elesemka
magazyn mieszkańców Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

NR 02 / 2022
KWIECIEŃ

PROJEKTY ZMIAN
W USTAWIE
O SPÓŁDZIELNIACH - STR. 4

MAMY WOBEC
SIEBIE OBOWIĄZKI
- STR. 8

INFORMACJA
O KOSZTACH
CIEPŁA - STR. 10

HEJ, MIEDŹ!

Trwają nabory do SMS Miedź
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica prowadzi rekrutację na rok szkolny
2022/2023 dla klas I oraz IV szkoły podstawowej. Nauka w SMS Miedź dla młodych
sportowców z całego regionu może okazać się przepustką do profesjonalnej kariery
i trampoliną w piłkarskim rozwoju.

Obok wielowymiarowego rozwoju uczniów
niewątpliwym atutem szkoły jest bogaty
i stały harmonogram zajęć. Dzięki temu
w godz. 7:30 - 16:30 dziecko znajduje
się pod stałą opieką pedagogów, mając
zapewnione w tym czasie także zajęcia dodatkowe, na które szkoła zapewnia transport autokarowy. Daje to komfort rodzicom, a ich pociechom zapewnia wolny czas
w godzinach późnopopołudniowych.
Zajęcia lekcyjne odbywają się w prywatnej
przestrzeni, wydzielonej w sektorach C i D
VII LO przy ul. Radosnej 17.

Uczniowie spoza Legnicy mają możliwość
zamieszkania w nowoczesnej bursie. Istnieje również możliwość wykupienia obiadu
w szkole.
W klasie I czesne wynosi miesięcznie
150 zł (w okresie wrzesień-czerwiec).
Od września 2022 r. uczniowie SMS Miedź
nie będą ponosić opłat za udział w wakacyjnym procesie treningowym w Akademii
Piłkarskiej Miedzi Legnica.
Natomiast w klasach 4-6 czesne wynosi
miesięcznie 0 zł, a od lipca opłata za szkolenie w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica
dla uczniów IV klasy Szkoły Podstawowej
Mistrzostwa Sportowego Miedzi Legnica
wynosić będzie 70 zł miesięcznie. Uczniowie otrzymują sprzęt sportowy bez dodatkowych opłat.

foto. B. Hamanowicz (Akademia Miedzi)

W ramach kształcenia poznawczego uczniowie uczestniczą w zajęciach z robotyki, lekcjach teatralno-muzycznych, a także rozwijających grach i zabawach integracyjnych.
SMS Miedź zapewnia rozwój ruchowy dzieci
i młodzieży. Uczniowie w klasach 1-3 w tygodniu odbywają trzy treningi piłki nożnej,
dwa treningi innych dyscyplin sportowych,
zajęcia z akrobatyki lub tańca oraz zajęcia
na basenie. Z kolei uczniowie w klasach
4-6 w tygodniu odbywają cztery treningi
piłki nożnej, jeden trening innych dyscyplin
sportowych, zajęcia z akrobatyki lub tańca
oraz zajęcia na basenie.

Łącznie daje to aż siedem aktywności
ruchowych, co jest niezwykle ważne dla
ogólnego rozwoju młodych organizmów.

foto. Freepik.com

Projekt skierowany jest zarówno do chłopców, jak i do dziewcząt. Ideą SMS Miedź
jest wszechstronny rozwój dziecka, łączący
naukę ze sportem oraz poznawaniem świata. Zajęcia edukacyjne obejmują podstawę
programową i naukę języków obcych – dla
pierwszoklasistów angielskiego i niemieckiego, a dla uczniów klasy IV angielskiego,
francuskiego i niemieckiego.

WSTĘPNIAK

Brak stabilizacji politycznej na świecie, wysoka inflacja, podwyżka płacy minimalnej i stale rosnące ceny
w każdym sektorze polskiej gospodarki powodują, że jeszcze bardziej musimy przyglądać się naszym finansom.
Dlatego też konieczne jest dostosowywanie stawek opłat
za lokale do dynamicznej sytuacji w kraju. W ostatnich
latach szczególnie gwałtowny wzrost cen następuje
w obszarze energetycznym i stąd nasza decyzja
o wyraźnej zmianie wysokości zaliczki na ciepło. Potrzebę tej zmiany zauważycie Państwo, czytając informację
o rozliczeniu kosztów ciepła za poprzedni sezon, którą
publikujemy na łamach „Elesemki”.
Równie trudno przewidzieć kierunki rozwoju kwestii koronawirusa, ale – odpowiadając na liczne pytania naszych
spółdzielców o termin organizacji Walnego Zgromadzenia LSM – jesteśmy przygotowani i zgodnie z art. 90
ustawy covidowej, Walne Zgromadzenie zostanie zwołane
do sześciu tygodni od dnia odwołania stanu epidemii. Chciałbym podkreślić, że będzie to przedsięwzięcie
naprawdę wyjątkowe i bardziej czasochłonne niż zwykle, ponieważ nigdy dotąd nie musieliśmy jednocześnie
procedować spraw z tak długiego okresu. Przypominam
bowiem, że na najbliższym zgromadzeniu członków LSM

Zarząd i Rada Nadzorcza będą zobowiązani do przedstawienia Państwu sprawozdań z różnych obszarów działalności w latach 2019, 2020 i 2021. Będziemy również
musieli podjąć stosowne uchwały i zdecydujemy o podziale nadwyżki bilansowej. Bardzo ważnym zadaniem będzie
także wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. Czeka
nas zatem wiele pracy, ale mam nadzieję, że członkowie
LSM zechcą wesprzeć nasze wysiłki i osobiście wezmą
udział w Walnym Zgromadzeniu.
Przed nami Wielkanoc i z tej okazji życzę Państwu przede
wszystkim spokoju i zdrowia. Oby wiosna, zgodnie
z tradycją, dająca nowy początek i nowe życie, przyniosła
nam wyciszenie, dodała energii i nadziei na szybkie nadejście lepszych czasów. Spokojnych świąt!
Jan Szynalski - Prezes Zarządu LSM

foto. Dariusz Borowiec

Tegoroczne przedwiośnie jest najtrudniejszym od kilkudziesięciu lat. Na początku trzeciego roku epidemii
Covid-19 jesteśmy świadkami tragedii rozgrywających
się tuż za granicą naszego kraju. W pomoc Ukrainie
zaangażowało się wiele państw na całym świecie.
My także dokładamy naszą cegiełkę w postaci organizacji
zbiórki darów oraz otwarcia naszych placówek dla dzieci,
które przyjechały z kraju ogarniętego wojną.

foto. Dariusz Borowiec

Żyjemy w czasach pełnych wyzwań

BĘDĄ ZMIANY W PRAWIE?

Zmiany muszą być przemyślane
W Senacie RP oraz Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad zmianami
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. Autorzy zmian
twierdzą, że przede wszystkim chodzi im o dostosowanie ustawy do aktualnego
orzecznictwa. Duży nacisk położono także na ustalenie nowych zasad działalności
spółdzielni. Prawnicy i środowisko spółdzielcze mają jednak wiele wątpliwości
co do projektów i nie szczędzą krytyki.
Wiele uwag zgłosiła Krajowa Rada Spółdzielcza. Jedna z nich
odnosi się do planowanej rezygnacji z prawa odmowy członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi. Dziś jest
to możliwe w sytuacji, gdy udostępnienie naruszałoby prawa
tych osób lub gdy istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem
spółdzielni i przez to wyrządzi jej znaczną szkodę. Szczególnie
dotyczy to umów z wykonawcami inwestycji, firmami świadczącymi usługi na rzeczy spółdzielni i umów o pracę. Za nieudostępnienie tych dokumentów ma grozić odpowiedzialność karna.

Nikt nie będzie chciał zawierać umów
ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
Jeżeli ta zmiana wejdzie w życie, spółdzielnie mieszkaniowe – jako
jedyne podmioty gospodarcze w kraju – zostaną pozbawione tajemnicy przedsiębiorstwa, która jest niezbędna dla niezakłóconego funkcjonowania. Konkurujący ze spółdzielniami zarządcy nieruchomości
będą mogli zwrócić się do jakiegokolwiek spółdzielcy o pozyskanie
tych dokumentów, a dane w nich zawarte mogą zostać wykorzystane
na przykład do paraliżu realizowanych przez spółdzielnie przetargów.

Nie określono zabezpieczeń na stronie
internetowej.
Projekt ustawy zakłada obowiązek posiadania strony internetowej przez każdą spółdzielnię mieszkaniową. Mają tam
być udostępniane dokumenty dotyczące jej
działalności.
Nowelizacja zakłada przyznanie osobom, które nie są członkami
spółdzielni, ale przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, możliwości otrzymania kopii np. uchwał organów spółdzielni, dokumentów dotyczących głosowania poza walnym zgromadzeniem czy umów i faktur, dotyczących nieruchomości przez
nie zamieszkiwanych. Jest to pomysł zdecydowanie daleki od idei
członkostwa, naruszający prawa korporacyjne członków oraz tajemnicę przedsiębiorstwa. Zdaniem Mieczysława Grodzkiego, Prezesa
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, projektowane zapisy dyskryminują spółdzielnie mieszkaniowe względem innych podmiotów
i naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

Szeroki zakres zmian dotyczy walnego
zgromadzenia i zarządu.
Planowane jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych w tych
obszarach, z których najistotniejsze związane są z:
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• wprowadzeniem możliwości pisemnego i zdalnego głosowania
przed terminem walnego zgromadzenia – niezależnie od obowiązującego stanu epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego;
• wyborem zarządu na walnym zgromadzeniu, w wyborach bezpośrednich;
• określeniem trybu przeprowadzania głosowania w wyborach
do zarządu i rady nadzorczej;
• kadencyjnością zarządu.
Projekt zakłada, że członków zarządu zawsze, z mocy ustawy, będzie
powoływać walne zgromadzenie. Obecnie należy to do kompetencji
rady nadzorczej LUB walnego zgromadzenia – stosownie do postanowień statutu danej spółdzielni. Jest to rozwiązanie zapewniające
samorządność i autonomię spółdzielczą. Podobnie jest z kadencyjnością zarządów, która powinna być pozostawiona decyzji samych
członków, jak jest to teraz, a nie narzucona z mocy ustawy. Warto
przypomnieć, że członkowie zarządów spółdzielni mieszkaniowych
regularnie oceniani są podczas walnego zgromadzenia.

Brak kompleksowego rozwiązania
dla spółdzielczych problemów.
Mieczysław Grodzki wskazuje, że w projekcie brakuje kompleksowego rozwiązania problemu statusu prawnego budynków spółdzielczych posadowionych na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym, co od lat wywołuje negatywne skutki społeczne. Uniemożliwia
to zakładanie ksiąg wieczystych i zaciągnie kredytów hipotecznych przez osoby, które nabyły spółdzielcze własnościowe prawa
do lokali w takich budynkach. Zastrzeżenia budzą też zapisy dotyczące zakresu czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Istnieje obawa, że sparaliżują
one efektywne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową, gdyż każda
przebudowa – np. wykonanie otworu w ścianie nośnej, która jest
częścią wspólną nieruchomości – będzie powodowała konieczność
uzyskania zgody większości właścicieli.
Dariusz Wociór, radca prawny specjalizujący się w prawie spółdzielczym, podkreśla, że zmiany są konieczne, ale muszą być przemyślane, żeby nie doprowadziły do paraliżu funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowych.

Tekst powstał w oparciu o artykuły: 1. Czy spółdzielnie mieszkaniowe czeka rewolucja? 2. Spółdzielniom grozi paraliż, opublikowane
w czasopiśmie „Radca Prawny Dwumiesięcznik” nr 199/2022.

www.legnickasm.pl

REKLAMA

Zadbaj o swój słuch
Najczęstsze objawy ubytku słuchu – czy
dotyczą także mnie?

Dokładne zdiagnozowanie problemów ze słuchem wymaga specjalistycznej konsultacji u lekarza laryngologa lub specjalisty protetyki
słuchu, uzupełnionej o niezbędne badania, takie jak audiometria
tonalna czy impedancyjna.

Zrób szybki test słuchu i sprawdź, czy
potrzebujesz pomocy:
1. Czy zdarza Ci się nie usłyszeć dźwięku dzwonka do drzwi
lub telefonu?
2. Czy inni domownicy zwracają Ci uwagę, że telewizor i radio
ustawione są zbyt głośno?
3. Czy ktoś w Twoim otoczeniu sugerował, że masz problemy
ze słuchem?
4. Czy często zdarza Ci się prosić rozmówcę o powtórzenie
wypowiedzi?
5. Czy zwracano Ci uwagę, że mówisz zbyt głośno, krzyczysz?
Jeżeli na co najmniej dwa pytania odpowiedziałeś „TAK”,
powinieneś udać się do specjalisty w celu wykonania podstawowych
badań słuchu.

foto: mat. prasowe Audiofon

Problemy ze słuchem odczuwa co dziesiąty człowiek na świecie.
Niedosłuch może pojawić się w każdym momencie naszego życia,
a na jego powstanie wpływ najczęściej mają wiek oraz przebywanie
w hałasie.

Aparaty słuchowe poprawiają jakość życia
Ubytek słuchu często objawia się tym, że wprawdzie dobrze
słyszymy naszego rozmówcę, ale nie rozumiemy treści jego wypowiedzi. Innym charakterystycznym problemem jest to, że osoby
z niedosłuchem nie są w stanie określić, skąd dobiega dźwięk.
Aparaty słuchowe umożliwiają wyraźne słyszenie i rozumienie rozmów, nawet w hałasie, a także bezproblemowe słyszenie
głosu z telewizora, subtelnych dźwięków muzyki oraz bardzo
cichych dźwięków natury, takich jak szelest liści lub śpiew ptaków. Również osoby cierpiące na szumy uszne dzięki aparatom
słuchowym odczują znaczną ulgę w tej dolegliwości.
Teraz swój słuch bezpłatnie zbadasz w gabinecie Audiofon przy
ul. Górniczej 2, a także otrzymać fachową bezpłatną poradę
na temat metod radzenia sobie z ubytkiem słuchu.

MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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ISTOTA SPÓŁDZIELCZOŚCI

Rola samorządu w spółdzielni
Spółdzielnie są organizacjami gospodarczymi o charakterze społecznym,
co zdecydowanie odróżnia je od podmiotów działających komercyjnie.
Funkcjonują w wielu dziedzinach gospodarki (bankowość, rolnictwo, przetwórstwo,
usługi, handel, rzemiosło, produkcja, mieszkalnictwo), przestrzegając jednocześnie
spółdzielczych idei.
U podstaw spółdzielczości znajdują się idee społecznej działalności, równości, dobrowolności, demokracji, wzajemnej pomocy oraz
współpracy między spółdzielniami. W Polsce pierwsze ramy funkcjonowania spółdzielni określiła ustawa O spółdzielniach z 1920 r.
Obecnie obowiązuje ustawa Prawo spółdzielcze z 1982 r. z późniejszymi zmianami, w której m. in. ustalono zasady funkcjonowania
samorządu spółdzielni: walnego zgromadzenia, rady nadzorczej
i zarządu, bez których spółdzielnia nie może pracować.
Spółdzielnie są organizacjami samorządzącymi się. Nie mają
zwierzchników czy jednostek nadrzędnych. Ich samorządność
polega także na wyborze przez członków osób do składu organów spółdzielni. Strukturę organów samorządowych oraz ich
kompetencje określa statut danej spółdzielni. W LSM kształtuje
się ona następująco:
- organy podstawowe: Walne Zgromadzenie – podzielone
na części, Rada Nadzorcza, Zarząd;
- organy dodatkowe (fakultatywne): Zebrania Osiedlowe
i Rady Osiedli.
Każdy z tych organów posiada określone statutem i regulaminami
kompetencje.
Epidemia koronawirusa spowodowała utrudnienia, w efekcie
których działalność organów wnioskodawczych została zawieszona, a o funkcjonowaniu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
decyduje ustawa covidowa w art. 90 i 90a.

Czym jest walne zgromadzenie?

Zgodnie ze Statutem LSM Rada Nadzorcza liczy 15 członków
wybieranych na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
Jest to organ o charakterze uchwałodawczym i kontrolno
-nadzorczym – sprawuje nadzór nad całokształtem działalności Spółdzielni. Podejmuje uchwały np. dotyczące regulaminów
wewnętrznych, ustalania opłat od lokali, wyboru członków Zarządu,
przyjmuje roczne sprawozdania finansowe, uchwala roczne plany
gospodarczo-finansowe czy też rozpatruje interwencje członków
w trybie odwoławczym.

Zarząd

Zarząd realizuje uchwały walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do jego kompetencji należy podejmowanie wszelkich decyzji, które
nie są zastrzeżone w ustawie lub statucie dla innych organów.

Pozostałe organy

W LSM funkcjonują również Zebrania Osiedlowe i Rady Osiedli,
mające charakter wnioskodawczy i opiniodawczy, przy czym w trakcie epidemii ich działalność została zawieszona.

Zebrania Osiedlowe

odbywają się w podziale na poszczególne osiedla, zazwyczaj
raz w roku. Ich uczestnicy otrzymują informację o bieżącej działalności spółdzielni i tematyce najbliższego walnego zgromadzenia,
wybierają Rady Osiedli oraz precyzują wnioski dotyczące danego
osiedla, które następnie trafiają do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Rady Osiedli

są organami o charakterze opiniodawczym i zajmują się sprawami
lokalnymi, dotyczącymi danego osiedla. Współpracują z administracją, zgłaszając wnioski i wskazując najpilniejsze sprawy, które
wpływają na warunki zamieszkiwania. Podejmują również próby
łagodzenia konfliktów sąsiedzkich i zabiegają o przestrzeganie zasad porządku domowego. W składzie od trzech do pięciu osób, wybierane są na trzyletnią kadencję. (MA)

foto. Andrzej Bogucki

To zebranie członków spółdzielni, na którym omawiane i zatwierdzane są okresowe sprawozdania z działalności spółdzielni, wybierana
jest rada nadzorcza na kolejne kadencje, oceniana praca członków
zarządu oraz podejmowane stosowne uchwały. To najważniejszy
organ spółdzielni, którego szczególną kompetencją jest uchwalanie statutu. W dużych spółdzielniach, liczących powyżej 500 członków, walne zgromadzenie dzielone jest na części, przy czym każda
z nich obraduje z takim samym porządkiem. Wszystko musi odbywać
się zgodnie z obowiązującym prawem.

Rada Nadzorcza
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SPÓŁDZIELNIĘ TWORZĄ LUDZIE

Spółdzielnia to jej członkowie
O potrzebie prawidłowego
funkcjonowania organów samorządowych
mówi Andrzej Andrzejewski
– Przewodniczący Rady Nadzorczej LSM.
JACY LUDZIE POWINNI REPREZENTOWAĆ SPÓŁDZIELCÓW
W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH?
Powstało wiele definicji spółdzielczości, spółdzielni i samorządu
spółdzielczego, jednak podstawą każdej z nich jest fakt, że spółdzielnia to jej członkowie. A członkowie to ludzie – z określonymi
cechami charakteru, z różnymi przekonaniami i różnie angażujący
się w działalność społeczną oraz środowiskową. Ważne jest, żebyśmy
do organów spółdzielni wybierali ludzi powszechnie szanowanych,
mających określone doświadczenie zawodowe i rozumiejących idee
spółdzielcze. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że te organy rzeczywiście spełnią swoją rolę.
DLACZEGO SAMORZĄD JEST TAK WAŻNY DLA FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI?
Musimy pamiętać, że w każdej spółdzielni dobrze dzieje się tylko
wtedy, gdy jej poszczególne organy przestrzegają zapisów statutowych i nie mają pokusy sięgania po kompetencje innych organów. Ważna jest również dobra wola członków Spółdzielni, którzy
rozumieją zasady jej funkcjonowania i mają świadomość swoich
obowiązków wobec niej. Wszelkie odstępstwa od tych zasad
wywołują zakłócenia i nieprawidłowości, które mogą doprowadzić
do dezorganizacji a nawet upadłości spółdzielni.
foto. Agnieszka Szerwińska-Pasiecznik

CZY ZAUWAŻALNY JEST WPŁYW EPIDEMII
NA CZŁONKÓW LSM?
Zawieszenie działalności organów wnioskodawczych w czasie trwania epidemii bezpośrednio wpływa na tworzenie się wśród mieszkańców grup pozastatutowych. Jedna z nich przybrała niekorzystną
dla LSM nazwę i generuje negatywne opinie oraz promuje szkodliwe
dla Spółdzielni postawy. Najtrudniej jednak zrozumieć to, że nie wyrażają chęci pozyskania rzetelnej informacji w naszej Społdzielni.

Pracownik na medal
Pod koniec lutego 2022 r. Arkadiusz Zakrzewski – administrator Osiedla Kopernika II
– odebrał z rąk Wicewojewody Dolnośląskiego Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Arkadiusz Zakrzewski pracuje w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
od 29 lat. Medal został mu przyznany jeszcze w 2021 r., ale podczas,
gdy były one wręczane w stolicy Dolnego Śląska, nasz kolega z pracy był w jednej ze swoich podróży po Europie.
Serdeczne gratulacje, Arku!

foto. arch. LSM

Medal jest odznaczeniem państwowym, przyznawanym przez
Prezydenta RP i stanowiącym wyróżnienie zasług uhonorowanego dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to medal
trzystopniowy. Brązowy może otrzymać osoba, której staż pracy
wynosi minimum dziesięć lat, srebrny jest dla pracownika z ponaddwudziestoletnim stażem, natomiast złoty można otrzymać dopiero
po przepracowaniu trzydziestu lat u jednego pracodawcy. Oprócz
tego, osoba odznaczona powinna prezentować nienaganną postawę w pracy, wyróżniać się zaangażowaniem oraz inicjatywą.

Jan Szynalski i Arkadiusz Zakrzewski
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Mamy wobec siebie obowiązki
Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych został opracowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.
IV Kongres Spółdzielczości zatwierdził go 22 listopada 2008 r.
We wstępie tego dokumentu został podkreślony wyjątkowy charakter spółdzielni
jako podmiotów znajdujących się pod dużą
presją społeczną, wnikliwie obserwowanych i wymagających szczególnej dbałości
o zachowywanie wysokich norm etycznych
oraz moralnych. Jego autorzy wychodzili
z założenia, że przyjęcie kodeksu (…) może
przyczynić się do krzewienia powszechnej
świadomości, że warto postępować zgodnie
z zapisanymi w nim normami i zasadami, ponieważ nadają one działaniom i życiu ludzi
w spółdzielni głębszy, humanistyczny sens
(źródło: https://krs.org.pl/spoldzielczosc/kodeks-dobrych-praktyk-spodzielczych).
Kodeks składa się z sześciu części:
wprowadzenia, wartości i zasad spółdzielczych, wzajemnych relacji spółdzielnia
– członkowie, spółdzielnia wobec klientów
i środowiska lokalnego, współpracy międzyspółdzielczej oraz zasad dobrego zarządzania spółdzielnią.
Cały dokument znajduje się na stronie
www.krs.org.pl, dziś publikujemy jedynie

jego fragment, który określa dobre praktyki
w kontekście obowiązków spółdzielni
wobec członków oraz członków wobec
spółdzielni czyli:
1) spółdzielnie realizują zadania społeczno-gospodarcze w taki sposób, aby najlepiej zaspokajały uzasadnione oczekiwania
członków,
2) w stosunkach z członkami spółdzielnie
postępują z uwzględnieniem szczególnego
zaufania,
3) spółdzielnie podejmować powinny działania mające na celu budowanie silnych
więzi społecznych i ekonomicznych,
4) kreowanie poczucia przynależności
do spółdzielczej wspólnoty przejawiać
się powinno między innymi poprzez zachęcanie i tworzenie warunków do uczestnictwa zarówno w demokratycznych wyborach
władz spółdzielni jak i decyzjach dotyczących kierunków rozwoju spółdzielni,
5) spółdzielnie zapewniają członkom pełną
informację o swojej działalności w zakresie realizacji planów działania jak i sytuacji
finansowej. W tych sprawach spółdzielnie
kierują się zasadami jawności, otwartości
i transparentności,

6) spółdzielnie troszczą się i szanują prywatność i godność swoich członków,
7) obowiązkiem spółdzielni jest zapewnienie swoim członkom możliwości podnoszenia poziomu swej wiedzy, w szczególności osób wchodzących w skład organów
spółdzielni,
8) członkowie spółdzielni ponoszą związaną
z członkostwem odpowiedzialność wobec
swoich spółdzielni,
9) obowiązkiem członków jest uczestniczenie w tworzeniu niezbędnego kapitału
swojej spółdzielni,
10) członkowie spółdzielni troszczą
się o rozwój spółdzielni między innymi poprzez przeznaczanie na ten cel odpowiednich środków z nadwyżki bilansowej,
11) członkowie spółdzielni mają obowiązek
troski o wizerunek spółdzielni i jej pozycję
w środowisku, w którym funkcjonuje.
Jak wynika z powyższego, mamy wobec
siebie obowiązki, z których musimy
się wywiązywać. Warto pamiętać, że zobowiązane są wszystkie strony dużego
podmiotu, jakim jest nasza Spółdzielnia.

Tu Przemysław KOCH. Profesjonalny Doradca Ubezpieczeniowy.
Ubezpieczenia na życie to sfera, w której poruszam się doskonale.
W sposób indywidualny buduję program ubezpieczeniowy dla każdego klienta.
Zawodowcy nazywają to spersonalizowanym doradztwem.
Zawsze rozmawiam z klientem i pytam czego oczekuje,
jak widzi swoją przyszłość. Następnie skupiamy się na możliwościach
i przechodzimy do pomysłów także na budowanie kapitału.
Każdy ma swój czas, swoje zasoby i swój potencjał.
Tak naprawdę, to ja nie sprzedaję ubezpieczeń.
Sprzedaję bezpieczeństwo.
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Dodatek osłonowy
Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadzono dodatek osłonowy, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy
antyinflacyjnej i ma na celu zniwelowanie skutków rosnących cen energii, gazu i żywności.
Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 111 ze zm.) nieprzekraczające:
• 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
• 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres 1 stycznia - 31 grudnia
2022 r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład
gospodarstwa domowego:
• 400 zł lub 500 zł* rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa
domowego;
• 600 zł lub 750 zł* rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
• 850 zł lub 1 062,50 zł* rocznie dla gospodarstwa domowego
składającego się z 4-5 osób;
• 1 150 zł lub 1 437,50 zł* rocznie dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 6 osób.

*Podwyższony dodatek – od 500 zł do 1 437,50 zł rocznie
zaplanowano dla gospodarstw domowych, w których głównym
źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa
lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności
budynków.
Zasoby LSM nie są ogrzewane paliwami stałymi i w związku
z tym ich mieszkańcom NIE PRZYSŁUGUJE wyższa kwota
dodatku osłonowego.
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca
i do 2 grudnia 2022 r. Osoby, które nie złożyły wniosku do końca

stycznia, nadal mogą ubiegać się o wsparcie. W związku z tym muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym
przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej
do 2 grudnia 2022 r.
Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje
tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy
będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie
wynosić 20 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku
gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa
domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba,
dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył
taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać w trzech placówkach Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy – przy ul. Chojnowskiej 112,
Poselskiej 13 i Rynku 3, a także przez ePUAP.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu na wskazany
we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tę informację bezpośrednio w MOPS.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku
o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 374).
Źródło: https://www.mopslegnica.pl/a,147,dodatek-oslonowy
MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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Informacja o rozliczeniu kosztów ciepła za sezon 2020/21
Był to pierwszy sezon, którego rozliczenia dokonała wybrana w drodze przetargu firma Techem
Techniki Pomiarowe. Rozliczenie zostało wykonane zgodnie z Regulaminem rozliczeń zakupu
kosztów ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody wodociągowej w LSM.
Koszty centralnego ogrzewania zostały rozliczone według wskazań
elektronicznych podzielników kosztów zainstalowanych w zasobach Spółdzielni. Wysokość kosztów ustalono na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. oraz kosztów związanych z eksploatacją dwóch kotłowni gazowych, obsługujących nieruchomości
przy ul. Kwiatowej 6, Kazimierza Wielkiego 27-29 i Ściegiennego
18/26.
Koszty ciepła w pierwszej kolejności zostały pomniejszone o koszty
przypadające na lokale niewyposażone w elektroniczne podzielniki kosztów. Lokale te zostały rozliczone według średniego kosztu
ciepła w danym węźle na 1 m2 powierzchni użytkowej – jak przewiduje ustawa Prawo energetyczne. Pozostałymi kosztami obciążono
lokale, w których zamontowano podzielniki.
Sezon grzewczy 2020/21, podobnie jak poprzedni sezon, trwał
długo, bo aż 224 dni. Wynikało to głównie z niższych temperatur,
ponieważ średnia temperatura wyniosła 4,77oC, czyli o 1,73oC mniej
niż w poprzednim roku, co skutkowało zwiększonym poborem ciepła. Ilość pobranych GJ wyniosła 117 114 a w poprzednim sezonie
o wiele mniej – 101 526 GJ.
Nie bez wpływu na ostateczne rozliczenie pozostaje wysokość
zaliczki na centralne ogrzewanie, która w ostatnich latach kształtowała się następująco:
– od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. - 2,10 zł/m2
– od maja 2019 r. do lutego 2021 r. - 2,00 zł/m2
– od marca do października 2021 r. - 2,20 zł/m2
– od listopada 2021 r. do marca 2022 r. - 2,65 zł/m2
– od kwietnia 2022 r. - 3,50 zł/m2
Największy wpływ na rozliczone koszty miał kilkukrotny wzrost
cen taryf ciepła ustalanych przez WPEC. Szybki wzrost kosztów
- z niemal 9 mln zł za sezon 2019/20 do 10,5 mln zł za okres 2020/21
- po raz pierwszy od wielu lat nie znalazł dostatecznego pokrycia
w przychodach z zaliczek na centralne ogrzewanie.
Firma Techem Techniki Pomiarowe wykonała 7 900 indywidualnych
rozliczeń dla lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Zostały one dostarczone do ich użytkowników w zgodnym z regulaminem terminie. Około 6% adresatów (457 podań) złożyło odwołania
od przesłanych rozliczeń. W sześciu przypadkach Zarząd LSM uznał
za zasadne przekazanie odwołań do ponownego przeliczenia.
Firma Techem dokonała korekty na łączną kwotę 10 145,94 zł.
Oprócz odwołań, do LSM wpłynęły 103 podania o zwrot nadpłaty
oraz 107 pism z prośbą o rozłożenie płatności na raty.

elektrycznej czy wody, tak odbiorcy ciepła nie mogą negocjować
jego cen, które ustalają przedsiębiorstwa energetyczne. Wysokość
taryfy dostawcy ciepła wyznaczają zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie Prawo energetyczne oraz w wydanych w oparciu
o tę ustawę przepisach wykonawczych. Po zatwierdzeniu przez
Urząd Regulacji Energetyki, stają się one obowiązujące
dla wszystkich odbiorców.
To zrozumiałe, że trudno jest pogodzić się z wyższą niedopłatą
czy niższym zwrotem i zwyczajowo zrozumiałe jest, że winą obarczamy instytucję, która jest pierwsza na linii – w tym przypadku
Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową. W takich sytuacjach przypominamy jednak użytkownikom lokali, że przychody z zaliczek
na ciepło w całości przeznaczane są jedynie na pokrycie kosztów ciepła a Spółdzielnia nie ma prawnej możliwości przeznaczania
tych środków na inny cel. W związku z powyższym Zarząd LSM nie
może pobrać od Państwa więcej niż jest to konieczne do pokrycia
całkowitych kosztów ciepła.
Warto być świadomym, że ceny ciepła będą rosły i dlatego
powinniśmy odpowiedzialnie kształtować swoje indywidualne
zużycie ciepła. System rozliczenia kosztów ciepła najlepiej zadziała,
gdy wprowadzimy do niego wszystkie niezbędne elementy,
tj. zawory termostatyczne z ograniczeniem +16oC i podzielniki
ciepła. Te dwa urządzenia oraz ocieplony budynek tworzą techniczną całość. Jeśli dodamy do tego racjonalne korzystanie z ciepła czyli:
krótkie, ale intensywne wietrzenie przy jednocześnie zakręconym
termostacie, niezasłanianie grzejników oraz utrzymywanie w mieszkaniu temperatury około 20°C i obniżanie jej, gdy np. wychodzimy
do pracy, to będziemy mogli być pewni, że zrobiliśmy wszystko,
by zużyć tylko tyle ciepła, ile rzeczywiście potrzebujemy dla zapewnienia sobie komfortu cieplnego.
Zachęcamy również do dbałości o ciepło niezbędne do ogrzania przestrzeni wspólnej: klatek schodowych, pralni czy suszarni.
Zamykanie drzwi wejściowych do klatki również zapobiega utracie
ciepła w budynku. W przypadku spostrzeżenia jakichś nieprawidłowości, prosimy o kontakt z Pogotowiem Technicznym lub innymi
służbami administracji LSM. Zadbamy w ten sposób o nasze domy
i rodzinne portfele. (JSZ)

Powyższe liczby wyraźnie wskazują, że jedynie 6% użytkowników
lokali nie zaakceptowało otrzymanego indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła, rozpatrując je w kontekście lat ubiegłych
i nie biorąc pod uwagę faktu znacznego wzrostu cen ciepła, długiego okresu grzewczego (224 dni) i niższych temperatur.
Warto pamiętać, że tak, jak nie ma możliwości negocjacji cen energii
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Rozliczanie kosztów ciepła w świetle prawa
W kwietniu 2021 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, zmieniając
jednocześnie przepisy art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Wprowadzony został obowiązek montażu
urządzeń do rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Ustawodawca określił, że odpowiednimi
urządzeniami są ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania oraz wodomierze
ciepłej wody – wszystkie mają mieć funkcję zdalnego odczytu. Instalację urządzeń
ze zdalnym odczytem trzeba zakończyć
do 1 stycznia 2027 r. Co ważne – ich montaż musi być uwarunkowany technicznymi
możliwościami oraz ekonomiczną opłacalnością ich stosowania. Warunki techniczne w tym zakresie określa rozporządzenie
Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia
2021 r.
W myśl ustawy właściciel lub zarządca
budynku wielolokalowego zobowiązany
jest rozliczać koszty ogrzewania i ciepłej
wody według indywidualnego zużycia
przy zastosowaniu wspomnianych wyżej
urządzeń. Rozliczanie kosztów ogrzewania
według powierzchni można przyjąć
za ogólną zasadę, np. w spółdzielni, wyłącznie w sytuacji, gdy stosowanie tych
urządzeń jest technicznie niemożliwe
lub ekonomicznie nieopłacalne. Zarządca
budynku, który nie stosuje się do tych
zasad, musi liczyć się z sankcjami, dopisanymi
do katalogu innych kar w ustawie Prawo
energetyczne (art. 56).
Zgodnie z rozporządzeniem, zarządca
nieruchomości musi wybrać taką metodę, aby zapewniała ustalanie kosztów
zakupu ciepła w sposób odpowiadający
zużyciu ciepła na ogrzewanie. Powinien

więc zdecydować się na metodę, która
uwzględni współczynniki wyrównawcze,
zachowa prawidłowe warunki eksploatacji
budynku i jednocześnie będzie stymulowała
energooszczędne zachowania użytkowników lokali.
W rozporządzeniu wskazano jakie metody
są dopuszczalne. Pierwsza z nich to wykorzystanie ciepłomierzy, które technicznie
możliwe są przy jednopunktowym zasilaniu – w LSM nie mamy takiej możliwości.
Druga to zastosowanie podzielników kosztów ogrzewania w przypadku występowania pionów grzewczych. Trzecia metoda
to rozliczanie w odniesieniu do kubatury
lub powierzchnia lokali – dopuszczalna wyłącznie w przypadku, kiedy zastosowanie ciepłomierzy lub podzielników
jest techniczne niewykonalne lub nieopłacalne. Warto podkreślić, że oceny technicznej możliwości i opłacalności nie stosuje się
do budynku, który w dniu wejścia w życie
przepisów był wyposażony w ciepłomierze
lub podzielniki, zarówno posiadające jaki
i nieposiadające funkcji zdalnego odczytu.
Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła, wykorzystującej
wskazania podzielników kosztów ogrzewania, jeżeli możliwe jest wyznaczenie
dla kosztów zmiennych: maksymalnego
i minimalnego kosztu zakupu ciepła.

Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła ustala się jako wartość zużycia ciepła
na dany lokal wynikająca z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu. Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła to wartość
zużycia ciepła do ogrzania lokalu koniecznego do utrzymania w nim temperatur
nie niższych niż temperatury obliczeniowe
ogrzewanych pomieszczeń (pomieszczenia przeznaczone do stałego pobytu ludzi:
pokoje mieszkalne, kuchnie – temp. +20°C,
łazienka – temp. +24°C).
Przyjęcie powyższego rozwiązania oznacza między innymi, że nawet w sytuacji
nadmiernego oszczędzania, które wykaże
zerowe zużycie na podzielniku, użytkownicy
danego lokalu będą musieli ponieść koszty
zużycia ciepła na minimalnym poziomie.
Z drugiej strony, pozwoli ono zracjonalizować wyjątkowo wysokie wskazania podzielników kosztów ciepła, a tym samym ustalić
maksymalne, technicznie możliwe, zużycie.
Specjaliści zauważają, że powszechne
stosowanie indywidualnego rozliczania
kosztów ogrzewania przynosi poprawę
stanu technicznego budynków oraz zmniejszenie zużycia ciepła w budynku a tym
samym i kosztów dzielonych na lokale.
Co ważne, efektem wprowadzenia takiego
rozwiązania jest także wzrost zainteresowania użytkowników lokali racjonalnym
gospodarowaniem ciepłem i możliwościami
obniżenia kosztów ogrzewania.

MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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WARTO WIEDZIEĆ

Musimy dostosować regulamin do rozporządzenia
O tym, że ostatnie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska sprawia trudności
wielu zarządcom spółdzielni mieszkaniowych, świadczy panel dyskusyjny, który
odbył się 17 lutego 2022 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wrocławiu.
Spotkanie, które prowadził Mirosław Dąbrowski – Prezes
SM „Nadodrze” w Głogowie, odbyło się na zaproszenie Zarządu
Delegatury Dolnośląskiej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Jego celem było omówienie wątpliwości oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w związku z Rozporządzeniem Ministra
Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania
ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy
do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody
rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

po wprowadzeniu podzielników;
• sposobu wprowadzenia obowiązku rozliczania na podstawie
podzielników;
• sposobu obliczania minimalnego i maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła – opracowanie metodyki wspólnej dla wszystkich spółdzielni;
• obowiązku zapewnienia użytkownikom lokali comiesięcznej informacji o zużyciu ciepła;
• sposobu obliczania zużycia ciepła na przygotowanie ciepłej wody
w przypadku korzystania z dwufunkcyjnych dwustopniowych
węzłów.

Efektem panelu dyskusyjnego jest pismo, zawierające wątpliwości
zarządców spółdzielni mieszkaniowych w odniesieniu do zapisów
rozporządzenia. Wszystko po to, żeby uzyskać jasne wskazówki
co do sposobu zrozumienia zawartych w nim nowych obowiązków
i dzięki temu wypracować wspólne zasady, które zostaną zapisane
w nowych regulaminach rozliczeń kosztów zakupu ciepła.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021
r. nakłada na zarządców i właścicieli nieruchomości wielolokalowych obowiązek dostosowania regulaminów rozliczenia kosztów
ciepła w ciągu 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Również
w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej trwają prace nad nowym
regulaminem, jednak jego ostateczny kształt poznamy dopiero
wówczas, gdy zostaną jasno określone sposoby realizacji zapisów rozporządzenia. Duże nadzieje pokładane są w inicjatywie
Zarządu Delegatury Dolnośląskiej Krajowej Izby Gospodarki
Nieruchomościami.

Za najbardziej kłopotliwe uznano nieprecyzyjne zapisy
dotyczące m. in.:
• sposobu obliczania projektowanych oszczędności w zużyciu ciepła

REKLAMA
W LSM
DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ

DLACZEGO WARTO?
W naszych zasobach mieszka blisko
20% mieszkańców Legnicy.
Dysponujemy przestrzenią 464
klatek schodowych a kwartalnik
„Elesemka” trafia do ośmiu tysięcy
mieszkań na terenie naszych osiedli,
które ustytuoane
są w różnych częściach miasta.
„Elesemka” w tradycyjnej, papierowej wersji,
jest dystrybuowana bezpośrednio
do skrzynek pocztowych
mieszkańców i jest publikacją
czytaną, bo wypełnioną treściami
dotyczącymi wszystkich
mieszkańców Spółdzielni.
Zapytaj o szczegóły i daj się poznać
mieszkańcom Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
e-mail: elesemka@legnickasm.pl
tel. 76 72 30 990 wew. 180
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Dodatkowa powierzchnia do wykorzystania
Na 2022 rok Zarząd LSM zaplanował wykonanie prac związanych z zabudową wnęk,
które pozostały po zamknięciu zsypów na półpiętrach budynków przy ulicach:
Gwiezdnej 1-27, Galaktycznej 1-13, Neptuna 1-14, Marsa 1-14,
Wlk. Niedźwiedzicy 1-14. Prace już trwają.
Zgodnie z Regulaminem zarządzania częściami wspólnymi w nieruchomościach obsługiwanych przez LSM pierwszeństwo w zawarciu
umowy najmu wnęk mają osoby, które: są mieszkańcami klatki,
w której znajduje się wnęka i jednocześnie członkami LSM, nie
mają zadłużenia wobec Spółdzielni oraz nie posiadają przynależnej
do mieszkania piwnicy lub innego wynajmowanego pomieszczenia. Pod uwagę brana jest również liczba osób zameldowanych
w mieszkaniu.

Użytkownik wnęki powinien korzystać z niej zgodnie z zasadami
określonymi w umowie, przy czym sposób użytkowania nie może
być uciążliwy dla pozostałych mieszkańców. Należy również pamiętać, że w pomieszczeniu dodatkowym nie wolno składować pojemników z materiałami łatwopalnymi, przetrzymywać zwierząt czy też
stwarzać warunków do pogorszenia jego stanu sanitarnego.

foto. arch. LSM

Wnęki nie są przypisane do mieszkań i będą udostępniane odpłatnie, na podstawie umowy najmu. W sytuacji sprzedaży lub zamiany mieszkania następuje rozwiązanie umowy, a decyzje odnośnie
nowego użytkownika tej przestrzeni podejmuje Zarząd LSM.

Nagrodzeni krzyżówkowicze
Z grona osób, które przesłały prawidłowe rozwiązania krzyżówek zamieszczonych w zimowym numerze
„Elesemki”, wylosowaliśmy:
• krzyżówka dla dorosłych:
- Grażynę Zywer
- Marię Lipowską
- Stanisława Demusa
• krzyżówka dla dzieci:
- Paulinę Jurczyk
- Piotra Sarnę
- Piotra Mikułę
Dorośli otrzymają od nas pakiet gadżetów z logo LSM, natomiast dzieci zaprosimy
do udziału w zajęciach stałych z oferty
KM „Agatka” lub SDK „Kopernik”.
Informujemy, że ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie
i ustalimy sposób odbioru nagród.
Kolejnych krzyżówek szukajcie w jesiennym numerze „Elesemki”.
Dziękujemy za wspólną zabawę!
MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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REMONTUJEMY

Remonty – zrealizowane i planowane
Fundusz remontowy stanowi znaczącą pozycję w budżecie LSM. Tworzące nasze
zasoby nieruchomości, zostały wybudowane przed kilkudziesięciu laty, przy użyciu
starej i często nieefektywnej technologii, są intensywnie użytkowane i wymagają
nieustannych napraw.
W ramach realizacji Planu remontów
na 2021 r. wykonano:
1. naprawę dachów budynków przy
ul. Kosmicznej 5-8, Asnyka 11, 18, Rolniczej
16-18,
2. remont 32 klatek schodowych w budynkach przy ul. Wrocławskiej 28, Mirandy 11,
12, Merkurego 1-6, Jowisza 1-5, al. Rzeczypospolitej 70-72, Astronomicznej 2-10, Paderewskiego 3, 4, Artyleryjskiej 7, Torowej
46, 50, 52, Głowackiego 6. Przeprowadzono
również remont piwnic w budynku przy
ul. Fredry 18-28,
3. budowę i naprawę parkingów, chodników, opasek – chodnik – dojście do klatek
schodowych budynków przy ul. Kosmicznej
1-4, Kosmicznej 5-8, Kosmicznej 9-13. Przeprowadzono remont zatoki parkingowej
przy ul. Orbitalnej 1-5, 6-10. Wyremontowano chodnik przy ul. Księżycowej 4-6, Astronomicznej 2-10, Młynarskiej 2, 4, 6 oraz parking przy ul. Młynarskiej 6,
4. remont dźwigów i maszynowni przy
ul. Gwiezdnej 25, Wlk. Niedźwiedzicy 7, 18,
Neptuna 13, ul. Wrocławskiej 26,
5. remont instalacji gazowej w budynkach
przy ul. Orbitalnej 7-11, Młynarskiej 1, 2,
Torowej 56-60, Fredry 18-28,
6. remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
w 12 budynkach; przeprowadzono również bieżące roboty instalacji w budynkach
przy ul. Gwiezdnej 1-27, Koziorożca 8-12,
Galaktycznej 1-13, Galaktycznej 19, Andromedy 1-12, Plutona 1-12, Neptuna 1-14,

Wlk. Niedźwiedzicy 1-14, Marsa 1-14,
7. remont instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach
przy ul. Gwiezdnej 1-27, Galaktycznej 1-13,
Andromedy 1-12, Plutona 1-12, Daszyńskiego 28-30, Neptuna 1-14, Kosmicznej 9-13,
Wlk. Niedźwiedzicy 15-27; przeprowadzony
został montaż zaworów termostatycznych,
8. remont instalacji elektrycznej – modernizacja oświetlenia piwnic w budynkach
przy ul. Horyzontalnej 2-10, Horyzontalnej
25-29, Heweliusza 12-18, 2-10, 1-5,
Galileusza 2-10,11-15; wymiana wyłączników p. poż na Osiedlach Kopernika IA i IB;
wymiana zasilania wyłącznika głównego
w budynku przy ul. Wlk. Niedźwiedzicy
15-27; remont instalacji elektrycznej
w budynku przy ul. Kazimierza Wlk. 27-29
oraz ul. Rzemieślniczej 6; bieżące remonty
i usuwanie awarii instalacji elektrycznej,
9. remonty zasieków i zsypów przy
ul. Młynarskiej 2, 4, Wjazdowej 10, ul. Galaktycznej 13, Wlk. Niedźwiedzicy 1-14, 1527, Batorego 27, budowa altan na odpady
komunalne przy ul. Marsa 15-17 i 21-23,
ul. Wlk. Niedźwiedzicy 14, 27, ul. Merkurego
1 – Kasjopei 1, ul. Torowej 38, ul. Asnyka 15,
rozbudowa zasieków przy ul. Księżycowej
7-9, ul. Galileusza 8,
10. docieplenie stropodachów przy
ul. Kosmicznej 5-8, ul. Mirandy 1-12,
ul. Jowisza 1-12, ul. Asnyka 11, 18, ul. Rolniczej 12-18, ul. Marsa 1-14, ul. Młynarskiej 1,
2, 3, 4, 6, ul. Artyleryjskiej 5, 7 oraz Batorego

22-32,
11. montaż bezobsługowych elektrolitycznych uzdatniaczy wody w budynkach przy
ul. Marynarskiej 54-60, ul. Torowej 38-52,
ul. Galaktycznej 19.
Zrealizowano również wiele prac nieplanowanych i awaryjnych.
Plan remontów na 2022 r. powstał w efekcie jesiennych przeglądów zasobów LSM,
przeprowadzonych w dniach
20.09
- 22.10.2021 r. Częściowo stanowi również kontynuację robót niewykonanych
w poprzednim roku.
Plan obejmuje m. in.: remonty dachów,
klatek schodowych, zabudowę wnęk
na półpiętrach, wymianę i naprawę drzwi
wejściowych do budynków, czyszczenie
elewacji budynku, remonty dźwigów,
remont instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.o i c.w., odgromowej, elektrycznej, remont wiatrołapów, budowę i remont
zasieków śmietnikowych oraz ocieplenie
stropodachów i kominów wentylacyjnych.
Do połowy marca 2022 r. zostały już przeprowadzone przetargi na remont klatek
schodowych, zabudowę wnęk na półpiętrach budynków oraz wykonanie parkingów, chodników, opasek wokół budynków
i cokołów. (TE)

Posprzątaj piwnicę!
Zasady korzystania z piwnic zostały określone w Regulaminie porządku domowego
LSM, ale – niestety – zdecydowanie częściej mieszkańcy nie przestrzegają zapisów
Regulaminu niż się do nich stosują.
W związku z powyższym przypominamy, że użytkownicy piwnic są zobowiązani do zachowania czystości nie tylko
wewnątrz swoich boksów piwnicznych,
ale również na zewnątrz. Wiele korytarzy
piwnicznych, które powinny być puste,
żeby nie stwarzać zagrożenia pożarowe-
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go, a także umożliwiać swobodne z nich
korzystanie, zostało zastawionych różnymi
przedmiotami, najczęściej wykonanymi
z materiałów łatwopalnych. Ze względu
na fakt, że takie sytuacje utrzymują się już
od dłuższego czasu, apelujemy do właścicieli przedmiotów, zalegających na korytarzach, o ich uprzątnięcie.

śliwego łamania ustalonych zasad, Zarząd
ma również prawo kierować wnioski o rozpatrzenie sprawy przez właściwe organy.
Aby uniknąć kar, a także by zadbać
o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz estetykę przestrzeni, w której żyjemy, musimy
dbać o porządek w piwnicach.

Warto pamiętać, że nieprzestrzegający
regulaminowych zapisów użytkownicy piwnic mogą zostać ukarani przez Zarząd LSM
upomnieniem, a w razie uporczywego i zło-

www.legnickasm.pl

WYRZUCAJ Z GŁOWĄ

Opony nie są odpadem komunalnym!
Pamiętajmy, że zadaniem LPGK jest
jedynie odbiór właściwie zgromadzonych odpadów komunalnych
a nie sprzątanie wokół śmietników.
O porządek w altanach śmietnikowych i ich sąsiedztwie musimy zadbać sami.

foto. freepik.com

Jeżeli to, co powinno trafić PSZOK-u, znajdzie się na przykład pod altaną śmietnikową,
to zarządca nieruchomości musi sprzątnąć
je na swój koszt, czyli tak naprawdę na koszt
mieszkańców. Jeśli uda się zidentyfikować
właściciela porzuconych odpadów, może
on zostać ukarany mandatem w wysokości
do 500 zł, bowiem takie zachowanie jest
takim samym wykroczeniem, jak kradzież
rzeczy o wartości do 500 zł czy dewastacja
przystanku autobusowego. Jeżeli sprawa
zostanie skierowana do sądu, winowajca
może zostać zobowiązany do zapłaty nawet
5000 zł kary.

foto. Paweł Aftamiński

Sezon wymiany opon zimowych na letnie
w pełni. Przypominamy zatem, że opony nie
są odpadem wielkogabarytowym i trzeba
oddać je do jednego z Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Legnicy
znajdują się one przy ulicach Rzeszotarskiej
1 i Nowodworskiej 48.

Walczmy z wandalizmem
Każdego roku informujemy naszych czytelników o aktach wandalizmu, których skutki
jesteśmy zmuszeni stale usuwać. Legnicka
Spółdzielnia Mieszkaniowa od wielu lat ponosi duże wydatki na naprawę zniszczeń,
przy czym najczęściej są one związane
z usuwaniem napisów i rysunków na elewacjach. Upłynął dopiero pierwszy kwartał
2022 roku, a koszty poniesione na ten cel
wynoszą już około 4 tys. zł.

foto. freepik.com

foto. P. Aftamiński i A. Zakrzewski

W tym roku bardzo często wyłamywane
są zamki i wkładki w furtkach do altan
śmietnikowych. Szczególnie wiele kradzieży
miało miejsce na Osiedlach Kopernika IA, IB
i II oraz na Osiedlu Śródmieście. W połowie
marca otrzymaliśmy również informacje
o zniszczeniach wkładek do drzwi wejściowych na klatki schodowe.

Pamiętajmy, że wszelkie naprawy pochłaniają ogromne kwoty – w 2021 r. wydatki
LSM na ten cel wyniosły około 17 tys. zł.
Za każdym razem koszty tych dewastacji
ponoszą przecież mieszkańcy naszej Spółdzielni. Dlatego prosimy, abyśmy wszyscy
stali się bardziej czujni na nieodpowiedzialne zachowania osób niszczących wspólne
mienie. Nie przechodźmy obojętnie wobec
tych, którzy dla rozrywki dewastują nasze
miejsce do życia. W miarę możliwości reagujmy i informujmy odpowiednie służby
oraz administrację LSM.

MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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PRZYPOMINAMY

Co zrobić z odpadami po remoncie?
Ze względu na powtarzające się sytuacje zanieczyszczania kanalizacji pozostałościami
po remontach, przypominamy, że korzystamy z niej wspólnie i wspólnie ponosimy
koszty jej czyszczenia oraz naprawy. Wkrótce zacznie się sezon remontowy, zatem
warto wiedzieć, jak – zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego
– postępować z odpadami tego rodzaju.
Każdy remont kiedyś się kończy i trzeba po nim posprzątać. Ważne jest, abyśmy wówczas pamiętali, że takich odpadów nie wolno
wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, a już z pewnością
nie powinny trafić do kanalizacji. Osoby ignorujące te zasady,
narażają się na poważne konsekwencje.
Właściwe postępowanie z odpadami pomoże nam wszystkim dbać
o czystość w miejscu, w którym żyjemy, natomiast za wyrzucanie
odpadów
budowlanych
(gruz, glazura, armatura
itp.) RTV i AGD grozi mandat w wysokości do 500 zł,
a w przypadku podrzucenia
ich np. na sąsiednie posesje, należy liczyć się z karą
do 5000 zł.

dów komunalnych. Zgodnie z przepisami odpady remontowe i gruz
powinny być w prawidłowy sposób zutylizowane, aby nie zagrażać
przyrodzie. Dowody ignorancji lub nieznajomości tych przepisów
objawiają się podrzucaniem gruzu i innych odpadów poremontowych (umywalki, muszle klozetowe, brodziki, wanny, resztki farb
i opakowania po nich) do pojemników na odpady surowcowe
lub wokół śmietników.

Administratorzy osiedli zwykle nie mają problemów
z ustaleniem, kto podrzucił
pozostałości po remoncie
do zwykłych kontenerów –
remont doskonale przecież
słychać. Sprawcę można też
ustalić dzięki monitoringowi
– w ten sposób identyfikuje
się np. osoby podrzucające
odpady budowlane do śmietników na innych osiedlach.
Firmy
świadczące
usługi remontowe oraz część
mieszkańców
naszych
zasobów, błędnie zakładają,
że pozostałości po remontach należą do grupy odpa-

Na kim spoczywa obowiązek posprzątania po remoncie?
Zgodnie z polskim prawem, to wytwórca odpadów – faktycznie wykonujący prace remontowe – ma obowiązek gospodarowania nimi
i to on ponosi związane z tym koszty. Jeśli wykonaliśmy te prace
sami, na nas spoczywa obowiązek usunięcia odpadów. Jeśli jednak zatrudniliśmy fachowca, to on powinien posprzątać. Zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach: (...) wytwórcą odpadów
powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy,
rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń
oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy
usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (…).
Jeżeli podpiszemy umowę, która jasno wskazuje, że to my odpowiadamy za odpady powstałe podczas remontu, wykonawca usługi
będzie zwolniony z tego obowiązku.
16
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Trzeba też pamiętać, że fachowcy wykonujący remont są odpowiedzialni tylko za te odpady, które sami wytworzą. Nie można oczekiwać od nich, że np. przy okazji posprzątają zdjęte przez nas panele
czy wyniosą meble, których chcemy się pozbyć.
Przypominamy zatem, że właściwe postępowanie w tym zakresie
wiąże się z wypożyczeniem kontenera, a następnie odwiezieniem
go do utylizacji. Miejsce ustawienia kontenera należy uzgodnić
z administratorem osiedla. Można również skorzystać z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy LPGK,
jednak należy pamiętać, że przyjmuje on ograniczoną ilość odpadów różnych kategorii.
www.legnickasm.pl
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AKTYWNY POCZĄTEK ROKU W „KOPERNIKU”...

WOŚP, ferie, bal i gratka dla depeszowców
Urszula Juchnik-Pogorzelska - Kierownik SDK Kopernik / foto. SDK Kopernik, P. Florek (lca.pl)
Początek roku rozpoczął się bardzo aktywnie, bo spotkaniem z instruktorką Nordic
Walking. Podczas ponad dwóch godzin
zajęć uczestniczki dowiedziały się o zaletach
tego sportu, a także uczyły się prawidłowej
techniki maszerowania z kijkami. Część
z nich na stałe wdrożyła spacery do tygodniowego harmonogramu. W styczniu odbył
się również cykl warsztatów stylu i wizażu,
na których panie otrzymały wiele profesjonalnych porad i wskazówek dotyczących
wyglądu, makijażu i doboru kosmetyków.
Miła atmosfera podczas szkolenia sprawiła,
że ciężko było się rozstać.

Niewątpliwie ważnym dla nas wydarzeniem, a także wyzwaniem, była organizacja
30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Imprezę rozpoczęli motocykliści
z Moto Legnica, którzy narobili „trochę”
hałasu przed „Kopernikiem”. Pięknie
zaprezentowała się nasza młodziutka sekcja
tańca nowoczesnego, która zgromadziła chyba największą widownię tego dnia,
a dziewczyny dostały taki zastrzyk energii, że już po feriach wróciły do treningów
i przygotowują się do kolejnych występów.
Były też prezentacje wokalne, pokaz Aikido,
pokaz Teatru Avatar, licytacje. Przygotowana została Strefa zdrowia, Strefa słodkości
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oraz Strefa Kids, gdzie pod okiem naszej
instruktorki - specjalistki od działań
kreatywnych Jowity Waszczyk-Radłowskiej
dzieci własnoręcznie wykonały m. in. serce WOŚP-owe. Na finał zaprezentował
się zespół The Cover Band, który porwał
publiczność świetnym wykonaniem znanych rockowych przebojów.
Podczas trzech godzin świetnej zabawy
udało się zebrać ponad 3 tysiące złotych.
Zapraszamy za rok a wszystkim, którzy
z nami grali, jeszcze raz bardzo dziękujemy!
Po WOŚPie SDK „Kopernik” nie zwolnił
ani na chwilę, bo na kolejne dwa tygodnie
wprowadzili się do nas goście – uczestnicy
warsztatów zimowych, fani Harry’ego Pottera i dusze artystyczne, które zapragnęły
pobawić się w teatr i zapoznać z „Dziadkiem
do orzechów” Hoﬀmann’a. Dzięki ogromnej
wyobraźni oraz wiedzy z dziedzin malarstwa
i sztuki naszej instruktorki Jeleny Połujanowej dzieci stworzyły wyjątkowy, interaktywny teatr lalek, w którym były twórcami lalek,
scenografii a ostatecznie aktorami.

Był to bardzo wartościowy i wesoły czas,
zarówno dla dzieciaków, a także dla instruktorów, którzy obserwowali z zadowoleniem z jakim entuzjazmem zostały przyjęte
zajęcia, które zaproponowaliśmy. A już
za moment zaczynamy pracę nad Akcją
Lato, która będzie trwać cały lipiec. Na pewno instruktorka Marta Stąpor znów zaproponuje coś dla miłośników Harrego Pottera
i przeniesie się z dziećmi do magicznego
Hogwartu, bo w ostatnim czasie nauczyła

się nieźle czarować. Myślimy również nad
nowymi, ciekawymi tematami warsztatów
oraz letnimi wycieczkami.
Oczywiście
na
koniec
karnawału
nie zabrakło u nas chętnych na zabawę
na balu przebierańców dla najmłodszych
a w tłusty czwartek obył się wernisaż
wystawy pokonkursowej „4 Pory roku.
Jesień i Zima”. W konkursie udział
wzięła ponad setka dzieci z pięciu
legnickich i okolicznych placówek kulturalno-oświatowych i szkolnych.

Nagrody oraz wyróżnienia przyznane zostały
w czterech kategoriach wiekowych a poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki.
Kolejne wernisaże przed nami, zatem polecam śledzić nasz profil na FB oraz na stronie
internetowej LSM.
Zdecydowanie wisienką na torcie i wydarzeniem na miarę regionu był koncert
GMW play Depeche Mode, na który przybyli
fani z Legnicy, Oławy, Wrocławia, Wałbrzycha i Lubina. Zespół GMW, czyli Gołębski,
Maszyński
i
Wełyczko
zaserwowali
nam dwie godziny muzycznych wrażeń
z muzyką brytyjskiej grupy. Był to pierwszy,
ale na pewno nie ostatni koncert w „Koperniku”.

www.legnickasm.pl

... i w „Agatce”

Orientalnie, twórczo i charytatywnie

Małgorzata Maciejewska-Janusz - Kierownik KM „Agatka” / foto. KM „Agatka”
SMAKI, DŹWIĘKI I KOLORY INDII
Marcowe spotkanie z kulturą Dalekiego Wschodu wypełniło klub amatorami
indyjskich klimatów.
Warsztatowa forma spotkania pozwalała poznać w praktyce domowe sposoby
przygotowania orientalnych potraw, które od tej pory możemy doprawiać wykonanymi podczas warsztatów kompozycjami przypraw. Dopełnieniem spotkania
była relaksująca zabawa z kolorem
w kształtach magicznej mandali, oczywiście
przy dźwiękach tradycyjnej muzyki rodem
z Indii. Swoją wiedzą, pasją i zamiłowaniem
do kuchni i kultury Indii dzielił się Rafał
Owczarek – lokalny artysta plastyk, wieloletni uczestnik festiwali kultury indyjskiej.
Wyjątkowego kolorytu dodawały w tradycyjnych strojach Kamala, Amala i Jadavi
– trzypokoleniowa rodzina związana kulturalnie i religijnie z Indiami. Panie dzieliły się
wiedzą na temat sztuki tworzenia sari czyli
tradycyjnego stroju dla kobiet, zdobienia
twarzy za pomocą tzw. gopidatów, jak również muzykowania na dalekowschodnich
instrumentach. Spotkaniu towarzyszyła
również fotorelacja Anny i Mai Niemczyk,
od wielu klat podróżujących i mieszkających okresowo w Indiach.

THE ART OF SOUNDS
– dźwięki dla ciała i ducha
Spotkanie poświęcone Indiom otwiera szerszy program wiosennych spotkań z kulturą Dalekiego Wschodu w Klubie „Agatka”.
Kolejna propozycja to wyjątkowa kąpiel
w dźwiękach gongów i mis tybetańskich.
Takie koncerty z wykorzystaniem orientalnych i archaicznych instrumentów prowadzić będzie gościnnie wałbrzyski pedagog
i terapeuta technik relaksacyjnych Mirosław
Sopicki.

Warto wiedzieć że, gongi i misy wytwarzają
dźwięki i wibracje, które oddziałują na cały
organizm wprawiając w drgania wszystkie
cząsteczki wody w ciele. Dzięki temu ciało
się rozluźnia, wchodzi w głęboki stan relaksu, puszczają wszelkie napięcia i blokady,
poprawia się przepływ płynów organicznych, a także następuje synchronizacja półkul mózgowych. Stąd mówi się, że dźwięki emitowane przez gongi i misy działają
na wszystkich poziomach istnienia: fizycznym, mentalnym i duchowym. Klubowe
spotkania z terapeutą Mirosławem Sopickim mają charakter otwarty i planowane
są już jako wydarzenia cyklicznie w ofercie
naszego klubu.

ukraińskich muzyków, jak i lokalnych zespołów o różnorodnych zainteresowaniach
i inspiracjach muzycznych. Jednym z pomysłów ma być łączenie repertuaru brzmień
muzyki sakralnej , chórów starocerkiewnych
oraz inspiracji ukraińską muzyką ludową.
TWÓRCZE SPOTKANIA DLA PAŃ
Marzec, jak zwykle, był miesiącem spotkań
szczególnie w damskim gronie. Działaliśmy w ramach różnorodnych pracowni
twórczych, tworząc małe cuda rękodzieła:
ceramikę, autorską biżuterię, torby z kwiatowymi aplikacjami z filcu. Wszystkie propozycje, oprócz walorów twórczych, to również
spora porcja relaksującego i wyciszającego działania w kameralnej i przyjaznej
atmosferze spotkań.

CHARYTATYWNY WIECZÓR MUZYCZNY
W pierwszych dniach kwietnia zaprosiliśmy
Państwa na wielkanocny koncert zespołu Bella Cazone. Była to pierwsza z imprez
zorganizowanych w Klubie „Agatka” z myślą
o pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.
Zespół tworzą
absolwenci akademii
muzycznych na Ukrainie Anna i Sergiej
Borysenko i Sergiej Salanikov oraz solistka Aleksandra Zań – legnicka animatorka
i uczestniczka „Szansy na Sukces”.
Wydarzeniu towarzyszył charytatywny kiermasz świąteczny z ceramicznymi gołąbkami pokoju, stworzonymi przez klubową
pracownię specjalnie na tę okoliczność.
Koncert Wielkanocny był pierwszym z trzech
planowanych charytatywnych wydarzeń
muzycznych w naszym klubie. W planach
mamy również koncert akustyczny formacji
o ukraińskim rodowodzie i wyraźnych odniesieniach folkowo-rockowych. Zakładamy
także współpracę zarówno ze środowiskiem
MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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MUZEUM MIEDZI

W dawnym atelier

Rok 1839, w którym Daguerre zaprezentował swoje dokonania na polu utrwalania
obrazu przy pomocy światła i wrażliwych
na jego działanie związków chemicznych,
przyjmuje się za datę narodzin fotografii. Na
Śląsku nowa technika szybko wzbudziła zainteresowanie. W kwietniu 1840 r. podczas
zebrania miejscowego Towarzystwa Rzemieślniczego (Liegnitzer Gewerbe-Verein)
zaprezentowano wynalazek dagerotypii.
– Do pionierów legnickiej fotografii należał malarz portretowy Theodor Barschall.
W grudniu 1842 r. w gazecie „Liegnitzer
Stadtblatt” oferował wykonywane w swojej pracowni na Przedmieściu Złotoryjskim, czyli przy dzisiejszej ul. Złotoryjskiej,
dagerotypy nazywane obrazami świetlnymi. Wspomniane ogłoszenie jest pierwszym
świadectwem potwierdzającym wykonywanie zdjęć w Legnicy – mówi Konrad Byś,
kierownik Działu Historii Muzeum Miedzi
w Legnicy i kurator wystawy.

Wynalazek utrwalania obrazu w formie fotografii zmienił oblicze
historii i „zatrzymał czas”.
Jak wyglądały jego początki na świecie? W którym miejscu
działała pierwsza w Legnicy pracownia fotograficzna?
Gdzie mieszkańcy mieli możliwość zamówić podobizny swoje
i swoich rodzin? Na wystawę „W dawnym atelier. Dzieje fotografii
w Legnicy 1839–1939” zaprasza Muzeum Miedzi w Legnicy.
profesjonalne studia działające w Legnicy
do 1939 r. i przybliża sylwetki najważniejszych legnickich fotografów.
Wprowadzająca część opowiada jednak
o początkach wynalazku fotografii. Zaprezentowano tutaj cenne zdjęcia wykonane w pierwszych technikach powielania
obrazu: dagerotypii, ambrotypii i ferrotypii.
Dalej zgromadzono prywatne i zawodowe
portrety dawnych legniczan, m. in. znanych osób związanych z miastem: lokalnych
polityków Ottomara Oertela i Ericha Schneidera oraz działacza społecznego Richarda
Hahna, a także fotograficzne widoki miasta:
rynku, zabytków, parku, zarówno w formie
oryginałów, jak i rozwiązań scenograficznych. Wystawę uzupełniają zabytkowe aparaty fotograficzne, dawne ubiory i elementy
strojów oraz biżuteria.

– Warto dodać, że wystawa ukazuje też
zasługi w rozwoju fotografii słynnego
legniczanina Aleksandra von Minutoliego.
Obszerne albumy zawierające zdjęcia jego
cennej kolekcji starożytności i wyrobów
rzemiosła zgromadzonej na zamku były
niegdyś pionierskim przedsięwzięciem
edytorskim – zaznacza Konrad Byś.

Wystawa „W dawnym atelier…” poświęcona
jest głównie fotografii wykonywanej przez

Ekspozycja powstała w oparciu o zbiory
własne Muzeum Miedzi, dzięki współpra-
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cy z kolekcjonerami i innymi instytucjami,
m. in. Biblioteki Narodowej w Warszawie,
Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
Muzeum Krakowa, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Lubuskiego im. Jana
Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim oraz
Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.
Prezentowana w Akademii Rycerskiej
wystawa „W dawnym atelier. Dzieje fotografii w Legnicy 1839–1939” przy ul. Chojnowskiej 2 potrwa do czerwca 2022.

Od lat 40. XIX w. mieszkańcy mieli możliwość zamówienia swoich podobizn także
u odwiedzających miasto wędrownych
fotografów. Ich pobyt trwał kilka dni,
tygodni,
niekiedy
nawet
miesięcy.
Natomiast pierwsze stałe atelier fotograficzne w Legnicy otworzył w 1852 r. przy obecnej
ul. Najświętszej Marii Panny miejscowy mechanik August Härtelt. W drugiej połowie
XIX w. w mieście powstawały kolejne studia.
Choć działalność wielu trwała ledwie kilka
lat, ich liczba stopniowo rosła. Dziś potrafimy wymienić blisko 140 zawodowych fotografów pracujących w Legnicy do 1939 r.
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foto. arch Muzuem Miedzi

Muzeum Miedzi zaprasza też na inne
ekspozycje czasowe i stałe. Wśród nich
na wystawę „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu” i „Akademia Rycerska. Dzieje gmachu
i instytucji”.

www.legnickasm.pl

Galeria Sztuki

Legnicki Festiwal SREBRO
– zobacz biżuterię z całego świata

foto. arch Galeria Sztuki

Przed nami kolejna edycja Legnickiego
Festiwalu
SREBRO,
organizowanego
od ponad 40 lat przez Galerię Sztuki
w Legnicy. Tradycyjnie w maju Legnica stanie się stolicą awangardowego złotnictwa,
a przestrzenie wystawiennicze centrum
miasta wypełni biżuteria z całego świata.
W tym roku zobaczymy 13 wystaw (w tym
także fotografii i plakatu), a kulminacja
wydarzenia przypadnie na 13-14 maja,
dostarczając emocji w postaci wernisaży
wystaw i ogłoszenia wyników głównego
punktu programu Festiwalu: 30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej
DOTYK. Ekspozycje będą dostępne
w ośmiu lokalizacjach w sercu Legnicy:
w Galerii Sztuki oraz Galerii Ring, Muzeum
Miedzi, Holu Teatru im. Modrzejewskiej,
Galerii Satyrykon, w Galerii Srebra pod
Przepiórczym Koszem, w Otwartej Pracowni Sztuki (ul. Chojnowska 19), oraz
w Hotelu Qubus. Zobaczymy na nich prace
znakomitych twórców awangardowej biżuterii oraz najciekawszych debiutantów m.in.
z Polski, Niemiec, Belgii, Meksyku i Chin.
To ozdoby, którym bliżej do dzieł sztuki niż
wybiegów modowych – biżuteria niosąca
komunikat
artystyczny,
zabierająca
głos w dyskusji na temat problemów
współczesnego świata.
Tegoroczne SREBRO to także okazja
do zapoznania się z obiektami należącymi
do Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej
Sztuki Złotniczej, którą Galeria Sztuki tworzy od 2004 roku. Obecnie liczy ona około
pół tysiąca prac, co czyni ją jednym z większych międzynarodowych zbiorów współczesnej biżuterii artystycznej w Europie.
Na wystawie zostaną pokazane dzieła artystów z różnych zakątków świata, ukazujące
zaskakującą różnorodność współczesnej
biżuterii artystycznej.

Organizatorzy z legnickiej Galerii Sztuki
zapraszają na „srebrne” wystawy i wernisaże,
podkreślając, że – po długiej, pandemicznej
przerwie – spotkania na żywo wokół biżuterii artystycznej są szczególnie wyczekiwane. Wstęp na wystawy i wydarzenia jest
bezpłatny, a szczegółowy program znajduje
się na stronie internetowej Organizatora –
silver.legnica.eu.

MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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Kontakt z LSM
Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią, nieustannie prosimy o dokonywanie płatności na Państwa
indywidualne rachunki.
Osoby, które zdecydują się dokonać płatności w kasach LSM informujemy, że wpłaty przyjmowane są w ustalonych godzinach:
• poniedziałek, środa, czwartek – 7.15-14.30
• wtorek – 7.15-15.30
• piątek – 7.15-13.30.

Czas pracy biur Spółdzielni:
• poniedziałek, środa, czwartek – 7.00-15.00
• wtorek – 7.00-16.00
• piątek – 7.00-14.00.
Ze względu na wciąż trwający stan epidemii w Polsce, przypominamy o obowiązku stosowania się do zasad bezpieczeństwa.
Prosimy również – w miarę możliwości – o telefoniczne lub mailowe załatwianie spraw. Pilne pisma można również
złożyć do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem do siedziby LSM przy
ul. Gwiezdnej 8. Aktualne godziny pracy i bieżące informacje znajdują się na stronie internetowej www.legnickasm.pl.
Dodatkowo w Biurze Obsługi Mieszkańca –
nr wew. 200, 201 i 202 dyżuruje administrator,
z którym można omówić problemy związane
z zamieszkiwaniem na zasobach.

Dzwoniąc pod numer 76 72 30 990, usłyszycie Państwo automatyczną informację na temat klauzuli o ochronie danych
osobowych oraz o możliwości uzyskania połączenia z poszczególnymi działami. Aby skontaktować się w ważnej dla siebie sprawie, należy wysłuchać wymienionych możliwości połączenia
lub po zakończeniu komunikatu o ochronie danych osobowych,
wybrać właściwy numer wewnętrzny.
W przypadku wątpliwości co do skierowania Państwa problemu
do konkretnego działu lub osoby, pomocy udzieli Biuro Obsługi
Mieszkańca.

Dyżury członków Rady Nadzorczej LSM odbywają się w każdy
pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13.00-16.00 w sali 104
na 1. piętrze.
Z członkami Zarządu LSM lub kierownikami poszczególnych
działów można spotkać się w każdy wtorek w godzinach 13.00-16.00
- po wcześniejszym umówieniu.

Zgłaszanie awarii
Pogotowie Techniczne pracuje codziennie w godz. 6.00-22.00
– 76 72 30 999.
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.

Dane kontaktowe:
e-mail: lsm@legnickasm.pl
numery telefonów:
centrala 76 72 30 990
SDK „Kopernik”- kopernik@legnickasm.pl, 76 72 30 982
KM „Agatka” – kmagatka@legnickasm.pl, 76 72 30 983
22
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Nie dajmy się oszukać!
Przypominamy, że o planowanych przeglądach technicznych (np. instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych) Zarząd LSM informuje Państwa,
wywieszając opieczętowane pisemne informacje
na klatkach schodowych, natomiast osoby dokonujące
przeglądu, zawsze posiadają pisemne upoważnienie podpisane przez członka Zarządu LSM. Prosimy
o zachowanie czujności i ostrożności w kontaktach
z osobami podającymi się za pracowników 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 Spółdzielni i upewnijcie się, że nie
macie do czynienia z oszustem.

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

Lokale użytkowe do wynajęcia
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje do wynajmu następujące lokale użytkowe:
• ul. Złotoryjska 2 o pow. 17,5 m²
• ul. Chojnowska 17 o pow. 45,5 m²
• ul. Daszyńskiego 30 o pow. 8,6 m²
• ul. Chojnowska 13 o pow. 5,6 m2.
Pisemne oferty z propozycją ceny za 1 m² można składać w Biurze
Obsługi Mieszkańca przy ul. Gwiezdnej 8 (parter).
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie LSM w pok.
117, tel. 76 72 30 990 wew. 107, e-mail: lsm@legnickasm.pl.

Nakrętki z pomocą
W SDK „Kopernik” i w Biurze Obsługi Mieszkańca przez cały czas
trwa zbiórka plastikowych nakrętek, które przekazywane są na pomoc potrzebującym dzieciom. Czyste nakrętki w jednorazowym
opakowaniu można przekazywać w godzinach pracy SDK „Kopernik”.
Nakręćmy się na pomoc!
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OSZCZĘDZAJ
WODĘ!
NIECH TWOJE
DZIAŁANIA IDĄ
NA ZDROWIE
NASZEJ PLANECIE
I NIE ODCHUDZAJĄ

TWOJEGO PORTFELA

ODWIEDŹ NAS

NA FACEBOOKU

i bądź na bieżąco
z informacjami
ze Spółdzielni

fb: LSM.LegnickaSpoldzielniaMieszkaniowa
lub zeskanuj kod QR

