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LBO dla zdrowia mieszkańców
Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) to wydzielona część budżetu miasta, która jest 
przeznaczona na realizację zadań ważnych dla mieszkańców. W ramach LBO nasze 
miasto zostało podzielone na 11 obszarów. W każdym z nich, na terenie należącym 
do Gminy Legnica, może zostać zrealizowany projekt o wartości do 270 tysięcy 
złotych. Etap składania i oceny wniosków mamy już za sobą i wiemy, 
że projekt jednego z naszych spółdzielców zostanie poddany pod głosowanie, 
które odbędzie się w dniach 4-28 października 2021 r.

LeGNiCKi BUDŻeT OByWaTeLSKi

i tutaj cała nadzieja przede wszystkim
w naszych mieszkańcach, którzy najczęściej 
będą korzystać z efektów tego projektu. 
Jedyne, co trzeba zrobić, żeby przyczy-
nić się do powstania Tężni na Koperniku, 
to wziąć udział w głosowaniu, które 
odbędzie się elektronicznie na stronie 
www.lbo.legnica.eu oraz w ogólnodostęp-
nym punkcie do głosowania, zlokalizowa-
nym w Centrum Dialogu Obywatelskiego 
w legnickim Rynku. Każdy mieszka-
niec Legnicy dysponuje 5 głosami. Może 
wszystkie przeznaczyć na jeden projekt 
lub podzielić je na kilka różnych na terenie 
całego miasta.

Projekt Tężnia na Koperniku, którego li-
derem jest mieszkający przy ul. Kozioroż-
ca Paweł Piłat, zaplanowano do realizacji
na działce nr 93, w obrębie Osi Kartuskiej 
i ulicy Koziorożca (obszar nr 4). W jego 
ramach powstanie ogólnodostępne miejsce 
spotkań i wypoczynku dla mieszkańców, 
szczególnie dla seniorów i rodzin z najmłod-
szymi dziećmi. Oś Kartuska, wzdłuż której 
stanie tężnia, jest popularnym ciągiem 
komunikacyjnym, prowadzącym do szkoły, 
basenu, domu kultury oraz wielu spółdziel-
czych budynków. Taka lokalizacja – w cen-
trum dużego osiedla – z pewnością przycią-

gnie w to miejsce okolicznych mieszkańców 
i miłośników spędzania wolnego czasu 
na powietrzu.

Tereny zielone wokół Gwiezdnej areny, choć 
z ogromnym potencjałem, nie są zagospo-
darowane. Brakuje tam infrastruktury, która 
umożliwi odpoczynek i rekreację, dlatego 
w ramach projektu zaplanowano: budowę 
tężni o wymiarach 11 m x 1,3 m x 3,65 m, 
budowę 100 m² chodnika z kostki betono-
wej na podbudowie z kruszywa kamienne-
go, ławki parkowe z oparciem, leżaki beto-
n+drewno, bujaki na sprężynie, huśtawkę 
tzw. bocianie gniazdo, stół do gier towa-
rzyskich, nasadzenie krzewów lawendy, 
pojemnik na odpady i drewnianą pergolę

z roślinnością Koszt całości z dokumentacją 
wyniesie około 239 500 zł.

Tężnia to budowla z drewna i gałęzi, któ-
ra jest wielkim inhalatorem, działającym 
jak gigantyczny fi ltr powietrza, co szczegól-
nie docenią alergicy. Tworzy się je, by miesz-
kańcy miast mogli odpoczywać, oddychając 
zdrowszym powietrzem. Bezpośrednio przy 
tężni zostaną posadzone pachnące lawen-
dy oraz staną elementy małej architektu-
ry ogrodowo-parkowej. Wszystko po to, 
aby nie tylko uatrakcyjnić i uporządkować 
przynajmniej część terenów zielonych przy 
Osi Kartuskiej, ale także po to, by stworzyć 
przyjazne wszystkim miejsce na mapie 
Legnicy. Jej budowa i przygotowanie 
wokół niej infrastruktury, sprzyjającej wy-
poczynkowi i rekreacji, to doskonały pomysł 
na zbudowanie wyjątkowego miejsca w ser-
cu największego osiedla Legnicy.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu 
w ramach Legnickiego Budżetu Obywa-
telskiego nie tylko na projekt zgłoszony 
przez naszego mieszkańca, ale również 
na każdy inny.   To   wyjątkowa  okazja,   gdy  każdy 
z mieszkańców może bezpośrednio zdecy-
dować o kolejnej miejskiej inwestycji, która 
rzeczywiście poprawi warunki zamieszkiwa-
nia i estetykę miasta, w którym żyjemy.
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Zdaliśmy egzamin ze spółdzielczej odpowiedzialności
Co prawda, lato ofi cjalnie kończy się 23 września, ale już dziś 
można powiedzieć, że mimo kaprysów letniej pogody, zdąży-
liśmy nacieszyć się jego urokami. Potwierdzają to uśmiechnię-
te buzie uczestników wakacyjnych warsztatów, które odbyły 
się w Klubie Mieszkańców „Agatka” i Spółdzielczym Domu Kul-
tury „Kopernik”. Mam nadzieję, że wszyscy uczniowie wracają 
do szkół wypoczęci oraz gotowi do zdobywania nowych umie-
jętności i wiedzy.

Tegoroczne lato dla Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oka-
zało się bardzo nieprzewidywalne. Oprócz typowych spraw, 
dotyczących np. rozliczania kosztów utrzymania naszych zaso-
bów czy kontynuacji prac związanych z wymianą wodomierzy, 
podzielników kosztów ciepła czy zaworów termostatycznych, 
spotkaliśmy się z sytuacją, która w sześćdziesięcioletniej histo-
rii LSM nigdy nie miała miejsca. Okazało się bowiem, że wbrew 
obowiązującym zapisom ustaw, Statutowi LSM i opiniom praw-
nym, grupa mieszkańców postanowiła zorganizować Walne 
Zgromadzenie LSM, które odbyło się w terminie 27-28 lipca. 
Nie spotkało się ono jednak z zainteresowaniem, bo w każdej 
z dwóch części uczestniczyło mniej niż 10 osób.

Tak niska frekwencja, mimo środków fi nansowych wyłożo-
nych przez organizatorów tego przedsięwzięcia (wynajem sali 
w Hotelu „Admirał”, mogącej pomieścić około 350 osób, arty-
kuły sponsorowane na lokalnych portalach informacyjnych 
i ogłoszenia na klatkach schodowych osiedli, których dotyczyły 
spotkania), świadczy o ogromnej odpowiedzialności członków 
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i poszanowaniu przez nich 
prawa. Jestem bardzo wdzięczny, że zareagowaliście Państwo 
odpowiednio na publikowane przez nas informacje, z których 
jasno wynikał obowiązujący nas wszystkich stan prawny.

Zarząd LSM w trybie natychmiastowym podjął decyzję o prze-
prowadzeniu akcji informacyjnej, mającej na celu uświadomie-
nie członkom Spółdzielni, że nie ma podstaw prawnych do orga-
nizacji Walnego Zgromadzenia w takich okolicznościach. Nasze 
działania spotkały się z Państwa zrozumieniem i potwierdziły, 
że czujecie się Państwo odpowiedzialni za swój majątek i naszą 
Spółdzielnię jako całość. Dziękuję.

Na następnych stronach możecie Państwo przeczytać o szczegó-
łach wspomnianych wcześniej wydarzeń. Publikujemy również 
opinię Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych w Zielonej Górze, wydaną na okoliczność organizacji 
Walnego Zgromadzenia. Zachęcam Państwa do zapoznania 
się z tym dokumentem, ponieważ stanowi on bardzo klarowne 
wyjaśnienie obecnie obowiązującego nas prawa.

Już od półtora roku żyjemy w epidemicznej rzeczywistości. 
Optymistyczne wiosenno-letnie statystyki, dotyczące zachoro-
wań, pozwoliły nam w miarę swobodnie cieszyć się wakacjami. 
Nie sposób jednak jest uciec od stale pojawiających się infor-
macji o wzroście zachorowań na zachodzie Europy i myślę, 
że wszyscy mamy świadomość, że czwarta fala koronawirusa 
nadejdzie, choć nie wiemy dokładnie kiedy.

Biorąc pod uwagę obserwacje, wynikające z efektów przyjęcia 
szczepionki przeciwko Covid-19 i rozsądny głos epidemiologów, 
zdecydowaliśmy się opublikować rozmowę z Ryszardem Kępą 
– specjalistą chorób zakaźnych i Kierownikiem Oddziału Chorób 
wewnętrznych w Szpitalu Tymczasowym przy Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Tym samym chciałbym 
Państwa zachęcić do przyjmowania szczepionek przeciwko 
SARS-Cov-2 oraz do zachowania rozsądku w kwestii uczestnic-
twa we wszelkiego rodzaju zgromadzeniach.

Mam nadzieję, że mimo prognozowanego nadejścia kolejnej fali 
koronawirusa, tegoroczna jesień będzie pełna słońca i pozwo-
li nam oddychać rześkim powietrzem. Aby było ono zdrowsze, 
na Osiedlu Kopernika w ramach Legnickiego Budżetu Obywa-
telskiego planowana jest budowa tężni solankowej. Jestem 
przekonany, że realizacja zgłoszonego przez jednego z naszych 
członków projektu, sprawi, że na naszym osiedlu powstanie 
wyjątkowe miejsce, które będzie przyjazne dla całych rodzin. 
Dlatego już dziś proszę Państwa o wzięcie udziału w głosowa-
niu, które rozpocznie się w pierwszych dniach października.
Tymczasem życzę Państwu zdrowia i dobrej energii w trakcie po-
wakacyjnych powrotów do pracy!

Jan Szynalski
Prezes Zarządu LSM
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Rozmowa z Dariuszem Trawińskim 

– Zastępcą Prezesa LSM ds. ekonomicznych.

JaK PaN OCeNia OBeCNą KONDyCJĘ FiNaNSOWą SPÓŁDZieLNi?
Zgodnie z wynikami za pierwsze półrocze można stwierdzić, że zatwier-
dzony przez Radę Nadzorczą plan gospodarczy realizowany jest pra-
widłowo i nie ma dużych odchyleń. Wyniki działalności gospodarczej 
są dobre i płynność fi nansową LSM oceniam na czwórkę z plusem.

CZy DO KOŃCa ROKU PLaNOWaNe Są JaKieŚ WiĘKSZe WyDaTKi?
Pod koniec roku będą realizowane remonty klatek schodowych, 
niedawno zakończyliśmy docieplanie stropodachów, co też jest zna-
czącą pozycją w naszym funduszu remontowym. Najważniejsze jednak 
jest to, że w tym roku nic nas nie zaskakuje i wszystko realizowane jest 
zgodnie z założeniami.

OD PÓŁTORa ROKU MieRZyMy SiĘ Z ePiDeMią. CZy Ta SyTUaCJa 
WPŁyWa Na FUNDUSZe SPÓŁDZieLNi i MOŻNa ZaUWaŻyĆ, Że 
DZieJe SiĘ COŚ NieDOBReGO? CZy MieSZKaŃCy ZaLeGaJą W PŁaT-
NOŚCiaCH Na WyŻSZe KWOTy NiŻ ZaZWyCZaJ?
Poza tym, że ponosimy większe wydatki na środki związane z dezyn-
fekcją zasobów czy zakupem środków ochronnych dla pracowników 
LSM, epidemia koronawirusa nie wpłynęła znacząco na nasze fundu-
sze. Zakupy konkretnych towarów czy usług, które dotyczą obowiązku 
stosowania się do zasad reżimu sanitarnego, mają wpływ na bieżący 
wynik fi nansowy Spółdzielni, ale nie dzieje się nic, czego byśmy się nie 
spodziewali po minionym roku. Zdążyliśmy przygotować się do tego. 
Wpłaty od mieszkańców również utrzymują się na stałym poziomie
i nie widać wyższych niż zwykle zaległości.

CZy W NaJBLiŻSZyM CZaSie ZaRZąD LSM PLaNUJe WNiOSKO-
WaĆ DO RaDy NaDZORCZeJ O ZMiaNĘ STaWKi eKSPLOaTaCyJNeJ?
Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej oświadczyłem, że do koń-
ca roku na pewno nie będzie podwyżki stawki opłaty eksploatacyjnej. 
Musimy jednak mieć świadomość, że są sytuacje niezależne od Zarzą-
du, które bezpośrednio wpływają na wysokość opłat wnoszonych przez 
naszych mieszkańców. Mam tu na myśli na przykład koszty energii 
elektrycznej, energii cieplnej czy wody. Teraz mówi się o planowanym 
wzroście kosztów gazu. Chciałbym podkreślić, że Zarząd Spółdzielni nie 
ma możliwości negocjacji tych stawek. Zawsze z niepokojem przyjmu-
jemy informacje o podwyżkach, bo mamy świadomość, że w konse-
kwencji wzrostu ceny jednej usługi faktycznie następuje wzrost rów-
nież innych i to zobowiązuje nas do wystąpienia do Rady Nadzorczej 
z wnioskiem o podwyższenie opłat.

Nie ODByŁy SiĘ WaLNe ZGROMaDZeNia LSM Za 2019 i 2020 ROK. 
CZy TO Ma JaKiŚ WPŁyW Na SyTUaCJĘ FiNaNSOWą SPÓŁDZieLNi?
Zarząd LSM niezmiennie działa według utartych schematów i planów. 
Nie wydajemy więcej niż mamy, skrupulatnie wszystko planujemy. 
Konsekwencją braku Walnych Zgromadzeń jest jedynie to, że musimy 
wstrzymać się z podziałem nadwyżek bilansowych za te okresy. Brak 
tego podziału nie powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu Spółdzielni, 
ale zawsze był to dodatkowy zastrzyk fi nansowy dla różnych pozycji 
budżetowych, przede wszystkim mam tu na myśli fundusz remontowy. 
Zapewniam jednak, że nasi mieszkańcy mogą spać spokojnie – wszyst-
kie zobowiązania regulowane są na bieżąco a zgromadzone środki 
fi nansowe pozwalają nam konsekwentnie realizować plan gospodar-
czy na 2021 r.

MIESZKAŃCY
LSM MOGĄ 
SPAĆ SPOKOJNIE
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Działalność Rady Nadzorczej LSM

Kto wprowadza w błąd członków LSM?

DZiaŁaMy ZGODNie Z PRaWeM

W ostatnim czasie wśród zadań realizowanych przez Radę Nadzorczą było:
1. Zapoznanie się z informacją biegłego rewidenta o przebiegu i wynikach badania sprawozdania fi nansowego LSM za 2020 r.;
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania fi nansowego LSM za 2020 r.  Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń do sprawozda-
nia. Sytuacja gospodarcza Spółdzielni jest dobra a wskaźniki ekonomiczne w LSM kształtują się na dobrym poziomie. Spółdzielnia w 2020 r. 
wypracowała zysk w działalności wynikowej w kwocie 1 198 tys. zł. W związku z powyższym RN będzie wnioskowała do Walnego Zgroma-
dzenia LSM o zatwierdzenie sprawozdania fi nansowego LSM za 2020 r.;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu LSM za 2020 r.;
4. Przyjęcie sprawozdanie ze swojej działalności w 2020 r. na Walne Zgromadzenie.
5. Uchwaliła „Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzewania wody wodociągowej w LSM”.
6. Omawiała tematykę związaną z organizacją wywozu odpadów komunalnych i lokalizacją zasieków śmietnikowych w zasobach 
– powołała Komisję Specjalną, która szczegółowo zajmuje się tymi zagadnieniami.
7. Przyjęła analizę działalności gospodarczo-fi nansowej LSM za i kwartał 2021 r.
8. Na bieżąco rozpatrywała sprawy kierowane przez członków do RN.

informujemy zatem, że spotkanie w dniach 
27-28 lipca 2021 r. zorganizowało 21 spół-
dzielców, w tym również część kandydatów 
do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, 
którzy poinformowali Zarząd LSM o fakcie 
zwołania Walnego Zgromadzenia. Czy takie 
działanie jest zgodne z prawem? Nie.

akty prawne, regulujące działalność spół-
dzielni mieszkaniowych, jasno określają, 
że walne zgromadzenie zwołuje zarząd 
spółdzielni. Spółdzielcy również mogą 
to zrobić, ale obowiązuje ich określony tryb 
postępowania.
O zwołanie walnego zgromadzenia 
do zarządu może zawnioskować co naj-
mniej 1/10 członków danej spółdzielni 
– w przypadku Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej jest to około 900 osób. Jeżeli 
z przyczyn obiektywnych Zarząd nie może 
wdrożyć tej procedury, wówczas sprawa 
powinna zostać skierowana do Rady Nad-
zorczej a ostatecznie do Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych w Zielonej Górze.

Procedury te potwierdza opinia radcy 
prawnego LSM. Zarząd zwrócił się również 
o wydanie opinii do niezależnej kancelarii 
prawnej oraz Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP przy ul. Jasnej 1 
w Warszawie.

Rada Nadzorcza LSM pracuje pod przewodnictwem Andrzeja Andrzejewskiego w przedłużonej kadencji, 
zgodnie z art. 90a ustawy covidowej. W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa Rada 
Nadzorcza spotyka się zdalnie, na comiesięcznych posiedzeniach plenarnych.

W ostatnich dniach na lokalnych portalach internetowych mogliście Państwo przeczytać o organizacji 
5 i 6 części Walnego Zgromadzenia LSM, które miały być kontynuacją obrad z września 2020 roku. 
Jednocześnie Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej poinformował spółdzielców, że nie jest 
on organizatorem tych spotkań. W tej sytuacji to zupełnie naturalne, że nasi spółdzielcy pytali o to, 
kto faktycznie organizował zaplanowane na koniec lipca WZ i co tak naprawdę  dzieje się w LSM.

Wiemy, że nie zostały dopełnione prze-
widziane prawem procedury i ogłoszenie
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia LSM 
w terminie 27-28 lipca było bezprawną 
inicjatywą grupy osób, których jedynym 
celem jest wprowadzenie wśród członków 
LSM chaosu i dezorientacji, czego 
konsekwencją miała być próba przejęcia 
władzy w sposób bezprawny i niemający 
nic wspólnego z elementarnymi zasadami 
spółdzielczości.

Z pewnością członkowie Legnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej doskonale rozumie-
ją, że odwołanie Walnego Zgromadzenia 
we wrześniu 2020 roku, było wydarzeniem 
niemającym precedensu w sześćdziesię-
cioletniej historii naszej Spółdzielni. Była 
to decyzja trudna, którą Zarząd LSM pod-
jął niejednomyślnie, ale mając na uwa-
dze przede wszystkim względy bezpie-
czeństwa (za odwołaniem WZ głosowali 
Jan Szynalski – Prezes Zarządu LSM i Da-
riusz Trawiński – Zastępca Prezesa LSM 
ds. ekonomicznych; przeciwko był Grzegorz 
Lewandowski – ówczesny Zastępca Prezesa 
LSM ds. techniczno-eksploatacyjnych).

Równie bezprecedensowa była liczba pełno-
mocników, którzy uczestniczyli w czterech 
częściach odwołanego Walnego Zgroma-
dzenia. Niepokojące jest to, że w posiedze-

niach wzięło udział tylko 207 członków LSM 
i aż 348 pełnomocników. 
Wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę 
na to, że pełnomocnictwami legitymowały 
się osoby, które najczęściej nie były człon-
kami LSM, w wielu przypadkach nawet 
nie mieszkały w Legnicy i nie miały żadnej 
wiedzy na temat zasad obowiązujących
na walnym zgromadzeniu. i pewnie dlate-
go po oddaniu głosu w wyborach do Rady 
Nadzorczej, opuszczały spotkanie, bez 
wysłuchania informacji o kondycji i planach 
na dalszą działalność Spółdzielni.

Gdybyście Państwo zechcieli wziąć udział 
w najbliższym zwołanym przez Zarząd LSM 
Walnym Zgromadzeniu, usłyszelibyście 
o tym, że już od wielu lat Spółdzielnia jest 
w dobrej kondycji fi nansowej i zarządzana 
jest prawidłowo, z poszanowaniem prawa, 
co potwierdzają pozytywne opinie biegłych 
rewidentów i lustratorów. Mając zatem 
świadomość, że Zarząd Legnickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej realizuje swoje zadania  
w sposób odpowiedzialny i zgodny z pra-
wem, na pytanie o to, kto wprowadza człon-
ków LSM w błąd, odpowiedź może być 
tylko jedna – grupa ludzi, którzy realizują 
swoje prywatne ambicje i cele, niemające 
nic wspólnego z interesami LSM i spółdziel-
ców.
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W dniu dzisiejszym (26.07.2021 r.) do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych zs. w Zielonej Górze (dalej 
„Związek”) dotarła informacja o zorganizowaniu przez grupę członków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej kontynuacji obrad V i Vi 
części Walnego Zgromadzenia w dniach 27 i 28.07.2021 r.

W piśmie członków z dnia 23.06.2021 r. do Zarządu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawarto m. in. informację, że pismo zostało 
przekazane do wiadomości Związku.

Na dzień 26.07.2021 r. do wiadomości Związku takie pismo nie wpłynęło.

Z treści pism członków do Zarządu wynika, że zwołanie obrad dwóch części Walnego Zgromadzenia odbywa się bez zachowania 
przepisów ustawowych i regulacji statutowych w zakresie: procedury zwołania Walnego Zgromadzenia, terminu i pozostałych wy-
mogów formalnych.

W przepisach prawa brak jest uprawnień dla grupy członków do samodzielnego zwołania walnego zgromadzenia czyli „członków dzia-
łających samodzielnie w ramach uprawnień organów statutowych”.
Zgodnie z art. 8³ ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2020, poz. 1465 ze zmianami) da-
lej: „ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych”, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na warunkach określonych 
w art. 8³ ust. 5 i 6 ww. ustawy. W przypadku uchybienia obowiązkowi przez Zarząd, Walne może zwołać Rada Spółdzielni, jednakże 
po złożeniu żądania przez przynajmniej jedną dziesiątą członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej 
liczby członków. Z zastrzeżeniem, że termin wskazany w treści art. 8³ ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmodyfi kował 
art. 90 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.), zgodnie 
z którym jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo  stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie 
trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Wskazana 
regulacja w ocenie Związku dotyczy również ustawowego terminu na zwołanie walnego na żądanie członków, stosowanego odpo-
wiednio do kontynuacji obrad jego części.

Żaden ze wskazanych przepisów nie przewiduje możliwości skutecznego i ważnego zwołania obrad walnego zgromadzenia bezpośrednio 
przez członków z pominięciem organów Spółdzielni.

Wobec powyższego spotkania planowane na 27 i 28.07.2021 r. nie mogą być uznane za części Walnego Zgromadzenia, a uchwały 
poddane na nich pod głosowanie nie istnieją.

Jedynie dodatkowo wskazuję, że nadal obowiązuje § 26 ust. 15 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861
ze zm.), zgodnie z którym do dnia 31 sierpnia 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone 
w ust. 1-1b zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, a ujęte tym przepisem wyłącze-
nia nie obejmują walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych.

W celu uniknięcia szkodliwych dla Spółdzielni skutków, Związek zwraca się do organizatorów o zaniechanie takich spotkań.
Organizacja takich spotkań i ewentualne decyzje z nich wynikające mogą przynieść ogromne negatywne skutki 
dla Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej m. in. zarówno pod względem prawnym jak i organizacyjnym w zakresie funkcjonowania 
organów Spółdzielni.

Zielona Góra 26.07.2021 r.
     
Członkowie Legnickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

DZiaŁaMy ZGODNie Z PRaWeM

Przedruk stanowiska Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.
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Powinniśmy się szczepić

SPOTYKAMY SIĘ W SZPITALU TYMCZA-
SOWYM. WCZORAJ [3 SIERPNIA 2021 R.] 
W LEGNICY BYŁO TYLKO 8 POTWIERDZO-
NYCH ZAKAŻEŃ. CZY TEN SZPITAL JEST 
ZATEM POTRZEBNY?
To jest szpital rezerwowy dla całego Dol-
nego Śląska. Mimo tych optymistycznych 
statystyk, stale przybywa osób zakażonych
i na przykład w tej chwil czekam na pacjenta 
z Jawora. Wydaje się, że zakażonych w skali 
kraju jest niewielu, bo wczoraj było ich 164, 
ale jak porównamy te wielkości z danymi 
z poprzedniego tygodnia, to zauważymy 
dwukrotny wzrost. Skoro w Holandii, Wielkiej 
Brytanii, Portugalii i Hiszpanii jest po kilka 
tysięcy zakażeń dziennie, to patrząc sta-
tystycznie, trudno oczekiwać, że do nas 
ta fala nie dojdzie. Dlatego ten szpital jest nam 
potrzebny. Musimy być przygotowani.

WIELU POLAKÓW WYJECHAŁO ZA GRANI-
CĘ NA URLOP. CZY TO OZNACZA, ŻE PO-
WINNIŚMY SIĘ JUŻ BAĆ?
Powinien bać się ten, kto się nie zaszczepił. 
To już pewne, że wszystkie cztery szcze-
pionki chronią przed zakażeniem, a jeżeli już 
do niego dojdzie, to ma ono łagodny przebieg 
i chorzy nie wymagają hospitalizacji.

CZY LEGNICZANIE CHĘTNIE SIĘ SZCZE-
PIĄ?
Statystycznie jesteśmy w czołówce Dolnego 
Śląska i mamy około 50% zaszczepionych. 
Jest to niezły wynik, ale trudno powiedzieć, 

Rozmowa z Ryszardem Kępą – specjalistą chorób zakaźnych, Kierownikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Zakaźnych w Szpitalu Tymczasowym przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, a jednocześnie 
konsultantem z ramienia Naczelnej Izby Lekarskiej w zespole ministerialnym ds. szczepień ochronnych 
oraz konsultantem Izby Lekarskiej w Europejskiej Agencji Leków.

że mamy odporność populacyjną. Do tego 
wymagane jest 70-80% zaszczepionych.

A CZY TE SZCZEPIONKI CHRONIĄ NAS 
PRZED NOWĄ WERSJĄ WIRUSA O NAZWIE 
DELTA?
Szczepionki, które stosujemy, podlegają cią-
głym badaniom – tak, jak większość leków. 
Gdy wprowadza się nowe leki, to po ich re-
jestracji nadal się je bada. Skład zarejestro-
wanych szczepionek przeciwko Covid-19 
jest niezmienny, co oznacza, że od początku 
szczepimy się takim samym preparatem, któ-
ry został dopuszczony do użytku kilka miesię-
cy temu. i wiemy, że ten sam skład chroni nas 
przed różnymi wariantami SaRS-CoV-2. Także 
bezwzględnie powinniśmy się szczepić.
Warto powiedzieć, że w gronie wszystkich 
zaszczepionych osób, tworzących personel 
naszego szpitala, nikt poważnie nie zacho-
rował, wykazując objawy, które wymagałyby 
specjalistycznego leczenia.  Niewątpliwie jest 
to dowód na skuteczność szczepionki.
Często podaję przykład izraela, który jest kra-
jem młodym, walczącym o swoją niepodle-
głość, który jako pierwszy na świecie osiągnął 
odporność populacyjną. Świadczy to o tym, 
że w sposób jasny uznają, że to może chronić 
ich naród przed konsekwencjami koronawi-
rusa. Wysoki odsetek osób zaszczepionych 
to również pewna gwarancja powrotu 
do normalności, sprzed czasów pandemii.

MÓWI SIĘ JEDNAK O TYM, ŻE W IZRAELU 
BĘDZIE PODANA DODATKOWA DAWKA 

SZCZEPIONKI. CZY W POLSCE TEŻ PO-
WINNIŚMY SIĘ Z TYM LICZYĆ?
Cały czas trwają prace nad szczepionkami. 
Po roku zbadamy, jaki poziom przeciw-
ciał mają osoby zaszczepione i ocenimy, 
ile ich potrzebuje organizm, żeby uznać 
go za chroniony. Jeżeli okaże się, że trzeba się 
doszczepić, to być może będzie to jedna dawka 
na przykład za pięć lat lub będzie podobne jak 
z grypą i co roku będziemy mieli szczepionkę 
przeciwko innemu wariantowi koronawirusa. 
Trudno dzisiaj wyrokować w tej sprawie.

A CZY WARTO ZROBIĆ SOBIE TEST SPRAW-
DZAJĄCY ILOŚĆ PRZECIWCIAŁ?
Można to zrobić, ale nie zachęcam. Te badania 
trzeba w bardzo umiejętny sposób zinterpre-
tować. Nie jest prawdą, że ktoś, kto ma więcej 
przeciwciał jest bardziej chroniony od tego, 
kto ma ich mniej, ponieważ są dwa rodza-
je odporności. Jedna jest to tzw. odporność 
humoralna zależna od przeciwciał. Druga 
to odporność komórkowa zależna od naszych 
komórek żernych, takich jak makrofagi, fago-
cyty czy tzw. „naturalni zabójcy” (NK), które 
tworzą naszą pierwszą linię frontu. Nierzad-
ko zdarza się tak, że te własne, specyfi czne 
komórki unieszkodliwiają drobnoustroje cho-
robotwórcze takie jak wirusy i nie ma wtedy 
żadnej potrzeby uruchamiana odporności 
humoralnej (powstawanie przeciwciał).

JAK OCENIA PAN TO, ŻE OBECNE ŁAGO-
DZENIE OBOSTRZEŃ, WPROWADZANE 
RZĄDOWYMI ROZPORZĄDZENIAMI, DO-
PUSZCZA ORGANIZACJĘ WESEL A NIE PO-
ZWALA ZORGANIZOWAĆ NP. WALNEGO 
ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI?
Jako lekarz specjalista chorób zakaźnych, 
zajmujący się leczeniem ciężko chorych 
na Covid-19 uważam, że w pomieszczeniach 
zamkniętych, w sytuacji, gdy nie ma stupro-
centowej pewności, że będziemy w stanie 
zachować środki ostrożności – przede wszyst-
kim odpowiedni dystans między uczestni-
kami – wszelkie zgromadzenia powinny być 
zakazane. Nie znam podstaw decyzji rządo-
wych w kwestii wesel, ale proszę, żebyśmy 
wszyscy pamiętali, że nadal mamy stan pan-
demii – nikt go nie odwołał. Dlatego zgro-
madzenia w pomieszczeniach zamkniętych 
absolutnie nie powinny się odbywać. Szcze-
gólnie teraz, gdy wiemy już, że następna 
fala nadejdzie.
DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.

Rozmowa odbyła się 4 sierpnia 2021 r.
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Pełnomocnik decyduje o losach spółdzielni
W 2017 r. nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzono 
możliwość udzielania pełnomocnictw do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. 
Ustawa określa jedynie tyle, że musi być ono udzielone na piśmie pod rygorem 
nieważności, a jedna osoba może być pełnomocnikiem tylko jednego członka 
spółdzielni.

intencją ustawodawcy było umożliwie-
nie uczestnictwa w pracach najwyższego 
organu spółdzielni tym, którzy z jakichś 
powodów nie mogli wziąć w nich udziału 
osobiście. Dobra intencja okazała się jednak 
furtką dla niedobrych praktyk. Już dwa lata 
po wprowadzeniu tej możliwości w spół-
dzielczym środowisku zaczęto głośno mó-
wić o wykorzystywaniu jej do głosowania 
podczas walnych zgromadzeń spółdzielni 
mieszkaniowych.

Procedura wszędzie jest podobna – naj-
częściej pozyskuje się dane i podpisy osób 
starszych, które nie mogą lub nie chcą 
wybrać się na to najważniejsze spółdzielcze 
zebranie w roku, przy czym to nie spółdziel-
ca szuka pełnomocnika, ale to pełnomocnik 
poszukuje członka spółdzielni, który chciał-
by oddać mu swoje prawo do głosowania. 
Pełnomocnicy łowią swoich mocodawców 
na klatkach schodowych, gdy ci udają się 
na przykład do sklepu lub na terenach zie-
lonych, gdy odpoczywają na ławeczkach. 
Znane są nawet przypadki zbierania peł-
nomocnictw w przychodni lekarskiej, gdzie 
mieszkańcy czekali w kolejce na wizytę.

Do takich zadań często delegowani są ludzie 
młodzi, którzy przekonują o swoim zaanga-
żowaniu w sprawy danej spółdzielni, mówią 
o tym, że planują założenie rodziny i dla-
tego chcą starać się o poprawę warunków 
zamieszkiwania. Obiecują także walczyć 
o udogodnienia i przywileje dla seniorów. 
Ponieważ trudno jest znaleźć odpowiednio 
dużą przestrzeń, jakiej wymaga organiza-
cja walnego zgromadzenia, która mogłaby 
być usytuowana w pobliżu każdego osiedla 
– zwłaszcza w przypadku dużych spółdziel-
ni – udział w walnym zgromadzeniu wiąże 
się często z dojazdem w odległe rejony mia-
sta, co seniorom znacznie utrudnia podjęcie 
decyzji o osobistym uczestnictwie. Z tych 
właśnie powodów – i z pewnością w dobrej 
wierze – decydują się wypełnić podsunięty 
im druk.
a później dzieje się tak, jak w petycji do Se-
natu RP z 17 lipca 2019 roku, napisał Kacper 
Płażyński, poseł na Sejm:

Na prośbę mieszkańców, osobiście uczest-
niczyłem w kwietniowym [2019 r.] Walnym 
Zgromadzeniu LWSM Morena [Gdańsk] 
i byłem świadkiem, jak tłum niezwiązanych 
w żaden sposób ze spółdzielnią nastolat-
ków, wyposażonych w pełnomocnictwa 
do występowania na zgromadzeniu, sku-
tecznie przeforsował wszystkie głosowa-
nia zgodnie z otrzymaną wcześniej od nie-
wiadomych osób instrukcją. Mimo, że jest 
to zgodne z prawem, możemy się tylko 
domyślać, z jakich względów około 200 
dwudziestolatków zdecydowało się przybyć 
w sobotę o 8.00 rano na zgromadzenie spół-
dzielni. Moralne wątpliwości potwierdza-
ły zadawane w kuluarach wprost pytania 
o to, czy pełnomocnicy ci otrzymywali 
od osób, których nie chciały wskazać z imie-
nia i nazwiska, gratyfi kację fi nansową. 
Efektem tego była sytuacja, w której oko-
ło 50 rzeczywistych mieszkańców spół-
dzielni mieszkaniowej, którzy przybyli 
na walne zgromadzenie, de facto zostało 
pozbawionych wpływu na wybór jej organów 
i przebieg zgromadzenia.

Biorąc pod uwagę te doświadczenia oraz in-
formacje, które w toku rozpoznawania spra-
wy poprzez analizę podobnych wydarzeń, 
mających miejsce w polskich spółdziel-
niach mieszkaniowych po wprowadzeniu 
możliwości ustanowienia pełnomocników, 
Kacper Płażyński wystosował do Senatu RP 
wspomnianą petycję. W punkcie pierwszym 
petycji wnioskuje o ograniczenie katalogu 
osób, które mogą zostać pełnomocnikami 
członków spółdzielni, poprzez jego zawęże-
nie do małżonków, dziadków oraz rodziców 
i dzieci a także innych członków spółdzielni 
mieszkaniowych.

Stanowisko posła popiera Jan Szynalski, 
Prezes Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
– jednej z większych spółdzielni na Dolnym 
Śląsku – którą w 2020 roku również dotknął 
niespodziewany wysyp pełnomocników 
podczas walnego zgromadzenia.
- Chciałbym na wstępie zaznaczyć, że peł-
nomocnictwo, udzielone osobie zaufa-
nej i sprawdzonej, jest czymś normalnym 

i akceptowalnym. Czym innym jednak jest 
pełnomocnictwo udzielane osobom, któ-
rych nie znamy i którym nie leży na ser-
cu dobro mieszkańców danej spółdzielni. 
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa liczy 
ponad dziewięć tysięcy członków, dlatego 
Walne Zgromadzenie LSM musimy dzie-
lić na części. Zazwyczaj na cztery, jednak 
ze względu na pandemię w 2020 roku 
zdecydowaliśmy się podzielić je na sześć 
części. Brak dyscypliny uczestników 
i stale rosnąca ich liczba, spowodowały, 
że po czwartej części musieliśmy 
przerwać Walne Zgromadzenie,  jed-
nak już po tych czterech częściach 
nietrudno zauważyć, że wydarzyło 
się u nas to, co dzieje się w całej Polsce – 
w posiedzeniach wzięło udział 207 członków 
LSM oraz 348 pełnomocników. Najbardziej 
niepokojące jest to, że pełnomocnictwami 
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 obowiązu-
jących na walnym zgromadzeniu. i pew-
nie dlatego po oddaniu głosu w wyborach 
do Rady Nadzorczej,  opuszczały spotka-
nie, bez wysłuchania informacji o kondycji 
i planach na dalszą działalność Spółdzielni 
– mówi Jan Szynalski, dodając, że jest to sy-
tuacja bezprecedensowa w sześćdziesięcio-
letniej historii LSM.

Walne zgromadzenie to najwyższy organ 
każdej spółdzielni mieszkaniowej, decydu-
jący o wielu bardzo ważnych sprawach, bez-
pośrednio dotyczących mieszkańców oraz 
ich majątku. Podczas  tych obrad uchwala-
ne są kierunki rozwoju spółdzielni, zatwier-
dzane sprawozdania roczne i fi nansowe, 
uchwalane zmiany w statucie a raz na trzy 
lata wybierani są członkowie rady nadzor-
czej, sprawujący kontrolę nad działaniami 
zarządów.

Ze względu na jaskrawość tego zjawiska 
oraz niepokój członków, Zarząd Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zdecydował 
się poprosić o potwierdzenie udzielenia 
pełnomocnictwa w ostatnim Walnym 

BąDźMy ODPOWieDZiaLNi 



Zgromadzeniu LSM. Szybko przyszły  
odpowiedzi z informacjami o przypadkach  
nieudzielania pełnomocnictw.
- Nasi spółdzielcy wyraźnie rozumieją,  
że wydarzyło się coś, co godzi w ich interes  
a jednocześnie pozostawia rysę na istocie 
idei spółdzielczości mieszkaniowej. Człon-
kowie LSM wiedzą, że mieli do czynienia 
ze zjawiskiem budzącym wątpliwości, 
ponieważ to właśnie na ich wniosek pro-
kuratura i policja prowadzą dochodzenie 
w sprawie pełnomocnictw – mówi Prezes  
Zarządu LSM.

Propozycje zmian w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych, których autorem 
jest poseł Kacper Płażyński, są odpowiedzią 
na tego typu patologie. Doprecyzowanie 
przepisów pozwoli na wyeliminowanie 
możliwości nadmiernej ingerencji w dzia-
łalność spółdzielni mieszkaniowych osób  
z nią niezwiązanych (a być może podstawio-
nych), a jednocześnie zachowa słuszną ideę 
możliwości działania członków spółdzielni 
poprzez pełnomocników w mocy – czytamy 
w petycji Kacpra Płażyńskiego.

- Rzeczywiście, zaproponowane przez pana 
posła rozwiązania wydają się być bardzo 
dobre. Ograniczenie możliwości udziele-
nia pełnomocnictwa do najbliższej rodziny 
lub innego członka danej spółdzielni, daje 
gwarancję, że pełnomocnik będzie działał  
w imię dobra ogółu tej społeczności. Być 
może wtedy w walnych zgromadzeniach 
wezmą udział osoby, które będą zaintere-
sowane wysłuchaniem informacji na temat 

Medal jest odznaczeniem państwowym, przyznawanym przez Prezydenta RP i stanowią-
cym wyróżnienie zasług uhonorowanego dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.  
Jest to medal trzystopniowy. Brązowy może otrzymać osoba, której staż pracy wynosi mini-
mum dziesięć lat, srebrny jest dla pracownika z ponad dwudziestoletnim stażem, natomiast 
złoty można otrzymać dopiero po przepracowaniu trzydziestu lat u jednego pracodawcy. 
Oprócz tego, osoba odznaczona powinna prezentować nienaganną postawę w pracy, wyróż-
niać się zaangażowaniem oraz inicjatywą.
Pracownicy LSM, którzy otrzymali Medale za Długoletnią Służbę w 2021 r. to:
• Beata Szyszka – Złoty Medal
• Jan Trepka – Złoty Medal
• Małgorzata Bienia – Srebrny Medal
• Arkadiusz Zakrzewski – Srebrny Medal.
Wręczając medale, Jarosław Kresa – Wicewojewoda Dolnośląski – podkreślił, że Państwo  
Polskie wyróżnia medalami wieloletnich, zaangażowanych pracowników firmy, którzy  
poświęcili znaczną część swojego życia jednemu zakładowi pracy, a wykonując wzorowo 
swoje obowiązku zawodowe, przyczynili się do rozwoju naszej Ojczyzny.
Serdecznie gratulujemy naszym Koleżankom i Kolegom!

kondycji finansowej spółdzielni, planów 
zarządów czy sprawozdań z pracy rad nad-
zorczych. Spółdzielców powinno to inte-
resować, ponieważ organy te dysponują 
wielomilionowymi majątkami, które two-
rzą poszczególne mieszkania, będące do-
mami dla milionów rodzin w całej Polsce. 
Jeśli spółdzielcy przestaną się interesować  
tym, co przecież do nich należy, może  
się okazać, że nagle z ich kranów  
nie popłynie woda a zimą grzejniki prze-
staną grzać. Znane są również historie 
związanie ze wstrzymywaniem zakończe-
nia ważnych inwestycji czy remontów oraz 
utratą płynności finansowej. Oprócz tego, 
w prasie ogólnopolskiej już kilkukrotnie po-
jawiały się informacje o próbach przejęcia 
władzy w spółdzielniach, najprawdopodob-
niej przez grupy wykonawców, którzy przy  
pomocy pełnomocników, jak opisuje  
to poseł Płażyński, próbowali przeforsować 
swoich kandydatów do rad nadzorczych. 
Często powtarzam, że w systemie spół-
dzielczym każdy pieniądz jest znaczony,  
co w praktyce oznacza solidne uszczelnienie 
wydatków. Tylko w Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej rocznie dysponujemy około 
siedmioma milionami złotych, zgromadzo-
nymi w ramach funduszu remontowego.  
Zadań do wykonania jest mnóstwo a pozy-
skanie przez grupę wykonawców możliwości 
wpływania na zarząd poprzez odpowiednio 
dobranych członków rady nadzorczej, daje 
tej grupie źródło bardzo wysokich docho-
dów. Dlatego spółdzielcy powinni intereso-
wać się tym, co dzieje się w ich spółdzielni  
i starać się aktywnie uczestniczyć w pracach 

jej organów. Dużo bardziej wiarygodny 
jest bowiem kandydat do rady nadzorczej, 
który jest naszym sąsiadem, zna proble-
my zamieszkiwania na osiedlu, wie jakie  
są potrzeby i ma świadomość tego, że dys-
ponuje majątkiem, na który również osobi-
ście się składa, wnosząc wkład na przykład 
na fundusz remontowy niż osoba, którą 
pierwszy raz widzimy na oczy, obiecująca 
nam przysłowiowe gruszki na wierzbie – 
tłumaczy Jan Szynalski.

Jak się okazuje, pomysłów na ugryzienie 
kawałka spółdzielczego tortu jest sporo,  
ale tylko spółdzielcy mogą ustrzec swój ma-
jątek przed różnego rodzaju wypaczeniami. 
Najważniejsze jest, by chcieli zainteresować 
się tym, co dzieje się w ich najbliższym oto-
czeniu i by nie oddawali przypadkowym 
osobom swojego prawa głosu. Gdyby nie 
czujność spółdzielców zrzeszonych na przy-
kład w spółdzielniach w Gdańsku, Warsza-
wie czy w Łodzi – nikt by się nie dowiedział 
o  próbach przejęcia rad nadzorczych przez 
zainteresowane grupy.

Ustawa mówi o obowiązku organizacji 
walnych zgromadzeń spółdzielni miesz-
kaniowych w terminie do sześciu tygodni  
od ogłoszenia zakończenia stanu pande-
mii w Polsce. W niektórych spółdzielniach 
będą to spotkania, na których będzie trze-
ba podjąć uchwały za ostatnie dwa a nawet 
trzy lata i wybrać składy rad nadzorczych  
na nowe kadencje. Już wkrótce okaże się 
czy spółdzielcy  obudzą się i wezmą sprawy 
w swoje ręce, czy oddadzą prawo decydo-
wania o ich sprawach wyjątkowo „zatroska-
nym” pełnomocnikom.Medale dla naszych pracowników

W połowie sierpnia czworo pracowników Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z rąk Wicewojewody Dolnośląskiego odebrało Medale za Długoletnią Służbę.

BąDźMy ODPOWieDZiaLNi 

Na zdjęciu od lewej: Beata Szyszka - specjalista ds. organizacyjno-samorządowych, Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski, Jan Trepka - kon-
serwator-elektryk, Małgorzata Bienia - specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych. Foto: M. Pokora.
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Z posłami o spółdzielczości
16 sierpnia 2021 r. w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z inicjatywy Prezesa Zarządu LSM, 
odbyło się spotkanie prezesów spółdzielni mieszkaniowych z posłami na Sejm RP – Grzegorzem 
Schetyną i Piotrem Borysem. Dyskutowano o dwóch projektach ustaw, dotyczących spółdzielni 
mieszkaniowych, które zostały opracowane przez rząd oraz senator Lidię Staroń.

Na zaproszenie Jana Szynalskiego odpowie-
dzieli również: Mirosław Dąbrowski – Pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” 
w Głogowie, Mirosław Garbowski – Prezes 
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Tomasz Tylak – Prezes Ścinawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, Jacek Janikowski – Prezes 
SM „Przemko” w Przemkowie oraz Stanisław 
Madej – Prezes SM „Piekary” w Legnicy.

Spotkanie miało na celu uświadomienie par-
lamentarzystom na czym polega niedosko-
nałość projektu rządowego i niewątpliwa 
szkodliwość zmian w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych, które forsowane 
są przez senator Lidię Staroń. Znamien-
ną opinię w tej sprawie wyraził m. in. Pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”, 
zwracając uwagę na to, że spółdzielnie 
mieszkaniowe są częściami miast, w obrę-
bie których funkcjonują i zawsze tworzą 
przestrzeń otwartą, bo w przeciwieństwie 
do wspólnot, nie odgradzają się płotami, 
z ich placów zabaw i terenów zielonych 
może skorzystać każdy – nie tylko mieszka-
niec danej spółdzielni – a ponadto pełnią 
również funkcję ośrodków pomocy, wspie-
rając osoby mające zadłużenia w opłatach 
czynszowych i pomagając im wyjść z trud-
nych sytuacji, tym samym stając się gwaran-
tem bezpieczeństwa. Mirosław Dąbrowski, 
reprezentując stanowisko tożsame ze stano-
wiskiem wszystkich obecnych na spotkaniu 
prezesów spółdzielni mieszkaniowych, pod-
kreślił, że projekt senator Lidii Staroń wyni-
ka z jej osobistych uprzedzeń do tej formy 

zarządzania nieruchomościami i powinien 
być odrzucony w całości, natomiast należy 
pochylić się nad projektem rządowym, aby 
dostosować go do rzeczywistych potrzeb 
i możliwości spółdzielni mieszkaniowych 
w Polsce.

Zarówno Grzegorz Schetyna jak i Piotr 
Borys zadeklarowali swoją pomoc w stwo-
rzeniu płaszczyzny dyskusji na temat 
zakresu i charakteru zmian, które należa-
łoby wprowadzić do obecnie obowiązu-
jącej ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, jednocześnie zachęcając zebranych 
do mobilizacji środowiska spółdzielczego 
do większego zaangażowania się w prace 
nad projektem ustawy. Obaj posłowie zga-
dzają się z tym, że projekt ustawy powinni 
napisać spółdzielcy w bliskiej współpracy 
z samorządowcami, ponieważ są to pod-
mioty, których relacje mocno wpływają nie 
tylko na warunki zamieszkiwania w zaso-
bach danej spółdzielni, ale również w mie-
ście jako całości.

Projekt Lidii Staroń zakłada m. in.: że spół-
dzielnie mieszkaniowe, jako jedyne podmio-
ty gospodarcze w kraju, zostaną faktycznie 
pozbawione tajemnicy przedsiębiorstwa, 
które jest niezbędne dla niezakłóconego 
funkcjonowania spółdzielni jako podmiotu 
prywatnego (niepaństwowego), możliwość 
paraliżu prac administracji spółdzielni, zwią-
zanego z nałożeniem obowiązku nieodpłat-
nego udostępniania wszelkich informacji, 
które wiążą się z działalnością spółdzielni 

czy też wprowadzenie zasady wyboru pre-
zesa zarządu w wyborach tajnych i bez-
pośrednich, co spowoduje, że głównym 
celem zarządów spółdzielni mieszkanio-
wych może stać się nie rzetelne zarzą-
dzanie, ale permanentne prowadzenie 
kampanii wyborczych, co jest zupełnie niera-
cjonalnym rozwiązaniem wobec corocznego 
absolutorium, udzielanego zarządom spół-
dzielni podczas walnych zgromadzeń.

Zgodnie z opinią Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP „projekto-
wane zmiany w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych w sposób bezprawny 
ingerują w konstytucyjną zasadę wolności 
zrzeszania się i samostanowienia. Szczegól-
ny charakter spółdzielni, w tym spółdzielni 
mieszkaniowych, został potwierdzony rzez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii europejskiej 
w orzeczeniu z 8 września 2011 r., w któ-
rym podkreślono, że spółdzielnie działają 
zgodnie ze specyfi cznymi zasadami, odróż-
niającymi je od innych podmiotów gospo-
darczych, więc państwo powinno wspierać 
ruch spółdzielczości mieszkaniowej jako 
realizujący postulaty sprawiedliwości oraz 
solidarności, przy równoczesnym zachowa-
niu zasad gospodarki rynkowej oraz kapita-
lizmu”.
Projekt ustawy senackiej oraz opinie m. in. 
Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Re-
wizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych -   https://www.senat.gov.pl/prace/
proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-
ustawodawcze/inicjatywa,175.html.

DLa DOBReJ USTaWy
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Gdzie powinny być ustawione wiaty śmietnikowe?
W tym roku jedną z najistotniejszych kwestii w LSM jest sprawa wypracowania 
najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami.

Zostały już podjęte konkretne działania, takie jak zwiększenie 
częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych, inten-
syfi kacja monitorowania i likwidacji przesypów w śmietnikach 
czy budowa zasieków śmietnikowych w nowych miejscach lub po-
większanie dotychczasowych. Musimy mieć jednak świadomość, 
że tak, jak nie da się od razu zabezpieczyć wszystkich potrzeb, 
tak również nie ma możliwości zadowolenia wszystkich mieszkań-
ców w równym stopniu.

W lipcu lokalne media opublikowały nieprecyzyjne informacje 
o sprzeciwie grupy mieszkańców nieruchomości przy ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy, którzy nie zgadzają się na budowę wiaty śmietniko-
wej w pobliżu ich budynku, powołując się na wcześniejsze ustalenia 
co do jej lokalizacji. Wcześniej zakładano bowiem budowę wiaty 
śmietnikowej przy ścianie szczytowej budynku.

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając w opar-
ciu o prawo budowlane oraz ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych i o gospodarowaniu odpadami, odpowiedzialny 
jest za zapewnienie miejsca do składowania odpadów, które 
będzie spełniało określone przepisami warunki. Jednym z pod-
stawowych jest właśnie kwestia usytuowania pojemników na od-
pady, które muszą znajdować się co najmniej 10 metrów od okien 
i drzwi budynków, w których przebywają ludzie, przy czym odległość 
od najdalszego wejścia do budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego czy użyteczności publicznej nie powinna 
być większa niż 80 metrów. 
Miejsce składowania odpadów musi również być oddalone 

od sąsiadujących działek o co najmniej 3 metry.

Uchwała Zarządu LSM zakładała budowę dwóch zasieków śmiet-
nikowych przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy. Z jednego już korzysta-
ją mieszkańcy, drugi ma podobną do pierwszego lokalizację i miał 
być tak samo estetyczny. Ze względu jednak na sprzeciw miesz-
kańców i trwające konsultacje, Zarząd odstąpił od zakupu wiaty 
śmietnikowej.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, dotyczące segregacji 
odpadów na pięć frakcji, planowaną, a w zasadzie wymuszoną 
zapisami ustawy o gospodarowaniu odpadami, likwidację zsypów 
w nieruchomościach, wchodzących w skład Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a także będąc świadomymi tego, że tylko niewielka 
część terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zaso-
bów LSM należy do Spółdzielni, musimy liczyć się z tym, że wiaty 
śmietnikowe staną się elementem naszego lokalnego krajobrazu.
Jeśli zasieki nie staną na terenie należącym do LSM i konieczna 
będzie dzierżawa przestrzeni od wspólnot mieszkaniowych 
czy Gminy Legnica, zasadniczemu wzrostowi ulegną koszty 
gospodarowania odpadami. - Dlatego tak istotna jest nasza – 
mieszkańców i Zarządu – współpraca w tym zakresie i obopólne sta-
rania o utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów. 
Konieczne jest więc poszukiwanie kompromisów na przykład w kwestii
ich lokalizacji – mówi Jerzy Bednarz, Zastępca Prezesa LSM 
ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Pamiętajmy, że spółdzielcze osiedla budowano w czasach, 
gdy napoje kupowaliśmy w szklanych butelkach, zakupy pakowa-
liśmy do toreb wielorazowego użytku oraz papier, a szkło i maku-
laturę oddawaliśmy do skupu. Nikt wówczas nie myślał o zapew-
nieniu miejsca na wiaty śmietnikowe, bo w wieżowcach budowano 
komory zsypowe. Minęło jednak kilkadziesiąt lat, zmieniły 
się zasady gospodarowania odpadami i musimy radzić sobie 
w ramach przestrzeni, którą dysponujemy. Zarząd LSM zapewnia 
jednak, że szuka optymalnych rozwiązań, które nie tylko będą 
zgodne z obowiązującym prawem, ale w miarę możliwości będą 
również zgodne z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców.

- Sukcesywnie realizujemy budowę 7 nowych wiat śmietnikowych. 
Od początku lipca użytkowane są już dwie wiaty przy Kasjopei 15 
i jedna przy ul. Torowej 38. Wszystkie posiadają budowę moduło-
wą, antykorozyjną ochronę metalowych elementów oraz wykonane 
z poliwęglanu naświetla dachowe. Warto wybrać się pod te adresy, 
żeby przekonać się o funkcjonalności i estetyce  rozwiązań przyjętych 
przez Zarząd Spółdzielni – mówi Jerzy Bednarz, Zastępca Prezesa Za-
rządu LSM ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Jesienne przeglądy zasobów LSM
Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, LSM corocznie 
przeprowadza jesienne przeglądy zasobów. W tym roku odbędą 
się one w dniach od 20 września do 22 października a ich wyniki 
będą stanowiły podstawę do ustalenia planu remontów.

Przeglądy przeprowadzane są przez pracowników pionu 
techniczno-eksploatacyjnego Spółdzielni przy współudzia-
le członków Rady Nadzorczej LSM. O terminach przeglądów 
poszczególnych budynków ich mieszkańcy zostaną 
poinformowani ogłoszeniami na tablicach znajdujących 
się w klatkach schodowych.

SPRaWy eKSPLOaTaCJi
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Dbajmy o porządek!
23 lipca 2021 r. w w jednej z piwnic w spółdzielczym budynku przy ul. Piekarskiej 
zapaliły się śmieci i w konsekwencji spłonęły dwie komórki lokatorskie. Straż Pożarna 
ustaliła, że było to zaprószenie ognia. Spółdzielnia poniesie koszty remontu części 
wspólnych w wysokości około 6000 zł. Za remont komórek zapłacą ich właściciele.

Spaleniu uległa instalacja elektryczna, a ściany komórek, piwnicz-
nych korytarzy i klatki schodowej zostały okopcone. W akcji gaśni-
czej uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej, które na szczęście 
szybko opanowały pożar. Część mieszkańców opuściła budynek 
zanim na miejsce przyjechali strażacy, ale kilka osób wymagało
pomocy z ich strony.

W odpowiedzi na wyrażane przez Państwa wątpliwości, dotyczą-
ce zasadności wymiany zaworów termostatycznych w instalacjach 
centralnego ogrzewania w zasobach Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, wyjaśniamy, że:
- obowiązujące regulacje prawne nakładają na nas wymóg stoso-
wania tzw. głowic termostatycznych – regulatorów dopływu ciepła, 
w które powinny być wyposażone instalacje grzewcze w naszych 
mieszkaniach czyli grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło 
z instalacji grzewczej (Dz. U. nr 75 z roku 2002 poz. 690 z późniejszy-
mi zmianami § 134 ustęp 4),
- regulatory te (termozawory) powinny działać automatycznie
w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszcze-
niach, w których są zamontowane we wszystkich budynkach zasila-
nych zarówno z sieci ciepłowniczej, jak z własnym (indywidualnym) 
źródłem ciepła np. na olej opałowy, paliwo gazowe czy energię elek-
tryczną (Dz. U. jw. § 134 ustęp 5)
- zgodnie z § 134 ustęp 6 Dz. U. jw. termozawory muszą umożliwiać 
użytkownikom mieszkań uzyskanie w pomieszczeniach temperatu-
ry niższej niż obliczeniowa (uwzględniana w projektach budynków) 
w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej +20°C i wyższej, 
przy czym Nie NiŻSZeJ niż +16°C.

Była to sytuacja stanowiąca zagrożenie dla zdrowia i życia miesz-
kańców. Nie zapominajmy,  że w piwnicach, oprócz instalacji 
elektrycznej, znajduje się również m. in. instalacja gazowa. Piw-
nice stanowią dodatkową przestrzeń do przechowywania rzeczy, 
które nie są nam potrzebne na co dzień, jednak składowanie w nich 
materiałów łatwopalnych może przyczynić się do wywołania pożaru 
znacznie gorszego w skutkach niż ten, o którym mowa powyżej.
Zasady korzystania z piwnic określa Regulamin porządku domo-
wego LSM, ale – niestety – zdecydowanie częściej mieszkańcy 
ich nie przestrzegają niż się do nich stosują. Dlatego przypomina-
my, że użytkownicy piwnic są zobowiązani do zachowania czysto-
ści nie tylko wewnątrz swoich boksów piwnicznych, ale rów-
nież na zewnątrz. Wiele korytarzy piwnicznych, które powinny 
być puste, żeby nie stwarzać zagrożenia pożarowego, a także umoż-
liwiać swobodne z nich korzystanie, zostało zastawionych różnymi 
przedmiotami, najczęściej wykonanymi z materiałów łatwopalnych. 
Gdyby podobna sytuacja miała miejsce w piwnicy przy ul. Piekarskiej 
i sprzęty ustawione w piwnicznym korytarzu utrudniłyby lub unie-
możliwiły pracę Straży Pożarnej, skutki zaprószenia ognia w komór-
ce lokatorskiej odczuliby wszyscy mieszkańcy tej nieruchomości.   
Apelujemy do Państwa o dbanie o porządek wewnątrz komó-
rek i w przestrzeniach wspólnych – korytarzach piwnicznych, 
wózkowniach czy suszarniach. Niech ten lipcowy pożar przy ulicy 
Piekarskiej będzie dla nas pretekstem i argumentem do tego, żeby 
uporządkować przestrzeń wokół siebie. Zróbcie to Państwo dla bez-
pieczeństwa własnego zdrowia i mienia.

Dlaczego wymieniamy termozawory?
Oprócz spoczywającego na nas obowiązku realizacji wymo-
gów prawnych, wymiana  termozaworów związana jest z tym, 
że te, z których obecnie Państwo korzystacie, przez 20 a nawet 
25 lat użytkowania straciły swoje właściwości techniczne i powodu-
ją niekontrolowane zużycie ciepła.

Równe ważnym powodem wymiany zaworów z ograniczeniem 
temperatury jest kwestia faktycznego fi nansowania ciepła w miesz-
kaniach sąsiadów i przyczyniania się do niszczenia substancji 
zamieszkiwanych przez Państwa budynków.

Warto mieć świadomość, że obniżenie temperatury o ponad 
4°C od obliczeniowej w jednym z mieszkań budynku wielorodzin-
nego powoduje konieczność dogrzewania lokali z nim sąsiadu-
jących. W praktyce oznacza to, że rodzina, chcąca funkcjonować 
w temperaturze około 20°C, ale mająca nadmiernie 
oszczędzających na cieple sąsiadów, faktycznie fi nansuje ogrzewa-
nie dwu lub więcej mieszkań. Nowe termozawory zapobiegną takim 
sytuacjom i przy właściwym ich użytkowaniu zminimalizują przy-
padki skraplania się wody na ścianach mieszkania niedogrzanego, 
co powoduje zagrzybienie ścian i może wpłynąć nawet na uszko-

SPRaWy eKSPLOaTaCJi
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Usprawniamy komunikację!
Z początkiem lipca w telefonicznym dostępie do Spółdzielni zostały 
wprowadzone nowe rozwiązania, które usprawnią kontakt miesz-
kańców z pracownikami LSM. 

Dotychczas w pierwszej kolejności kontaktowaliście 
się Państwo z pracownikiem portierni, który łączył rozmo-
wy. Przyjęte przez nas nowe rozwiązanie, polega na wydzie-
leniu najważniejszych oraz najczęściej podejmowanych przez 
Państwa tematów i zapewnieniu bezpośredniego przekierowania 
interesantów do osób kompetentnych.

Centrala 76 72 30 990 
Numery wewnętrzne:
• Biuro Obsługi Mieszkańca (bieżąca informacja 
  o działalności służb LSM i dyżur administratora) 
  – 201, 202 lub 76 72 30 985;
• administratorzy osiedli:
Śródmieście i Kopernika ii – 154, 166;
Kopernika ia – 123, 127;
Kopernika iB – 124, 183;
Zosinek i asnyka – 129, 142;
• stanowisko ds. członkowsko-mieszkaniowych – 151;
• uzyskanie dostępu do elektronicznej strefy 
  mieszkańca – 177;
• Dział Organizacyjno Samorządowy 
  (sprawy Rady Nadzorczej) – 140, 141;
• czynsze – 134, 135 lub 76 72 30 987;
• pogotowie techniczne – 110 lub 76 72 30 999;
• ciepłownik – 113 lub 76 72 30 998;
• Dział Rozliczeń i Mediów:
odczyt wody
- Osiedle Śródmieście i Kopernik iB – 106;
- Osiedle Kopernika i Zosinek ia – 109;
- Osiedle asnyka i Kopernika ii – 108;
   likwidacja szkód i ubezpieczenia – 108;
   umowy – 107;
• Biuro Zarządu LSM – 76 72 30 984.
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Dzień

dobry!

Witamy w LSM

dzenie konstrukcji nośnej budynku (zwiększona korozja elementów 
stalowych takich jak złącza prefabrykatów).
Wymiana zaworów termostatycznych spowoduje, że wszystkie 
mieszkania będą miały jednakową tzw. „temperaturę startową” 
+16°C. Głowice z ograniczeniem temperatury posiadają kon-
strukcyjnie zadany zakres temperatury w przedziale 16°C – 28°C, 
co oznacza, że praktycznie nie ma możliwości obniżenia dolnej 
wartości nastawionej temperatury poniżej określonego rozporzą-
dzeniem pułapu +16°C. Czy można zatem „wyłączyć” ogrzewanie 
w swoim mieszkaniu np. przy jego przewietrzeniu, które zwykle 
nie trwa dłużej niż 10-15 minut? Tak – grzejnik włączy się dopiero, 
gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej +16°C.

W Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawory termostatycz-
ne wraz z głowicami z ogranicznikami temperatury stosowane 
są od 2016 roku. Jak dotąd brak jest zgłoszeń o pogorszeniu 
się tzw. komfortu cieplnego w mieszkaniach z zamontowanymi 
nowymi termozaworami, dlatego zachęcamy Państwa do wyrażenia 
zgody na przeprowadzenie zaplanowanych prac, których podsta-
wowym celem jest poprawa komfortu zamieszkiwania w zasobach 
Spółdzielni i jednocześnie nasza wspólna dbałość o to, by nasze 
budynki jak najdłużej służyły ich obecnym mieszkańcom 
oraz następnym pokoleniom.
 

Od lipca, dzwoniąc pod numer 76 72 30 990, usłyszycie 
Państwo automatyczną informację na temat klauzuli o ochronie
danych osobowych oraz o możliwości uzyskania po-
łączenia z poszczególnymi działami. aby skontakto-
wać się w ważnej dla siebie sprawie, należy wysłuchać 
wymienionych możliwości połączenia lub po zakończeniu 
komunikatu o ochronie danych osobowych, wybrać 
właściwy numer wewnętrzny.  

Przypominamy, że w przypadku wątpliwości co do skiero-
wania Państwa problemu do konkretnego działu lub osoby, 
pomocy udzieli Biuro Obsługi Mieszkańca. 
Mamy nadzieję, że konfi guracja systemu usprawni 
komunikację między mieszkańcami a służbami Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

SPRaWy eKSPLOaTaCJi

Wymiana podzielników kosztów ciepła
W związku z zakończeniem dopuszczalnego okresu użytkowania 
podzielników kosztów ciepła w zasobach LSM prowadzano jest
 wymiana tych urządzeń. Prosimy o udostępnianie Państwa miesz-
kań w tym celu i przypominamy, że niewyrażenie zgody na dokona-
nie wymiany wiąże się z fi nansowymi konsekwencjami.
Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów ciepła dla ogrzewania 
lokali i podgrzewania wody wodociągowej w LSM odmowa mon-
tażu uzupełniającego podzielników przed rozpoczęciem następ-
nego sezonu rozliczeniowego spowoduje, że odmawiający będzie 

zobowiązany do uregulowania odszkodowania na rzecz pozosta-
łych użytkowników w obiekcie rozliczeniowym. Wysokość odszko-
dowania stanowi iloczyn najwyższego stwierdzonego dla lokalu
 w tym obiekcie rozliczeniowym wskazania ilości jednostek na 1 m² 
powierzchni użytkowej i powierzchni użytkowej lokalu powiększo-
na o 200%.
aby ustalić dogodny dla Państwa termin wymiany podzielni-
ków kosztów ciepła, prosimy o kontakt telefoniczny (wew. 125)
 lub mailowy (tei@legnickasm.pl).
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DZiaŁ ROZLiCZeŃ i MeDiÓW

Rozliczenie zużycia wody
W związku z częstymi zapytaniami i rekla-
macjami, dotyczącymi rozliczenia kosz-
tów zużycia wody, sporządzona została 
symulacja rozliczenia za okres 01.01.2021
– 30.04.2021 r.
W wyniku rozliczenia ustalono wskaź-
nik wody niezbilansowanej uśredniony 
dla całych zasobów LSM na poziomie 
-3,55%.

Obniżenie wskaźników wody niezbilan-
sowanej jest zjawiskiem pozytywnym 
i wynika ze szczegółowej analizy danych, 
pochodzących z odczytów zdalnych i pro-
tokołów z kontroli przeprowadzanych w lo-
kalach. eliminowane są  błędy, wymieniane 
są urządzenia, a służby techniczne 
LSM sprawdzają zużycie podczas 
niezapowiedzianych kontroli.

Nieruchomość 
Neptuna 1-14
Galaktyczna 1-13
andromedy 1-12
Plutona 1-12
Orbitalna 1-5
Orbitalna 7-11
Orbitalna 6-10
Gwiezdna 1-27
Koziorożca 2-6
Koziorożca 8-12
Galaktyczna 17
Galaktyczna 19
Galaktyczna 20
Kosmiczna 1-4 
Kosmiczna 5-8 
Kosmiczna 9-13 
Rzemieślnicza 2 
Rzemieślnicza 6 
Daszyńskiego 28-30 
Kazimierza Wielkiego 27-29/Kwiatowa 6
Wrocławska 26-28 
Średnia dla osiedla KOPeRNiK 1 a 

Marsa 1-14 
Marsa 15-17 
Marsa 18-20 
Marsa 21-23 
Jowisza 1-12 
Merkurego 1-12 
Kasjopei 1-5 
Kasjopei 2-6 
Kasjopei 7-11 
Kasjopei 8-12 
W. Niedźwiedzicy 1-14 
W. Niedźwiedzicy 15-27 
Księżycowa 4-6 
Księżycowa 7-9 
Księżycowa 10-12 
Mirandy 1-12 
Planetarna 5-13 
Średnia dla osiedla KOPeRNiK 1 B

Nieruchomość 
astronomiczna 2-10 
Biegunowa 4-20 
Galileusza 1-3 
Galileusza 2-10 
Galileusza 11-15 
Heweliusza 1-5 
Heweliusza 2-10 
Heweliusza 12-18 
Horyzontalna 1-13 
Horyzontalna 15-23 
Horyzontalna 2-10 
Horyzontalna 25-29 
aL. Rzeczypospolitej 70/72 
Średnia dla osiedla KOPeRNiK ii 

Młynarska 1 
Młynarska 2 
Młynarska 3 
Młynarska 4 
Młynarska 6 
Paderewskiego 1 ÷ 11 
Ściegiennego 18 
Ściegiennego 26 
Piekarska 5 
Piekarska 10 ÷ 14 
Piekarska 9 ÷ 17 
Złotoryjska 2 ÷ 14 
Złotoryjska 11÷ 15 
Gwarna 1 -3 
Gwarna 5 -7 
Chojnowska 11 ÷ 19 
Wjazdowa 4 - 6 
Wjazdowa 8 
Wjazdowa 10 
Jaworzyńska 31/35 Kl. a ÷ e 
Jaworzyńska 43/45 Kl. a ÷ D 
Orzeszkowej 12/14 Kl. a – B 
Orzeszkowej 18/24 Kl. a ÷ D 
Rataja 2/6 Kl. a – B 
Oświęcimska 13 
Oświęcimska 13a 
Oświęcimska 15 
Oświęcimska 17 
Mickiewicza 37/38 
Średnia dla ŚRÓDMieŚCia 

Nieruchomość 
Senatorska 68/74 
Torowa 56-60 
Torowa 62-66 
Torowa 38-52 
Torowa 26-30 
Torowa 20-24 
Batorego 34-36 
Batorego 22-32/Głowackiego 6
Batorego 11-13 
Batorego 19-27 
Fredry 34 
Fredry 30-32 
Fredry 14-16 
Fredry 18-28 
Rolnicza 4-10 
Rolnicza 12-18 
Średnia dla osiedla Zosinek 

asnyka 11 
asnyka 13 
asnyka 15 
asnyka 16 
asnyka 17 
asnyka 18 
asnyka 20 
artyleryjska 5 
artyleryjska 7 
Lotnicza 14 
Lotnicza 16 
Lotnicza 18 
Lotnicza 38/39 
Marynarska 54-60 
Poselska 4-10 
Hutników 18 
Średnia dla osiedla asnyka

-6,46
-4,51
-6,29
-2,79
-5,67
-11,85
-9,21
-3,94
-9,71
 0,00
-4,47
-7,31
-3,43
-3,56
-1,90
-4,74
 0,00
-7,97
 0,00
-19,62
 0,00
-4,78

-3,40
-6,18
 0,00
-4,38
-2,77
-4,49
-0,77
-7,03
-4,90
-2,99
-3,16
-1,71
-8,33
-4,07
-2,91
-5,60
-5,41
-3,51

-7,49
-3,32
 0,00
-1,90
-8,67
 0,00
 0,00
-6,09
-8,40
 0,00
-5,89
-7,09
-3,21
-3,95

-4,64
-11,75
-8,22
 0,00
 0,00
-4,78
-0,23
-0,82
 0,00
-5,61
 0,00
 0,00
-6,26
-2,69
-2,59
-5,12
 0,00
-0,53
-2,04
-10,26
-10,45
-16,64
-8,69
-6,03
-4,36
 0,00
 0,00
 0,00
-14,81
-2,00

-6,65
 0,00
-8,26
-2,92
-8,86
-10,13
-4,83
-0,75
-2,99
 0,00
-2,54
-5,99
-1,66
 0,00
-1,10
 0,00
-1,54

-0,85
-5,33
-3,17
-1,02
-10,11
-0,58
 0,00
-5,42
-8,06
-3,45
-3,14
-7,41
-6,81
-11,64
 0,00
-7,53
-3,96

Prosimy Państwa o samokontrolę wodomie-
rzy (oraz zgłaszanie zauważonych niepra-
widłowości), która także usprawni proces 
usuwania ewentualnych usterek.

Rozliczenia dokonano dla każdej nieru-
chomości oraz całych osiedli, a wyniki 
zestawiono w tabeli.

WODa NieZB. W% WODa NieZB. W% WODa NieZB. W%

Tabela obejmuje 2021 rok,
okres od 01.01 do 30.04.
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Spłonął nowy zasiek na Zosinku

Opłaca się oszczędzać wodę

W nocy z 13 na 14 sierpnia spłonęła nowo wybudowana wiata śmietnikowa przy 
ul. Torowej na Osiedlu Zosinek. Zniszczeniu uległy również samochody zaparkowane  
w jej pobliżu. Wszystko wskazuje na to, że było to podpalenie.

Oprócz tego, że powinniśmy oszczędzać wodę ze względu na ekologię, musimy też 
brać pod uwagę wydatki związane z jej używaniem i naszymi zaniedbaniami.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja, 
która miała miejsce w Legnickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Nowy zasiek nie zdążył 
zbyt długo posłużyć naszym mieszkańcom,  
bo zaledwie kilka tygodni, a koszt jego 
budowy od podstaw to około 40 tysię-
cy złotych.  Jeszcze nie wiemy, jaki będzie 
koszt usunięcia zniszczeń i odbudowy tego  
niezbędnego elementu naszej osiedlowej 
infrastruktury.

Mając na uwadze straty finansowe, które 
poniosła nie tylko LSM, ale również indy-
widualni mieszkańcy, prosimy Państwa  
o wzmożoną czujność i reagowanie  
na obecność osób postronnych w pobli-
żu wiat śmietnikowych oraz dbałość o to,  
by zawsze zamykać za sobą drzwi. Dość czę-
sto zdarza się, że poszukiwacze np. alumi-
niowych puszek, celowo uszkadzają wkładki 
lub wyłamują zamki, dlatego prosimy o nie-
zwłoczne powiadamianie służb Spółdzielni 
o takich sprawach, abyśmy jak najszybciej 
mogli reagować i zapobiegać podobnym 
chuligańskim wybrykom.

Koszty zużycia wody i tym samym odpro-
wadzania ścieków systematycznie rosną. 
Często bywa tak, że lejąca się szerokim stru-
mieniem woda z naszych kranów to nie od-
powiedź na nasze autentyczne potrzeby, ale 
efekt zaniedbań lub niedopatrzeń. Już dzie-
ciom tłumaczy się, że podczas szorowania 
zębów należy zakręcić kran, ale sami dorośli 
rzadko zastanawiają się w jakich ilościach  
i do czego używają wody.

- Poza zdroworozsądkowym korzystaniem 
z tego dobra, powinniśmy sami w sobie 
wyrobić nawyk regularnego sprawdzania 
naszych instalacji i sprzętów. Na awarie 
sieci wodociągowych nie mamy wpływu, 
ale usterki w domowych instalacjach to już 
kwestia wyłącznie samych mieszkańców, 
którzy z reakcją na kapiący kran lub zepsutą 
spłuczkę potrafią czekać całymi tygodniami 

lub miesiącami. Wszystko to wydaje się być 
mało istotnym problemem, jednak warto 
uświadomić sobie, że jeśli co trzy sekundy 
z kranu kapie kropla wody, to przez godzi-
nę uzbiera się prawie szklanka, a przez rok 
17 stulitrowych wanien. Krople kapiące  
co pół sekundy, to w ciągu godziny prawie 
dwa litry wody, a po roku aż 158 stulitro-
wych wanien. Jeszcze większe straty powo-
duje uszkodzona spłuczka, dlatego zachę-
cam do regularnego sprawdzania swoich 
sprzętów. W przypadku stwierdzenia awarii, 
można poinformować Dział TOZ LSM, któ-
ry nieodpłatnie dokonana naprawy - mówi  
Jerzy Bednarz, Zastępca Prezesa LSM  
ds. techniczno-eksploatacyjnych.

W sierpniu tego roku udało się wychwycić 
duży wzrost zużycia w jednym z mieszkań. 
Okazało się, że od końca czerwca do poło-

wy sierpnia zepsuta spłuczka wygenerowa-
ła dodatkowe koszty za wodę w wysokości 
około 3,5 tysiąca złotych. a pamiętajmy,  
że płacimy również za ścieki.
 

BąDźMy ODPOWieDZiaLNi
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Zapisz się na nowy sezon!

Lato z „Agatką”

Już w połowie września ponownie zostaną uruchomione stałe klubowe zajęcia. 
Nowa oferta zakłada propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tradycyjnie działać będą różnorodne 
pracownie twórcze, w tym malarstwo 
i rysunek, sztuka dekoracji, fl orystyka 
i inne kreatywne działania. amatorzy zajęć 
ceramicznych mogą liczyć na kontynuację 
swojej przygody z Pracownią Ceramiczną 
„ananda”, a konstruktorzy Lego znów będą 
mogli rozwijać umiejętności z instruktorami 
Bricks4Kidz Legnica.

Odkrywanie i szlifowanie talentów muzycz-
nych będzie się odbywało pod okiem dosko-
nałych muzyków i pedagogów w pracowni 
wokalnej  i studia piosenki oraz podczas 
zajęć nauki gry na gitarze. Jako uzupełnie-
nie i wsparcie edukacji szkolnej, proponu-
jemy również zajęcia języka angielskiego, 
których uczestnicy spotkają się na różnych 
poziomach zaawansowania i w zróżnicowa-
nych wiekowo grupach.

Tegoroczne wakacje w Klubie Mieszkańców „agatka” charakteryzo-
wała przede wszystkim różnorodność tematyczna zajęć, co sprawi-
ło, że każdy uczestnik mógł znaleźć coś da siebie.  
Bawiliśmy się w kilku warsztatowych strefach: plastycznej, cera-
micznej, modowej, kreatywnej, Summer english, Lego przygody 
oraz Studia Bajkowej Zabawy.

amatorzy zdrowego ruchu i aktywne-
go trybu życia ponownie mogą liczyć 
na sporą dawkę  regularnych spotkań 
z doświadczoną instruktorką. 
W tym obszarze zainteresowań klubowe 
propozycje obejmą ćwiczenia usprawnia-
jące, zajęcia zdrowego kręgosłupa oraz 
trening ogólnorozwojowy z elementami 
metody Pilatesa. Okazjonalnie organizowa-
ne będą także joga, zumba i tabata.

animatorzy zajęć odkryją przed uczestnika-
mi także wiele nieznanych tematów i obsza-
rów działań.   Nową propozycją, łączącą roz-
wój językowy z rękodzielnictwem, będzie  
nowatorska warsztatowa pracownia Crafty 
english. Podczas spotkań będziemy pozna-
wać np. tajniki szycia na maszynie, jedno-
cześnie doskonaląc swój język angielski, 
bo zastosujemy go w praktyce.

Planujemy także adresowane do wszyst-
kich grup wiekowych warsztaty tematyczne 
i wydarzenia. Realizacja naszych planów 
– już od ponad roku – uzależniona jest 
jednak od sytuacji epidemicznej w kraju 
i związanych z nią ograniczeń. Co prawda, 
wypracowaliśmy nowe rozwiązania, które 
pozwalają nam zachować ciągłość działal-
ności, jednak mamy nadzieję, że pracując 
w niewielkich liczebnie grupach, będziemy 
mogli spotykać się w „agatce” osobiście.

AKTUALNYCH INFORMACJI UDZIELAMY 
W KLUBIE MIESZKAŃCÓW 

„AGATKA”
LEGNICA, UL. ARTYLERYJSKA 40 F 
TEL. 76 723 09 83, FB: KMAGATKA

Przy Klubie działała także leżakowa wakcyjna strefa spotkań, zajęć 
i relaksu, która umożliwiła nam uzupełnienie oferty zajęć o plene-
rowe formy, z urokami lata w tle. Całości towarzyszyła realizacja 
programu profi laktycznego z zakresu zdrowia oraz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży.   Program „Lato 2021 z Klubem „agatka” został 
zrealizowany ze środków LSM, przy wsparciu  Gminy Legnica.

WPaDNiJ DO aGaTKi



17MaGaZyN LeGNiCKieJ SPÓŁDZieLNi MieSZKaNiOWeJ

Zaczynamy rok szkolny!

Bookcrossing 
w Koperniku

W SDK „Kopernik” lato minęło pod znakiem różnorodnych warsztatów dla dzieci.  
To były cztery tygodnie twórczej zabawy.

Stworzyliśmy ceramiczne dzieła, poznaliśmy 
sztukę wychodzenia z labiryntów, nauczyli-
śmy się zapisywać swoje imię greckim alfa-
betem, graliśmy w Pikarię oraz poznaliśmy 
sylabariusz Czirokezów. Odbyły się także 
kolorowe i pachnące warsztaty Sensopla-
styki. Odwiedziliśmy Osadę Danieli, w której 
poznaliśmy rytm życia na wsi. Połączyliśmy 
także sztukę kulinarną i naukę, tworząc 
pyszne dania kuchni hiszpańskiej w tapas 
bar Casa Poltino oraz włoskiej w pizzerii 
„Chata Pirata”. Nie mogło także zabraknąć 
warsztatów plastycznych oraz zajęć sporto-
wych – a to tylko niektóre z atrakcji naszych 
tegorocznych wakacji.

Nadchodzący rok szkolny będzie równie cie-
kawy i intensywny. Już we wrześniu zapra-
szamy na wystawę zdjęć Dariusza Borowca 
i wysłuchanie jego opowieści o podróży  
po fascynujących i majestatycznych  
Wyspach Owczych oraz na spotkanie z Ka-
milą Mitek, autorką książki „Moje greckie 
lato”, która niedawno miała swoją premierę.
Już dziś można zapisać się na naukę kro-
ju i szycia na maszynie, aby pod kierun-
kiem  doświadczonej instruktorki, stworzyć 
niepowtarzalne kreacje dla siebie i swo-
jej pociechy. Dzieci również będą mogły  
samodzielnie uszyć swoje wymarzone ma-
skotki. Jesienią planujemy także warsztaty 
tańca dla młodzieży i dorosłych. Ponadto 

Wszyscy miłośnicy dobrej książki znajdą 
w SDK „Kopernik” nie lada gratkę!  
Już we wrześniu stanie u nas niepo-
wtarzalna półka, a nawet cały regał 
bookcrossingowy. Drugiego takie-
go próżno szukać w całym mieście.  
Naszym celem jest zachęcenie  
do czytelnictwa, więc przygotowaliśmy wie-
le nowych i dobrych książek.

Bookcrossing opiera się na założeniu,  
że „książki nie lubią być więzione w domu  
na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk i być 
czytane.” Polega na zostawianiu przeczy-
tanych pozycji na specjalnie przeznaczo-
nych do tego półkach po to, by kolejna 
osoba mogła cieszyć się dobrą literaturą.  

zapleciemy razem makramowe kwietniki, 
zorganizujemy sąsiedzką wymiankę ubrań, 
spotkamy się z pisarzami. Brzmi świetnie?  
To jeszcze nie koniec naszych pomysłów!

Przede wszystkim jednak zachęcamy  
do udziału w zajęciach sekcyjnych. Do naszej 
kopernikowej ekipy, w której mamy m. in.: 
Jowitę Waszczyk-Radłowską – specjalistkę 
od świetnej, pobudzającej wszystkie zmysły 
zabawy z najmłodszymi i animatorkę zajęć 
dla naszych wspaniałych seniorów, Jelenę 
Połujanową – nie tylko artystkę, ale również 
doskonałą instruktorkę zajęć plastycznych, 
pełnych pasji mistrzów aikido z akademii 
aikido Kobayashi, Marzenę andrzejewską 
– wielbicielkę jogi i spokoju ducha, adama 
awenckiego, dla którego język angielski 
jest drugim naturalnym językiem, dołą-

cza w tym roku Karolina Tuszyńska-Kluzek  
– absolwentka akademii Muzycznej w Ło-
dzi, której wielką miłością jest taniec. Pani 
Karolina wypełni przestrzeń po Monice 
Kuligowskiej, która od wielu lat prowa-
dziła sekcję taneczną w SDK „Kopernik”,  
a w tym roku postanowiła rozwijać skrzy-
dła pod własną marką i której serdecznie 
dziękujemy za dotychczasową współpracę, 
życząc dalszych sukcesów oraz spełnienia 
zawodowych marzeń.

Wkrótce dołączą do nas kolejni instruktorzy, 
którzy pomogą uczestnikom naszych zajęć 
rozwijać swoje pasje i talenty. Szczegółowe 
informacje znajdziecie Państwo na naszym 
facebookowym profilu oraz na stronie inter-
netowej LSM. Zapraszamy!

Razem możemy stworzyć swoistą bibliotekę  
bez opłat i kart bibliotecznych.
We współpracy z Wydawnictwami Filia,  
Media Rodzina, Czarna Owca, Czarne,  
Novae Res i W.a.B. stworzyliśmy czytelni-
cze spełnienie marzeń niejednego książ-
koholika. Na naszej półce bookcrossingo-
wej będzie można znaleźć między innymi 
twórczość Magdaleny Witkiewicz, Remigiu-
sza Mroza, Vincenta V. Severskiego, anny  
Kasiuk, Magdaleny Knedler oraz wie-
lu innych poczytnych autorów. Nie za-
braknie też książek napisanych przez 
nasze legnickie autorki: Kamilę Mitek, 
Barbarę Tomaszewską czy Magdale-
nę Jachnik. Zachęcamy do dołączenia  
do naszej bookcrossingowej społeczności.  
Razem uwalniajmy książki i dzielmy  
się czytelniczą radością!

ZaJRZyJ DO KOPeRNiKa



KRZyŻÓWKa

Nagrodzeni krzyżówkowicze
Z grona osób, które przesłały prawidłowe 
rozwiązania krzyżówek zamieszczonych 
w poprzednim numerze „elesemki”, wyloso-
waliśmy:
• krzyżówka dla dorosłych:
- annę Żaczyńską
- Grzegorza Hebdę
- Jerzego Spektora
- Julię Korytowską
- elżbietę Ostolską
• krzyżówka dla dzieci:
- Stanisława Nowaka
- Magdalenę Hołubkę
- Fabiana Motykę
- Sebastiana Olbrycha
- Grzegorza Jóźwika.

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 skontaktu-
jemy się telefonicznie i ustalimy sposób 
odbioru nagród.

Kolejnych krzyżówek szukajcie w zimowym numerze „elesemki”.
Dziękujemy za wspólną zabawę!
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KONTAKT Z LSM Lokale użytkowe do wynajęcia

Zgłaszanie awarii

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 
korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem do siedziby 
LSM przy ul. Gwiezdnej 8. aktualne godziny pracy i bieżące informa-
cje znajdują się na stronie internetowej www.legnickasm.pl.
Dodatkowo w Biurze Obsługi Mieszkańca uruchomiony został 
dyżur administratora, gdzie można skonsultować lub zgłosić 
problemy związane z zamieszkiwaniem na zasobach.
 
Dane kontaktowe:
e-mail: lsm@legnickasm.pl
numery telefonów:
centrala 76 72 30 990
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, pokój 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
• ul. Lotnicza 38-39C o pow. 85,2 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.

Pogotowie Techniczne pracuje codziennie w godz. 6.00-22.00 
– 76 72-30-999.
informujemy, że Pracownicy Technicznej Obsługi Zasobów, 
w sytuacji wykonywania zadań na terenie zasobów LSM, 
zostali zobowiązani do uzyskania pisemnego potwierdze-
nie o braku objawów Covid-19 lub kwarantanny nałożonej 
na użytkowników danego lokalu. Zapewniamy również, 
że nasi pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej 
i płyny dezynfekujące.

awarie w godzinach nocnych, tj.  22.00 – 6.00 należy zgłaszać 
do służb miejskich:
• pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994 lub 76 85-54-800;
• pogotowie gazownicze – 992;
• pogotowie energetyczne – 991.

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.

Przypominamy, że o planowanych przeglądach technicznych 
(np. instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych) 
Zarząd LSM informuje Państwa, wywieszając opieczętowa-
ne 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 usłu-
gi 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.

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 moż-
na przekazywać w godzinach pracy SDK „Kopernik” i biur 
Spółdzielni. 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
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