taryfy nastąpiła
w związku ze znacznym wzrostem kosztów zakupu uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla.

Mając na uwadze obecną podwyżkę oraz tę, która miała 
miejsce w grudniu 2020 roku – około 6,4% netto – mu-
simy liczyć się ze wzrostem wysokości zaliczki pobiera-
nej na centralne ogrzewanie i podgrzew wody. Przypo-
minamy, że ustalona w 2010 roku kwota w wysokości 
2,30 zł za 1 m², dostosowana do wówczas ponoszonych kosztów, 
w kolejnych latach była obniżana. Możliwość obniżania tej staw-
ki wynikała z tego, że mieliśmy coraz cieplejsze zimy i w związku 
z tym niższe zużycie ciepła.

12 elesemka www.legnickasm.pl

SkŁadoWe koSzTÓW ogrzeWania budynku:

koszt zmienny zużycia ciepła na potrzeby 
centralnego ogrzewania (za ciepło i usługi 
przesyłowe zmienne), w skład którego 
wchodzą:
a) koszt niezależny od zużycia w lokalach; 

podział według powierzchni lub kubatury 
lokali;
b) koszt zależny od zużycia ciepła w 
lokalach; podział według:
- wskazań ciepłomierzy,
- wskazań urządzeń umożliwiających 
podział kosztów ciepła niebędących 
urządzeniami pomiarowymi,

- obliczony na podstawie kubatury lub 
powierzchni użytkowej lokali.

koszt stały 
wytwórcy
i dystrybutora 
ciepła (za moc 
zamówioną, 
usługi 
przesyłowe 
stałe i opłatę 
abonamentową); 
podział według 
powierzchni lub 
kubatury lokali
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ZA CO PŁACIMY



Jak widać, koszty ulegały systematycznemu 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-zimowym, pozwalało obniżać wysokość zaliczki aż do 2019 roku. Ostatnie zmiany taryf ciepła spowodowały jednak, 
że ta tendencja musi ulec zmianie, a zważywszy na to, że Zarząd LSM nie ma możliwości negocjacji ceny za zakup ciepła, konieczna będzie 
dogłębna analiza i korekta wysokości stawki zaliczki na ten cel.

Tabela pokazuje średni koszt zużycia ciepła na 1 m² w latach 2009-2020.

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 2,01zł 2,01zł 1,90zł 2,02zł 1,81zł 1,83zł 1,68zł 1,79zł 1,76zł 1,80zł 1,94 zł

usprawniamy komunikację!

Od lipca, dzwoniąc pod numer 76 723 09 90, 
usłyszycie Państwo automatyczną informację
o możliwości uzyskania połączenia z następujący-
mi działami:
- Biuro Obsługi Mieszkańca (bieżąca informacja 
o działalności służb LSM)
- Technicznej Obsługi Zasobów (zgłaszanie awarii)
- Eksploatacji (administratorzy osiedli)
- Czynszów (rozliczenie zużycia wody, śmieci 
oraz inne obciążenia)
- Członkowskim (przyjęcie w poczet członków, 
zamiana, sprzedaż, kupno mieszkań)
- Rozliczeń Mediów (ustalanie zużycia wody)
- likwidacja szkód, ubezpieczenia majątkowe, 
umowy
- Organizacyjno-Samorządowym (sprawy działal-
ności organów samorządowych Spółdzielni)
- Biuro Zarządu LSM.

Przypominamy, że w przypadku wątpliwości 
co do skierowania Państwo problemu do kon-
kretnego działu lub osoby, pomocy udzieli Biuro 
Obsługi Mieszkańca. Mamy nadzieję, że konfi -
guracja systemu usprawni komunikację między 
mieszkańcami a służbami Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.
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Trwają prace nad uruchomieniem łatwiejszego dostępu telefonicznego 
do Spółdzielni, a tym samym usprawnieniem kontaktu z naszymi służbami. 
dotychczas w pierwszej kolejności kontaktowaliście się Państwo z pracownikiem 
portierni, który łączył rozmowy. Przyjęte przez nas nowe rozwiązanie, polega
na wydzieleniu najważniejszych oraz najczęściej podejmowanych przez Państwa 
tematów i zapewnieniu bezpośredniego przekierowania interesantów 
do osób kompetentnych.

Hallo!

Dzień
dobry!

Witamy w LSM



nowe stawki za wodę i odpady
Rada Miejska Legnicy uchwałą nr XXIX/358/21 z 29 marca 2021 r. dokonała zmiany 
wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 21,80 zł 
na 26,50 zł za osobę. 

Zgodnie z zawiadomieniem LPWiK zmianie ulegają również ceny wody i odprowadza-
nia ścieków. W związku z powyższym za wodę zimną zapłacimy 12,41 zł/m³, natomiast 
za ciepłą 32,22 zł/m³.

Na nowych zasadach będziemy także dokonywać opłaty za wodę, o czym zdecy-
dowała Rada Nadzorcza LSM, podejmując 27 kwietnia 2021 r. uchwałę w sprawie 
Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w LSM. 
od maja mieszkańcy Spółdzielni  zobowiązani zostali do uiszczania opłaty 
nie na podstawie prognozy, ale w oparciu o wskazania licznika zużycia wody. 
W tym celu w maju należało podać wyjściowy stan wodomierza, od którego każdy 
indywidualnie będzie mógł wyliczyć swoją miesięczną opłatę za wodę. Należy również 
pamiętać, aby aktualny stan wodomierza każdorazowo wpisywać w opisie wpłaty.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. 2020 r.
poz. 1465).
2. Uchwała Rady Miejskiej Legnicy nr XXIX/358/21 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie wybo-
ru metody ustaleni opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.
3. Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2020 r. poz 2028).
4. Decyzja nr WR.RZT.70.6.2021 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnica 
na kres 3 lat.
5. Uchwała RN LSM nr 12/2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie Regulaminu rozliczania 
kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w LSM.
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czym jest Lbo?
Lbo to nic innego jak Legnicki budżet 
obywatelski, czyli wydzielona część bu-
dżetu miasta, która jest przeznaczona 
na realizację zadań ważnych dla miesz-
kańców. dzięki niemu legniczanie mają 
realną możliwość wpływania na swoje 
otoczenie. 

Projekt o wartości do 270 000 złotych może 
złożyć każdy dorosły mieszkaniec, który 
ma pomysł na zagospodarowanie terenu 
należącego do Gminy Legnica. Później trze-
ba zmierzyć się z głosowaniem, ponieważ 
to mieszkańcy decydują o tym, które pomy-
sły trafi ą do realizacji.

Dzięki LBO powstało już wiele placów 
zabaw, siłowni zewnętrznych, miejsc wy-
poczynku i sąsiedzkiej integracji. Środki 
można także przeznaczyć na sprawy bar-

dziej przyziemne, jak choćby chodniki. 
Rekordzistką w tej materii jest Czesława Niż-
nik, mieszkanka Osiedla Zosinek i jednocze-
śnie członkini Rady Nadzorczej LSM, która 
od 2014 roku zainicjowała budowę już jede-
nastu chodników na swoim osiedlu. 

jaka jest recepta na sukces w Lbo?
- Osobiste zaangażowanie, rozmowy z ludź-
mi, informowanie sąsiadów, przekonywanie, 
że podanie danych, niezbędnych do głoso-
wania, nie wiąże się z żadnym zagrożeniem 
– to najważniejsze, co powinni robić liderzy 
projektów – podpowiada Czesława Niżnik. 
W tym roku do Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego został zgłoszony projekt 
„Tężnia na Koperniku”, który zaplanowano 
do realizacji w samym sercu Osiedla Ko-
pernika, tuż przy Osi Kartuskiej. Jesienią 
będzie można oddać swój głos i przyczynić 
się do powstania gigantycznego inhalato-
ra, przy którym – zgodnie z planem – staną 

wygodne ławeczki i zostaną posadzo-
ne rośliny o walorach zapachowych. 
Już dziś zachęcamy do głosowania!

Czesława Niżnik na jednym ze „swoich” chodników.
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woda zimna
12,41 zł/m3

woda ciepła 
32,22 zł/m3

opłata za 
gospodarowanie 

odpadami komunalnymi
26,50 zł/osoba

ZA CO PŁACIMY
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zielono nam!
Tuż za okazałym budynkiem fi lii Politechniki 
Wrocławskiej znajdują się niewidoczne wrota 
do krainy pełnej zieleni, śpiewu ptaków
i chłodu, który dają okazałe korony drzew. 
nie, to nie jest początek baśni dla dzieci, 
ale pierwsze wrażenia z wizyty 
na osiedlu zosinek. 
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Wiosna to zawsze czas wielkiego koszenia trawy, przycina-
nia żywopłotów i uzupełniania nasadzeń. zajmują się tym 
odpowiednie służby LSM, ale mnóstwo pracy wykonują rów-
nież mieszkańcy.
W tej kwestii nieustannie prym wiedzie solidna grupa wielbicieli
zieleni, która zamieszkuje osiedle zosinek. Przydomowe ogródki 
zachwycają bogactwem różnobarwnych kwiatów oraz różno-
rodnych gatunków drzew i krzewów ozdobnych. Są bloki, któ-
rych mieszkańcy, otwierając okna, czują się, jakby mieszkali 
w samym środku parku.
nic jednak nie dzieje się ot tak po prostu, dlatego serdecznie 
dziękujemy za Państwa pracę i zaangażowanie w tę wspólną, 
spółdzielczą przestrzeń!

Tuż za okazałym budynkiem fi lii Politechniki 
Wrocławskiej znajdują się niewidoczne wrota 

odpowiednie służby LSM, ale mnóstwo pracy wykonują rów-

W tej kwestii nieustannie prym wiedzie solidna grupa wielbicieli
zieleni, która zamieszkuje osiedle zosinek. Przydomowe ogródki 
zachwycają bogactwem różnobarwnych kwiatów oraz różno-
rodnych gatunków drzew i krzewów ozdobnych. Są bloki, któ-
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Polsko-rumuńskie rozmówki przy gwiezdnej
Mieszkają przy ulicy gwiezdnej 13, naprzeciwko siedziby LSM. Mama, 
tato, ich dwie córki. Wszyscy o artystycznych duszach, oddający się 
swoim pasjom bez reszty. oto Lascarowie.

Kto składa się na rodzinę Lascarów? Mama 
Radosława Janowska-Lascar – tłumaczka 
przysięgła języka rumuńskiego, klarne-
cistka, absolwentka muzykologii i fi lologii
rumuńskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
autorka doktoratu o weselu jako obrzędzie 
przejścia w kulturze rumuńskiej, polskiej 
i rusińskiej na przełomie XIX i XX wieku, 
obronionego na uniwersytecie w Jassach; 
tato Wasile Ovidiu Lascar – karykaturzysta, 
portrecista, absolwent Politechniki w Jas-
sach w Rumunii oraz fi lologii rumuńskiej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim; starsza 
córka Radosława Lascar (Dunia) – wiolon-
czelistka, szachistka, absolwentka Akade-
mii Muzycznej we Wrocławiu, w tym roku 
kończy Akademię Muzyczną w Katowicach 
oraz jej siostra Maria Elena Lascar – skrzy-
paczka, szachistka, tegoroczna maturzyst-
ka II LO w Legnicy oraz Szkoły Muzycznej
II stopnia w Legnicy.

Radosława mieszka w tym wieżow-
cu od momentu jego powstania. Swo-
ją rodzinę sprowadziła tutaj 17 lat 
temu. Mówi, że Osiedle Kopernika 
to dobre miejsce do życia, z najlepszymi są-
siadami, jacy tylko mogli im się przytrafi ć.
- Mieszkamy w bloku, który ma bardzo cien-
kie ściany, a w naszej rodzinie mamy prze-
cież skrzypaczkę i wiolonczelistkę, które 
ćwiczą po kilka godzin dziennie od kilku-
nastu lat. Jak dotąd, mieliśmy tylko jedną 
interwencję w tej sprawie. A wszystko przez 
to, że podczas mojej nieobecności, Dunia
i Elena jednocześnie postanowiły ćwiczyć 
na swoich instrumentach. I to zupełnie inne 
utwory. Myślę jednak, że znajdą się wśród 
naszych sąsiadów osoby, które odetchną, 
gdy jeszcze Elenka wyjedzie na studia 
– dodaje ze śmiechem Radosława i jedno-
cześnie podkreśla, że dziękuje wszystkim 
za wyrozumiałość.

Sterem rodziny jest Radosława. Dunia i Ele-
na zgodnie twierdzą, że mama jest dla nich 
wzorem do naśladowania. Zawsze dosko-
nale zorganizowana, aktywna zawodowo 
i jednocześnie bardzo oddana dzieciom,
o czym może świadczyć fakt, że przez pierw-
szych sześć lat szkoły muzycznej była z nimi 
na każdej indywidualnej lekcji instrumen-
tu, sumiennie zapisując uwagi nauczycieli, 
a potem pilnowała, żeby wszystko zostało 
zrealizowane.
- Myślę, że to pozwoliło nam uniknąć 
ćwiczenia w ciemno, byle jak. W szkole 
nie byliśmy uczeni, jak powinna wyglą-
dać nauka gry na instrumencie w domu, 
co może prowadzić do nieefektywności
i zwykłej straty czasu. Mama, dzięki temu, 
że jest muzykologiem i amatorsko gra 
na klarnecie, mogła nas wspomóc i ro-
biła to zawsze z ogromnym zaanga-
żowaniem – mówi Dunia i dodaje, 
że to po mamie odziedziczyła skłonność 
do sumiennego planowania swojego cza-
su tak, aby mimo natłoku obowiązków, 
znaleźć również chwile na przyjemności.

A łatwo nie jest, bo Dunia i Elena od naj-
młodszych lat zarażone mamy miłością 
do muzyki i taty do szachów, dzielą swój 
czas na realizację obu pasji. Dlatego, 
jeżdżąc na turnieje szachowe, zabierają 
ze sobą instrumenty, a ćwicząc do egzami-
nów i koncertów, w ramach odpoczynku 
grają w szachy. Obie z uśmiechem wspo-
minają swoje szachowe początki i partie 
rozegrane z wielbicielami tej gry, którzy 
od lat spotykają się przy Teatrze Letnim 
w legnickim Parku Miejskim, gdzie zabierał 
je tato. Dziewczyny, ucząc się szachów pod 
kierunkiem instruktora, już od dawna grają
na wyższym poziomie niż Ovidiu. Jego mi-

łość do królewskiej gry nie wyraża się jednak 
chęcią zwyciężania czy rozwijania umiejęt-
ności, ale na przykład tym, że stworzył wiele 
rysunków jej poświęconych. Bo jego równie 
wielką, co szachy, miłością są karykatury 
i portrety, które wykonuje we własnym, 
niepowtarzalnym stylu.
- Tato potrafi  pracować dosłownie wszę-
dzie, dlatego, gdy w Legnicy odbywały się
mistrzostwa Europy w szachach, postawił 
sobie za punkt honoru zrobić karykatury naj-
większym szachistom Europy. Zasiadł więc 
w holu Hotelu Qubus i zrealizował swój cel. 
Jest również autorem  szachowych ilustracji 
do książki dla dzieci, którą napisał wrocław-
ski trener szachowy, Krzysztof Krupa – mówi 
Dunia.

Przez kilka lat współpracował także 
z   Przedszkolem  „Tęczowy Zakątek” , w  którym
portretował kolejne roczniki przedszkola-
ków. Wielokrotnie również dzielił się swo-
im talentem podczas plenerowych imprez 
miejskich, a trzy lata temu, z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru, przygotował 
wystawę karykatur aktorów i pracowników 
Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy.

Ovidiu mieszka w Legnicy od dwudziestu 
lat. Na początku zupełnie mu nie pasowała. 
Jassy – jego miasto rodzinne – mają zupeł-
nie inną strukturę. Położone na wzgórzach, 
oferują swoim mieszkańcom mnóstwo 
przestrzeni, piękną zieleń i czyste powie-
trze. Legnica, zważywszy na jej położenie
i przemysł, nijak ma się do Jassów. Jest bar-
dziej zbita, skupiona, ma inną architektu-
rę. Początki były trudne, ale rodzina i nowi Radosława Janowska-Lascar

Dunia Lascar

Ovidiu Lascar

POZNAJ SąSIADÓW!



przyjaciele sprawili, że dziś w Legnicy czuje 
się jak w domu.
Do Polski przyjechał za Radką. Poznali się 
w 1990 roku, kiedy ona, studentka UJ, chcąc 
zapisać się na rajd po Czechosłowacji, osta-
tecznie rozpoczęła korespondencję z dwo-
ma rumuńskimi studentami. Było to tuż 
po rewolucji w Rumunii. Z dwóch adre-
satów z czasem został jeden. Początkowo 
korespondowali w języku angielskim, póź-
niej Radka zapisała się na lektorat języka 
rumuńskiego, potem na fi lologię, a następ-
nie – bardziej z miłości niż chęci pogłębia-
nia wiedzy – wyjechała uczyć się języka 
na miejscu, w Rumunii.
- Początki nie były zachwycające. Tak 
naprawdę, to szybko chciałam stamtąd uciec, 
ale zatrzymał mnie radca ambasady polskiej 
w Bukareszcie, mój późniejszy pracodawca. 
Życie w Bukareszcie, praca w ambasadzie
i studia to były dwa lata szalonego wysiłku. 
Bukareszt jest miastem niezwykle męczącym 
– wielki, rozbuchany, bardzo południowy, wy-
muszający życie na najwyższych obrotach. 
Było ciężko, ale bardzo dużo się nauczyłam – 
wspomina Radosława.

Z Bukaresztu wyjechała do Jassów, rodzin-
nego miasta Ovidiu, by na tamtejszym 
uniwersytecie przez sześć lat prowadzić 
lektorat języka polskiego, a w międzyczasie 
zrobić jeszcze doktorat. Do Polski wróciła 
już z mężem. Tutaj urodziły się ich córki.

Nad drzwiami klatki schodowej ich bloku 
wisi tabliczka informująca, że w tym miej-
scu można znaleźć tłumacza przysięgłe-
go. To Radosława. Wydawać by się mogło, 
że pracy ma niewiele, bo ilu legniczan może 
potrzebować jej usług? Okazuje się jednak, 
że Radka jest jedyną tłumaczką rumuń-
skiego na obszarze trzech sąsiadujących 
województw i nie narzeka na brak zleceń. 
Czasem korzysta ze wsparcia Ovidiu, zwłasz-
cza, gdy przychodzi jej tłumaczyć instrukcje 
obsługi maszyn górniczych – wtedy przyda-

Książki tłumaczone z języka rumuńskiego 
przez Radosławę Janowską-Lascar:
L. D. Teodorovici – Matei Brunul, 
Inne historie miłosne
C. Teodorescu – Medgidia, miasto u kresów, 
Kocie opowieści
F. Florian – Dni króla, Wszystkie sowy
D. Lungu – O dziewczynce, która bawiła 
się w Boga
J. Cornelius – Ja, Drakula i John Lennon

je się jego techniczne wykształcenie.
- Niedawno pewnemu małżeństwu, które 
chciało pojechać na prawosławną Wielka-
noc do Rumunii tłumaczyłam zaświadczenia 
o zaszczepieniu dwiema dawkami przeciwko 
Covid-19 – opowiada Radka, dodając przy 
tym, że wiele spraw, którymi się zajmuje, 

dotyczy kwestii rodzinnych, bo w ostatnich 
latach do Polski, zwłaszcza w okolice Opola, 
za pracą przyjeżdża wielu obywateli Rumu-
nii i Mołdawii.

Równie ważnym obszarem jej działalno-
ści zawodowej są tłumaczenia literatury 
rumuńskiej na język polski oraz polskich 
tekstów na język rumuński. Ma na swoim 
koncie osiem tłumaczeń z rumuńskiego 
oraz cztery tytuły polskiej prozy i kilka 
rumuńskich dramatów.

Jest bardzo dumna ze swoich córek. 
Obie postawiły na zawód instrumentalistki, 
przy czym młodsza, będąc tuż po maturze 
i mając za sobą doświadczenie pandemicz-
ne, wie już, że trzeba mieć jakąś alternatywę 
i równolegle ze studiami muzycznymi chce 
studiować fi zjoterapię. Starsza, chociaż 
kończy studia magisterskie na Aka-
demii Muzycznej w Katowicach, stara 
się o przyjęcie na jedną z zagranicznych 
uczelni muzycznych.
- Chcę nadal się uczyć. Muzyka symfonicz-
na jest dla mnie najpełniejszą z wszystkich 
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form. Nie interesuje mnie karierowa solo-
wa wiolonczelistki, bo bardzo lubię uczu-
cie, że jest się częścią czegoś niesamowicie 
dużego i dlatego w trakcie studiów staram 
się bardzo dużo grać z orkiestrami. Koncer-
towałam w kilkunastu krajach, wśród któ-
rych znalazły się m. in.: Niemcy, Hiszpania, 

Francja, Estonia, Rosja, Dania, Szwajcaria 
czy Włochy. Dzięki temu nauczyłam się pra-
cować z różnymi dyrygentami i muzykami – 
mówi Dunia.

Elena i Dunia wiedzą, że w zawodzie mu-
zyka ciągle jest się egzaminowanym, 
bo nie wystarczy przedstawić dokument 
ukończenia uczelni, aby dostać angaż 
do orkiestry. Za każdym razem trzeba 
stanąć do przesłuchania i pokazać swoje 
umiejętności. Powoduje to, że całe życie 
podporządkowane jest muzyce – trzeba 
ćwiczyć po kilka godzin dziennie, siedem 
dni w tygodniu. Niewątpliwie wymaga 
to żelaznej konsekwencji.

Jak im się żyje w tej polsko-rumuńskiej 
rodzinie?
- Wesoło, bardzo różnorodnie, ciągle 
w rozjazdach – opowiada Elena i dodaje, 
że wszyscy bardzo lubią wakacyjne wyjazdy 
do dziadków do Rumunii. To dla nich waż-
ny czas. Dla dziewczyn okazja, by sprawdzić 
się w języku, w którym na co dzień starają 
się rozmawiać z tatą, a dla wszystkich jest 
to możliwość spotkania się z rodziną 
oraz krajem, którego uroki coraz częściej 
zaczynają doceniać turyści z całej Europy. 
Tam w wielu jeszcze miejscach życie pły-
nie w innym tempie, narzucając wolniej-
szy rytm dnia. Ale wszyscy lubią powroty 
na Gwiezdną.

Elena Lascar

POZNAJ SąSIADÓW!
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uosobienie spółdzielczości

W Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracuje od czterdziestu lat. 
Spotyka się z prawie każdym nowo zatrudnionym pracownikiem, żeby 
opowiedzieć mu o historii Spółdzielni oraz o tym, co stanowi jej trzon 
– o spółdzielcach. o LSM wie chyba wszystko, a już z pewnością 
najwięcej. Maciej adamczuk.

(fragment Publikacji jubileuszowej LSM)

Dusza humanisty. Ma za sobą kilka seme-
strów na polonistyce i kulturoznawstwie 
na ówczesnym Uniwersytecie im. Bolesła-
wa Bieruta we Wrocławiu. Młodość – jak 
to bywa czasami – chmurna i durna, spo-
wodowała, że żadnego z tych kierunków 
nie skończył, ale miłość do literatury i sztuki 
pozostała. Po akademickim epizodzie była 
praca w charakterze wychowawcy Ochotni-
czych Hufców Pracy, a w lutym 1979 roku tra-
fi ł do Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
I – z roczną przerwą – pracuje do dzisiaj.

Dlaczego spółdzielnia?
- Zawsze była mi bliska idea spółdzielczo-
ści, bo spółdzielczość jest ukierunkowana 
na tak zwanych ludzi przeciętnych – nieko-
niecznie kreatywnych, przedsiębiorczych
i rozpychających się łokciami. Dla mnie jest 
to swego rodzaju socjalna sprawiedliwość, 
bo każdy ma jeden głos. Oto pewnego dnia 
zbiera się grupa ludzi, którzy chcą coś zrobić 
dla siebie i robić to jak najlepiej – to właśnie 
jest spółdzielnia.
(...)
Swoje początki w LSM zapamiętał 
jako czas intensywnej nauki i strachu. 
Przerażało go to, że jest młody i tak mało wie. 
Bał się odzywać do innych pracowników 
i przyjął strategię obserwatora. Doskona-
le pamięta pierwsze posiedzenia Zarządu, 
w których uczestniczył jako protokolant. 
Były to czasy, kiedy budowano około tysią-
ca mieszkań rocznie i omawiano mnóstwo 
spraw związanych z ich dystrybucją, usuwa-
niem wad i usterek. Maciej Adamczuk mówi, 
że podziwiał sprawność Zarządu w rozwią-
zywaniu tych problemów. Od razu spodobał 
mu się ten rytm i dyscyplina, którą narzucił 
sobie Zarząd.
(...)
- Kiedyś nie było tak mocno rozwiniętej tech-
niki i wszechobecnej komputeryzacji. Wystar-
czyło napisać przez kalkę, pójść do koleżanki 
z pokoju obok i załatwić sprawę. Dzisiaj 
wszystko jest sformalizowane i podparte wie-
loma podpisami.

Trzeba przyznać, że dobrze się pracowało. 
Spółdzielnia to nie tylko struktura domów 
i ulic, ale przede wszystkim ludzie. Mieliśmy 
to szczęście, że pracowaliśmy ze wspania-
łymi działaczami, którzy nawet w najgor-
szych czasach politycznych nie poddawali 
się presji i nie zatracili spółdzielczego ducha. 
Oczywiście nie mogliśmy tak całkiem 
płynąć pod prąd, ale nie pamiętam osób, 
które byłyby skupione tylko na pieniądzach - 
wspomina.   
Pytany o ludzi, którzy jego zdaniem wy-
warli szczególny wpływ na LSM bez chwili 
zastanowienia wymienia Władysława Zdzy-
mirę – pierwszego kierownika Spółdzielni, 
później przewodniczącego Zarządu 
a ostatecznie prezesa, który cieszył 
się ogromnym autorytetem.
(...)

Maciej Adamczuk przez trzy pierwsze lata 
pracy w LSM był referentem, ale widocz-
nie szybko dostrzeżono jego wartość, 
bo już w 1982 roku został Kierownikiem 
Działu Organizacyjno-Samorządowego. 
Tę funkcję pełni do dzisiaj. Było to za preze-
sury Stanisława Jasaka.
- Wszystko jakoś szybko się potoczyło.
Prezes Tumilewicz odszedł wtedy do Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Piekary”, która 
wydzieliła się z LSM. Warto powiedzieć dlacze-
go się wydzieliła. Otóż dlatego, że spółdziel-
nia dobrze funkcjonuje wtedy, kiedy jest do-
bry i bliski kontakt Zarządu i Rady Nadzorczej 
z członkami. Myśmy wtedy osiągnęli około 
350 tysięcy metrów kwadratowych a inwesty-
cje nadal trwały. Gdy pierwsze nieruchomo-
ści na Piekarach były już zasiedlane, podjęto 
decyzję o podziale, bo LSM stawała 
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się po prostu za duża. Zwłaszcza, że w planach 
była jeszcze budowa dużego Osiedla Ulesie 
na około 35 000 mieszkańców. Wybraliśmy 
tę drogę, choć można to było zrobić inaczej, 
jak na przykład w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nadodrze” w Głogowie, która funkcjonuje  
w oparciu o całkowicie wydzielone gospo-
darczo osiedla. W takim układzie zarząd 
pełni nadrzędną funkcję nad kierownikami  
poszczególnych osiedli, w których funkcjonu-
ją nawet różne stawki opłat.
(…) [Potem] oddzieliliśmy się od Pro-
chowic. Tam dość prężnie rozwijał  
się przemysł i narodził się pomysł budowy 
około tysiąca mieszkań w tym malutkim  
mieście. Robiliśmy już przymiarki inwesty-
cyjne, ale zaczęliśmy dostrzegać problem 
 z naszymi prochowickim zasobami, gdzie  
już mieliśmy dwa lub trzy budynki. Nie było 
z tego jakichś wielkich korzyści, jeśli już,  
to koszty, bo nasze Pogotowie Techniczne 
musiało jeździć do Prochowic, żeby wymienić  
na przykład spaloną żarówkę. Przejazdy,  
wydłużony czas reakcji – to wszystko gene-
rowało spore wydatki.

Chętniej jednak niż o podziałach, opowia-
da o momencie tworzenia Spółdzielni. Nie 
brał w tym udziału, ale – oczywiście – dużo  
na ten temat wie. Zanim przechodzi do sed-
na sprawy, mówi o historyczno-społecznej 
otoczce, wskazując na przemiany w drugiej 
połowie lat 50., kiedy po śmierci Stalina pol-
skie społeczeństwo odczuwa tak zwaną od-
wilż. Pojawiają się nowe inicjatywy, zaczyna 
wiać wiatr, przynoszący – wciąż niewielkie, 
ale jednak – zmiany.
(...)
Maciej Adamczuk z dużym rozrzewnieniem 
wspomina ogromny zapał założycieli LSM. 
Lubi prostować – jego zdaniem krzywdzą-
cą – opinię, że Spółdzielnia to relikt komuny. 
Uważa, że ludzie używają skrótowych haseł, 
nie mając tak naprawdę pojęcia, o czym mó-
wią i przypomina, że w latach 60. przedwo-
jenna spółdzielczość przez niektórych była 
uznawana z kolei za relikt burżuazyjny.

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa po-
wstała w odpowiedzi na potrzebę realizacji 
ambicji posiadania mieszkania w tak zwa-
nym nowym budownictwie – bez względu 
na niewielki metraż. Szczególnie dotyczy-
ło to osób, które do Legnicy przyjechały  
za pracą, bo przecież lata 60. to czas roz-
woju przemysłu w mieście i napływ siły 
roboczej z zewnątrz. W mieście była praca, 
a jeśli udało się dostać jeszcze mieszkanie, 
to była już podstawa do zakładania rodziny. 
Dodatkowo mieszkanie w mieście wiązało 
się z dostępnością do szkół i przedszko-
li, dlatego coraz więcej ludzi migrowało  

W tak dużej spółdzielni, jaką jest LSM, sekretariat jest miejscem, przez które przepływa 
ogromna liczba dokumentów. Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Informatyczne-
go pozwoliło monitorować te ilości, dzięki czemu z dokładnością można podać dane 
liczbowe dotyczące zarejestrowanych w 2020 roku pism, z podziałem na ich typy.

Liczby pism wychodzących nie oddają do koń-
ca skali i ilości, ponieważ co miesiąc są wysył-
ki tzw. zbiorcze (np. faktury do mieszkańców  
lub właścicieli lokali użytkowych), które reje-
strowane są jako pismo pod jednym numerem, 
jako jedna sztuka, ale w systemie zaznaczyć 
trzeba każdą pozycję do zestawienia zbiorcze-
go i pojedynczo spakować w koperty – około 
500 sztuk miesięcznie.

Typ pisma Suma

faktury zakupu 4141

pisma przychodzące 9227

pisma wychodzące 18205

Razem 25170

ze wsi do miasta, a zakłady pracy nie nadą-
żały z zabezpieczaniem wszystkich potrzeb 
mieszkaniowych.
- Ówczesne władze zdały sobie sprawę, że spół-
dzielczość to nie burżuazja, ale konieczność, 
dlatego stworzyły dogodne dla zakładania 
i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych 
mechanizmy. Przez jakiś czas spółdzielnie 
funkcjonowały zgodnie z własnymi zasadami, 
aż wreszcie władze zaczęły zastrzegać sobie 
prawo dysponowania określoną pulą miesz-
kań, które otrzymywali tylko zasłużeni.
Maciej Adamczuk stawia sprawę jasno  
– spółdzielnie mieszkaniowe nie są po to, 
żeby budować luksusowe apartamenty. 
Tworzy się je, aby zabezpieczyć potrzeby 
mieszkaniowe o podstawowych standar-
dach przy możliwe najniższych kosztach. 
Twierdzi, że dzisiaj – gdyby istniały inne 
uwarunkowania formalno-prawne – spół-
dzielnie mogłyby budować mieszkania  
dla młodych ludzi dużo taniej niż dewelope-
rzy, ale wyraźnie widać, że to deweloperzy 
znajdują się na uprzywilejowanej pozycji  
i rynek mieszkaniowy w Polsce wygląda  
tak, a nie inaczej.
(...)
Zapytany o receptę na sukces Spółdzielni, 
Maciej Adamczuk mówi, że zawsze będzie 

działo się dobrze, jeśli członkowie i wła-
dze Spółdzielni będą przestrzegali zapi-
sów statutowych. Uważa, że to podstawa, 
określająca zasady, które ułatwiają stabilne 
i długotrwałe funkcjonowanie. Ponadto, 
ważna jest równowaga pomiędzy władzami  
-  Zarządem a Radą Nadzorczą. Obie 
strony muszą się wzajemnie szanować  
i być dla siebie autorytetami.

Czym Maciej Adamczuk zajmuje  
się na co dzień, jako kierownik Działu Orga-
nizacyjno-Samorządowego?
- Mówiąc najogólniej, nasz dział zajmuje 
się organizacją Spółdzielni. Gromadzimy 
wszelkie agendy związane z jej funkcjo-
nowaniem, poczynając od Statutu LSM  
i na rejestrach sądowych kończąc. Oprócz 
tego obsługujemy pracę wszystkich organów 
– Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, 
Zebrań Osiedlowych i Zarządu. Gromadzimy 
i opracowujemy wszelkiego rodzaju regula-
miny, projekty struktury organizacyjnej oraz 
dokumentujemy sprawy związane ze skar-
gami ze strony członków. Prowadzimy rów-
nież sekretariat i realizujemy zadania, które 
zazwyczaj należą do obowiązków rzecznika 
prasowego. Nie nudzimy się.

SEKRETARIAT W LICZBACH
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zaczarowany ogród klubu „agatka”

 Lato 2021 z klubem „agatka”

Tegoroczna wiosna zrodziła pomysł stworzenia agatkowego
Zaczarowanego ogrodu. Projektowi towarzyszy recyklingowa 
zbiórka donic i pojemników, na bazie których ma powstać wyjąt-
kowa aranżacja, składająca się z roślin ozdobnych,kwiatów, warzyw 
i ziół. Kolejnym etapem będzie wspólne kolekcjonowanie ciekawych 
bylin i sadzonek roślin leczniczych. Docelowo doniczkowy ogród 
będzie wykorzystywany na potrzeby zajęć edukacyjnych. Dlate-
go też w ramach społecznej akcji w klubie przyjmowane są różne 
niepotrzebne donice i ciekawe pojemniki, które mogą ponownie
zaistnieć w nowym miejscu w nowej roli. Wypełnione ziemią 
i zaopiekowaną roślinnością, ponownie nabiorą pożytku 
i nowej wartości.   

Nowa aranżacja roślinna, jako miejsce przyjazne owadom, może 
pozytywnie wpływać na bioróżnorodność wokół nas. Warto wspie-
rać różne lokalne proekologiczne inicjatywy, nawet te realizowane 
w małej skali, ponieważ liczą się wszystkie działania, które ostatecz-
nie składają się na większą, dobrą całość.    

Zarówno prowadzony przez placówkę program edukacyjnych 
działań, związanych z twórczym recyklingiem,  jak i  nowa akcja, wpi-
sują się w globalnie promowaną ekologiczną ideę zero waste, ozna-
czającą projektowanie i zarządzanie produktami oraz procesami 
tak, aby systematycznie eliminować szkodliwość odpadów i mate-
riałów oraz zmniejszać ich objętość. A wszystko po to, by przetwa-
rzać i odzyskiwać większość zasobów, nie spalać ich ani nie zakopy-
wać. Zero waste to również fi lozofi a życia i ochrona ekosystemów, 
która ma eliminować uwalnianie szkodliwych substancji do ziemi, 
wody  oraz powietrza i niwelować zagrożenia dla zdrowia.

Podczas tegorocznych wakacji Klub Mieszkańców Agatka przygoto-
wuje czterotygodniowy program niepowtarzalnych atrakcji.
Od 5 do 30 lipca dzieci będą mogły wybierać spośród wielu propo-
zycji, wśród których znajdą się warsztaty: plastyczne ekologiczne, 
kreatywne, językowe, ceramiczne, modowe, designerskie oraz robo-
tyki. Za sprawą klubowych zajęć dzieci wybiorą się także do rożnych 
zakątków Europy i świata, poznając tamtejsze ciekawostki, smaki
i zapachy. Wszystko to dzięki nowemu, w pełni rozrywkowemu 
programowi edukacyjnemu „ENGLISH SUMMER”, przygotowanemu 
jako swoiste „Podróże z Lego i językiem angielskim”.  Z pewnością 
wiele wrażeń i wiedzy dostarczą wakacyjne zajęcia LEGO robotyki, 
oparte na programie edukacyjno – konstruktorskim „Bricks 4 Kids”.  

Tego lata będziemy także inspirować się niepowtarzalnym świa-
tem natury, do czego doskonałą okazją będzie praktyczna nauka 
proekologicznych zachowań, tworzenie recyklingowe arcydzieł
i wyjątkowych ekoproduktów.

W programie znajdują się także plenerowe wycieczki do miejsc, 
które stanowią największe atrakcje turystyczne Dolnego Sląska.
Ze względu na panujący wciąż reżim sanitarny, praca w grupach 
przyjmie formę warsztatową z ograniczoną liczbą uczestników, 
ale konstrukcja naszego programu i zróżnicowane pakiety atrak-
cji, dadzą szeroki wachlarz możliwości dla wielu dzieci. Po długim 
czasie izolacji od grup rówieśniczych, nasze propozycje mają rów-
nież na celu „odmrażanie” wspólnego uczestnictwa oraz pomoc 
w ponownym budowaniu relacji społecznych. Mamy nadzieję, 
że dzięki temu tegoroczne wakacje będą cieszyć i staną się dla dzie-
ci wyczekiwanym elementem powrotu do normalności.   
Program wakacyjny Lato 2021 z Klubem „Agatka” będzie realizowa-
ny przy wsparciu fi nansowym Gminy Legnica. Klub Mieszkańców „Agatka”: ul. Artyleryjska 40f, Legnica

tel. 767230983 kmagatka@legnickasm.pl  Fb: KMAgatka

AGATKA I KOPERNIK
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Letnia przygoda z kopernikiem
„Warsztatowe lato z Kopernikiem” – pod tym hasłem kryje się moc 
atrakcji, które przygotowujemy na tegoroczne wakacje. Uczestnicy 
kopernikowych warsztatów każdego dnia będą rozwijać swoją wy-
obraźnię, kreatywność oraz zdolności manualne. Wspólnie przeżyje-
my morską przygodę, wybierzemy się w podróż w kosmos, staniemy 
się piratami, a nawet odwiedzimy Dziki Zachód.

Dzieci będą mogły wybierać spośród różnorodnych zajęć, ponieważ 
wakacje w SDK „Kopernik” będą obfitowały w warsztaty kreatywne, 
sportowe, plastyczne, sensoplastyczne, ceramiczne oraz etnogra-
ficzne. Poznamy kulturę Grecji, dowiemy się, jak greckim alfabetem 
zapisać nasze imiona oraz stworzymy własną wersję starożytnej 
wazy. Wybierzemy się także w podróż do Ameryki, ale nie tej współ-
czesnej, znanej z ekranów telewizorów – my zajmiemy się Indianami 
Pueblo.

Uczestnicy kopernikowego lata będą mieli także możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach kulinarnych w Casa Poltino Tapas Bar, serwu-
jącym kuchnię latynoską. Zaznajomimy się z działaniem restauracji 
dosłownie od kuchni. Pod kierunkiem doświadczonych kucharzy 
przygotujemy pyszny posiłek.

Wakacyjne przygody urozmaicimy wycieczkami autokarowymi  
do najbardziej urokliwych miejsc Dolnego Śląska, gdzie wspól-
nie odkryjemy wiele tajemnic natury, poznamy historię pszczół  
i ich znaczenie dla środowiska, a także przybliżymy dzieciom letni 
rytm życia na wsi.

Podczas „Warsztatowego lata z Kopernikiem” skupimy się również 
na czerpaniu radości z zajęć sportowych oraz odbudowywaniu  
relacji społecznych, które w ostatnim czasie były mocno ograniczone.  
W ramach programu warsztatów zaprosiliśmy do współpracy spe-
cjalistów, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania.

Po wakacjach, pełni energii do działania, znów zaprosimy wszyst-
kich rozwijania swoich pasji  i talentów w Spółdzielczym Domu Kul-
tury „Kopernik”.

Mamy nadzieję, że jesień upłynie nam pod znakiem warsz-
tatów, spotkań i pikników. Nauczymy się szycia na maszy-
nie, tworzenia kompozycji florystycznych, zaplatania makram,  
a może nawet tkania makatek. Będziemy także aktywnie włączać się 
w pomoc bezdomnym zwierzętom.

Zapraszamy również do uczestnictwa w inspirujących spotka-
niach. Już dzisiaj przygotowujemy się do wernisażu wystawy ma-
larstwa Katarzyny Żok, zielonogórskiej artystki, twórczyni projektu  
„100 maków na 100-lecie Niepodległości”. Nie zabraknie także wie-
czorów autorskich, których jesienny cykl otworzy legnicka pisarka 
Kamila Mitek. Wspólnie stworzymy również półkę bookcrossingową, 
ale nie taką, na której utkną książki niechciane. Naszym celem jest 
zachęcenie do czytelnictwa, więc znajdzie się tam wiele nowych i do-
brych pozycji. Przede wszystkim jednak już dziś zachęcamy do uczest-
nictwa w naszych stałych sekcjach: plastycznej, sensoplastycznej 
i tanecznej.  

co przyniesie jesień?

Na warsztaty zapraszamy od 5 do 16 lipca oraz od 9 do 20 sierp-
nia. Różnorodne pakiety atrakcji zapewnią każdemu uczestnikowi  
niezapomniane przeżycia i co najważniejsze spędzony aktywnie 
czas, z dala od komputerów.

Mając na uwadze obowiązujący reżim sanitarny, będziemy mogli 
przyjąć ograniczoną liczbę uczestników, którzy będą pracowali  
w kameralnych grupach. Mamy nadzieję, że wkrótce powrócimy  
do normalności, by od września móc ruszyć z nowym programem.

AGATKA I KOPERNIK
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Legnickie święto biżuterii trwa!
Trwa 41. edycja Legnickiego Festiwalu Srebro – jednego z największych 
w europie przeglądów awangardowej biżuterii autorskiej, czyli takiej, 
w której główną rolę gra nie tyle cenny materiał, co komunikat artystyczny. 

Podczas kulminacji poznaliśmy laureatów 
29. Międzynarodowego Konkursu Sztuki 
Złotniczej, którego tematem było niezwy-
kle aktualne w kontekście pande-
mii hasło Wciąż Człowiek? Grand 
Prix powędrowało do polskiego 
złotnika, Tadeusza Jaśkowia-
ka, a wyboru dokonało jury 
złożone z wybitnych artystów 
i znawców sztuki biżuterii. Po-
lak pokonał sporą konkurencję 
– na bieżącą edycję wpłynęło 
357 prac autorstwa 186 arty-
stów z 35 krajów. Na wystawę 
główną zakwalifi kowała się biżu-
teria i obiekty 44 twórców. Pokaz 
prac czeka na zwiedzających w Ga-
lerii Sztuki przy pl. Katedralnym 1. 
Jak zauważył Sławomir Fijałkow-
ski, członek jury konkursu, wielo-
letni konsultant merytoryczny Festi-
walu „zwycięska praca jest bardzo mocna 
w kontekście tematu. To praca niezwykła
na wielu poziomach takich różnych 
opozycji: cyfrowe/materialne, stare/nowe, 
użytkowe/kontemplacyjne”.

Podczas kulminacji poznaliśmy laureatów 
29. Międzynarodowego Konkursu Sztuki 
Złotniczej, którego tematem było niezwy-
kle aktualne w kontekście pande-

Wciąż Człowiek? Grand Wciąż Człowiek? Grand Wciąż Człowiek?
Prix powędrowało do polskiego 
złotnika, Tadeusza Jaśkowia-
ka, a wyboru dokonało jury 
złożone z wybitnych artystów 
i znawców sztuki biżuterii. Po-
lak pokonał sporą konkurencję 
– na bieżącą edycję wpłynęło 
357 prac autorstwa 186 arty-
stów z 35 krajów. Na wystawę 
główną zakwalifi kowała się biżu-
teria i obiekty 44 twórców. Pokaz 
prac czeka na zwiedzających w Ga-
lerii Sztuki przy pl. Katedralnym 1. 
Jak zauważył Sławomir Fijałkow-
ski, członek jury konkursu, wielo-
letni konsultant merytoryczny Festi-

zwycięska praca jest bardzo mocna 
w kontekście tematu. To praca niezwykła

Ponadto Legniczanie mają możliwość 
zobaczenia 14 ekspozycji, usytuowanych 
w ścisłym centrum miasta. To pokazy 

prezentujące różnorodne przy-
kłady biżuterii artystycznej 
ponad 500 współczesnych 
twórców z całego świata 
– łącznie około 1000 obiek-
tów biżuterii i designu, 
m.in. Polski, Francji, Belgii, 
Litwy, Niemiec, Słowacji, 
Holandii, Wielkiej Brytanii 
i Chin. Do końca wakacji po-
zostanie otwarta wystawa 
pokonkursowa oraz dwie 

ekspozycje w Muzeum Mie-
dzi. Te ostatnie to propozycje 

dla chcących odbyć podróż 
w głąb historii polskiego złot-

nictwa – retrospektywna wysta-
wa Handmade 2. Polska sztuka srebra 

lat 1979-1999, oraz przekrojowa prezentacja 
twórczości prof. Andrzeja Szadkowskiego, 
jednego z najważniejszych polskich arty-
stów-złotników, założyciela Katedry Biżu-
terii na Wydziale Tkaniny i Ubioru na ASP 
w Łodzi. (mat. prasowe Galerii Sztuki)

Extranalities - LFS 2021

Sylwetki Twórców Delphine Perrache - LFS 2021

GALERIA SZTUKI W LEGNICY
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konTakT z LSM Lokale użytkowe do wynajęcia

nakrętki z pomocą

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.

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 pro-
blemy 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

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje
do wynajmu następujące lokale użytkowe:

• ul. Gwiezdna 8 , lok nr 206 o pow. 24 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.

nie dajmy się oszukać!

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.

WARTO WIEDZIEĆ

Przypominamy, że o planowanych przeglądach technicznych 
(np. instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych) 
Zarząd LSM informuje Państwa, wywieszając opieczętowane 
pisemne informacje na klatkach schodowych, natomiast oso-
by dokonujące przeglądu, zawsze posiadają pisemne upo-
ważnienie podpisane przez członka Zarządu LSM. Prosimy 
o zachowanie czujności i ostrożności w kontaktach z osobami po-
dającymi się za pracowników Spółdzielni i oferującymi usługi rze-
komo refundowane przez LSM. Jeśli pojawi się u Państwa osoba, 
co do której tożsamości nie jesteście pewni, skontaktujcie 
się Państwo z administracją Spółdzielni i upewnijcie się, że nie 
macie do czynienia z oszustem.

W SDK „Kopernik” i w Biurze Obsługi Mieszkańca  przez 
cały czas trwa zbiórka plastikowych nakrętek, któ-
re przekazywane są na pomoc potrzebującym dzie-
ciom. Czyste nakrętki w jednorazowym opakowaniu 
można przekazywać w godzinach pracy SDK „Kopernik”. 
Nakręćmy się na pomoc!

Materiały LSM. 
Redakcja i korekta: Agnieszka Szerwińska-Pasiecznik
e-mail: elesemka@legnickasm.pl / tel. 606 252 681
Skład: Studio Grafi czne Agama Media / www.agamamedia.pl
Zdjęcie na okładce: B. Hamanowicz/miedzlegnica.eu



krzyżówkowy zakątek
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POZIOMO:
1. Najlepszą obroną jest…
2. Tu leży ... pogrzebany
3. Złej baletnicy przeszkadza … u spódnicy
4. … z wozu, koniom lżej
5. Myślał … o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli.
6. Wybierać się jak sójka za …
7. Dumny jak …
8. … pańska na pstrym koniu jeździ.
9. Ucz się i pracuj, a … sam ci wyrośnie.
10. … na pudy.
11. … nogą zamiata.
12. Paluszek i główka to szkolna …
13. Zakazany ...
14. Złapał … Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma.
15. Trafi ła … na kamień.
16. Cięty jak …

PIONOWO:
7. Kto rano wstaje, temu … Bóg daje.
12. … syty i owca cała.
13. Pańskie … konia tuczy.
17. U sąsiada … jest zawsze bardziej 
      zielona.
18. Jaki pan, taki …
19. Bliższa koszula ciału niż …
20. … w szklance wody.
21. Nie dla psa …
22. Hulaj …, piekła nie ma.
23. Robić z igły …
24. Jak …, to do Boga.
25. Gdyby … nie skakała, to by nóżki nie złamała.
26. Przyszła … do woza.

Hasła krzyżówek można przesłać na trzy sposoby: esemesem na numer 
607 622 568, mailem elesemka@legnickasm.pl lub pocztą na adres LSM 
ul. Gwiezdna 8 w Legnicy. W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko 
oraz numer telefonu do kontaktu.
Dla zwycięzców dorosłej krzyżówki mamy egzemplarze publikacji jubi-
leuszowej LSM, koszulki z jubileuszowym logo oraz fi rmowe parasole.  
Dla dzieci przygotowaliśmy nagrody-niespodzianki. Na hasła czekamy do 31 
lipca 2021 r.
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Autorem krzyżówki
jest dziesięcioletni 
Mikołaj Pasiecznik :)

Lubi je Mort, kolega pingwinów z Madagaskaru.

Od niej wzięła się nazwa koloru

Arbuz po angielsku to water….?

Dobrze wpływa na wzrok

 Jego nazwa związana jest z ziemią

Drąży się ją na Halloween

Rajski owoc

Gruszka chciała być chuda jak…?

Mniejsza od pomarańczy

…. wpadła do fartuszka

Kuzynka czereśni

Lodowa lub masłowa

Zielona cytryna

Żółty i wygięty

Ptak i owocSaMo zdroWie czyLi 
WarzyWa i oWoce 

W roLi gŁÓWnej!


