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miedź jest najlepsza
piłkarze miedzi legnica we wspaniałym stylu zwyciężyli rozgrywki fortuna 
1 ligi i awansowali do pko bp Ekstraklasy. zielono-niebiesko-czerwoni promocję 
do piłkarskiej elity zapewnili sobie na trzy kolejki przed końcem sezonu. 

Ostatecznie podopieczni trenera Woj-
ciecha Łobodzińskiego zgromadzili 
77 punktów, wyrównując ligowy rekord. 
Taką zdobycz dały 23 zwycięstwa, 8 remisów 
i 3 porażki. Po ostatnim domowym meczu 
z Widzewem Łódź w Legnicy rozpoczęło 
się wielkie świętowanie. Prezes Fortuna
1 Ligi Marcin Janicki wraz z wiceprezesem 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Łuka-
szem Czajkowskim na murawie uroczyście 
wręczyli piłkarzom Miedzi okazały puchar
za mistrzostwo ligi. Następnie na boisku po-
jawiły się tłumy kibiców, które wspólnie feto-
wały wspaniały sukces legnickiego futbolu. 
Kolejna odsłona świętowania miała miejsce 
na Polanie Angielskiej w Parku Miejskim. 
Na specjalnie przygotowanej scenie druży-
na zaprezentowała się swoim fanom. Teraz 
pomału szykujemy się już do występów 
w PKO BP Ekstraklasie.
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Jan Szynalski - Prezes Zarządu LSM
 

Zazwyczaj wiosną cieszymy się słońcem, odradzającą  
się przyrodą i wyczekujemy wakacji. Przez ostatnie dwa 
lata wiosnę zakłócały nam jednak troska o zdrowie nasze 
i naszych bliskich oraz statystyki dotyczące zachorowań 
na Covid-19. Dziś z niepokojem patrzymy za wschod-
nią granicę naszego kraju, a bardziej niż dane na temat  
koronawirusa interesuje nas niespotykana od wielu  
lat inflacja.

Wysoka inflacja i towarzyszący jej wzrost cen w każdej 
dziedzinie naszej gospodarki powodują, że jeszcze czę-
ściej zastanawiamy się nad zasadnością naszych wydat-
ków. Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa funkcjonuje  
w takich samych realiach gospodarczych, jak użytkownicy 
lokali, tworzących jej zasoby i – tak, jak oni – musi radzić 
sobie z ekonomicznymi efektami zachodzących zmian. 
Pamiętajmy, że to na pewno nie koniec, niezależnych  
od Spółdzielni, wzrostów cen materiałów, energii ciepl-
nej czy paliw. Praktycznie na każde posiedzenie Zarządu 
LSM od firm świadczących usługi na rzecz Spółdzielni 
trafiają wnioski z żądaniem podwyższenia cen usług.  
Nie podejmujemy takich decyzji bezrefleksyjnie i nego-
cjujemy stawki, jednak wiemy, że trudno jest wygrać  
z rachunkiem ekonomicznym. Wiemy również, że naszym 
obowiązkiem jest spełniać Państwa oczekiwania odno-
śnie życia w zadbanych i bezpiecznych osiedlach i dlatego 
Zarząd LSM zawnioskował do Rady Nadzorczej o podwyż-
szenie stawki opłaty eksploatacyjnej od 1 kwietnia 2022 r.

Zapewniam, że nowa stawka została skalkulowana  
na możliwie najniższym poziomie, aby zmiana była  
jak najmniej odczuwalna dla Państwa portfeli,  
ale jednocześnie zapewniała realizację spoczywających  
na Zarządzie Spółdzielni obowiązków. Przypominam, 
że zgodnie z obowiązującymi nas zasadami, nie mamy 
możliwości finansowania działań w zakresie eksploatacji  
np. ze środków zgromadzonych na funduszu remonto-
wym. Dlatego tylko odpowiednio wyliczona stawka na 
eksploatację może zagwarantować realizację wszystkich 
zaplanowanych zadań. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że gospodarka finansowa Zarządu Spółdzielni powoduje,  

Czeka nas pracowite lato! 

WSTĘPNIAK

że od wielu lat na bieżco regulowane są wszystkie na-
leżności, a coroczne badanie bilansu potwierdza właści-
wość podejmowanych przez nas decyzji, dlatego możecie 
być Państwo pewni, że decyzja o zmianie stawki opłaty  
eksploatacyjnej podyktowana została naprawdę waż-
nymi przesłankami. Więcej na ten temat przeczytacie  
Państwo na dalszych stronach „Elesemki”.

Jak już wielokrotnie Państwa informowaliśmy,  
Zarząd LSM, wspierany przez Dział Organizacyjno 
-Samorządowy, śledzi zapisy prawa związane 
z organizacją walnych zgromadzeń w spółdzielniach 
mieszkaniowych.  Zakładamy, że już na przełomie lata  
i jesieni pojawią się jednoznaczne przepisy prawa regu-
lujące ten obszar działalności Spółdzielni. Tymczasem 
pracujemy nad tym, aby to długo oczekiwanie Walne 
Zgromadzenie LSM zorganizować w sposób jak najbar-
dziej przyjazny dla członków Spółdzielni, uwzględniając 
jednocześnie ogrom spraw, które muszą zostać omówio-
ne na poszczególnych jego częściach. Zachęcam Pań-
stwa, aby czas pozostały do Walnego Zgromadzenia LSM, 
wykorzystać na podjęcie decyzji o kandydowaniu do Rady 
Nadzorczej naszej Spółdzielni, ponieważ podczas najbliż-
szego WZ wybierzemy członków Rady na nową kadencję.

Podczas, gdy Państwo będziecie wypoczywać w trak-
cie wakacji, my właśnie zwielokrotniamy nasze wysiłki,  
by zrealizować plan remontów, skorygowany o dodatko-
we środki w wysokości około 1 miliona złotych. Jesteśmy 
przekonani, że dzięki wykonanym pracom nasze osie-
dla będą piękniejsze, co pozytywnie wpłynie na komfort 
zamieszkiwania w naszych zasobach. Remonty prze-
strzeni wspólnej, choć są kosztowne i bywają uciążli-
we, mają również niebagatelne znaczenie w sytuacji,  
gdy zdecydujemy się na sprzedaż naszego mieszkania. 
Nowi właściciele z pewnością chętniej zapłacą za miesz-
kanie w zadbanej nieruchomości niż w bloku z brudny-
mi ścianami czy starą, hałasującą windą. O szczegółach 
naszych planów remontowych na 2022 rok także piszemy 
 w naszym kwartalniku.

Wakacje tuż, tuż i dlatego, jak co roku, serdecznie  
zapraszam najmłodszych mieszkańców Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej do naszych placówek kul-
turalno-oświatowych: Klubu Mieszkańców „Agatka”  
i Spółdzielczego Domu Kultury „Kopernik”. Jak zapewniają 
organizatorzy – w ofercie znajduje się mnóstwo dobrego 
humoru i świetnej zabawy pod okiem wykwalifikowanej 
kadry instruktorskiej. Wszystkim Państwu życzę natomiast 
udanego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół oraz 
bezpiecznych powrotów do domu. Wspaniałych wakacji!
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DZIENNIK GAZETA PRAWNA

EpidEmii, zdaniEm naszEgo ustawo-
dawCy, od 16 maja już niE ma, jEd-
nak stan zagrożEnia EpidEmiCznE-
go został utrzymany. 
Co to oznaCza dla spółdziElni?

Nadal nic się nie zmienia, jeśli chodzi  
o terminy zwoływania walnych zgroma-
dzeń. Formalnie wciąż obowiązuje art. 90 
jednej z ustaw antycovidowych (tj. ustawy  
z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;  
Dz.U. z 2021 r. poz. 2095). Zgodnie z tą re-
gulacją termin na obligatoryjne zwołanie 
walnego zgromadzenia to sześć tygodni  
od momentu ustania zagrożenia epide-
micznego. Powszechna jej interpretacja 
jest taka, że powinniśmy liczyć ten termin  
od momentu odwołania obydwu tych  
stanów, czyli stanu epidemii oraz stanu  
zagrożenia epidemicznego. Skoro stan  
zagrożenia epidemicznego został utrzy-
many, to wniosek jest prosty – termin  
na zwołanie walnego zgromadzenia  
sprawozdawczego nadal podlega zamro-
żeniu. I może się okazać, że taki stan rzeczy 
jeszcze długo będzie się podobnie kształ-
tował, skoro już teraz słyszymy, że jesienią 
może nastąpić kolejna fala zachorowań.

Czyli mamy rEgulaCję, z którEj  
niEkoniECzniE CiEszą się miEszkań-
Cy, za to władzE spółdziElni za-
pEwnE ChętniE z niEj korzystają?

Do tej pory faktycznie tak było. Przytłacza-
jąca większość spółdzielni mieszkaniowych 
nie zwoływała w tym czasie walnych zgro-
madzeń i dość skwapliwie korzystała z tego 
przepisu. Natomiast teraz sytuacja się zmie-
niła o tyle, że na terenie Polski zniesiono 
w zasadzie wszystkie obostrzenia epi-
demiczne. W związku z tym członkowie 
spółdzielni zaczęli lawinowo wnioskować  
o przeprowadzanie walnych zgromadzeń,  
a władze spółdzielni – czyli najpierw zarząd, 

a potem ewentualnie rada nadzorcza – mu-
szą podjąć decyzję, co w tej sytuacji zrobić, 
wyważyć korzyści i zagrożenia i podjąć 
właściwe decyzje.

i jak to wygląda w praktyCE?

Z tego co wiem, wiele spółdzielczych 
władz w obliczu takich wniosków decyduje  
się jednak zwoływać walne zgromadzenia, 
także w stanie zagrożenia epidemiczne-
go. Kiedy co do tej kwestii jest już jasność,  
pozostaje jednak problem, w jakiej for-
mie walne zgromadzenie ma się odbyć. 
Skoro nadal obowiązuje stan zagrożenia 
epidemicznego, to także nadal przepisy 
prawa umożliwiają podejmowanie przez 
walne zgromadzenie uchwał na piśmie, jak  
również spotkanie się przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania 
na odległość. Jest tak nawet, gdy spółdziel-
nia nie uregulowała tej kwestii w statucie.  
I teraz tak naprawdę każda spółdzielnia 
musi indywidualnie ocenić ryzyko ewentu-
alnego spotkania na walnym zgromadzeniu 
na żywo albo zdecydować się na alterna-
tywną formę. Bo jeśli walne zgromadzenia 
mają się odbyć, to jest to ostatni dobry 
moment przed wakacjami, zanim człon-
kowie spółdzielni się rozjadą. I jednocze-
śnie, aby zdążyć przed niepewną jesienią.  
Takie decyzje naprawdę nie są proste i wiążą  
się z dużą odpowiedzialnością. Oczywi-
ście spółdzielcze władze mogą stwierdzić  
– i od strony czysto prawnej będzie  
to prawidłowe – że dopóki termin wskazany 
w ustawie nie minie, dopóty walnego zgro-
madzenia nie trzeba organizować.

tylE żE niEprzEprowadzEniE wal-
nyCh zgromadzEń to narażaniE  
się na gniEw miEszkańCów…

Tak, i na zarzut odbierania im mocy decy-
zyjnej w kluczowych kwestiach. Ale z dru-
giej strony nie jesteśmy przecież naiwni  
i dobrze wiemy, że to, iż nie wykonujemy  
już tak wielu badań, wcale nie oznacza,  
że pandemia faktycznie całkowicie  
się skończyła. Część mieszkańców  

spółdzielni mogłaby ze względów zdrowot-
nych nie chcieć wziąć udziału w walnym 
zgromadzeniu organizowanym stacjo-
narnie. A taka przesłanka mogłaby zostać 
później potraktowana nawet jako unie-
możliwienie uprawnionemu członkowi  
spółdzielni udziału w walnym zgroma-
dzeniu, a w konsekwencji – gdyby ktoś 
zdecydował się pójść do sądu – być może 
nawet doprowadzić do nieważności  
podjętych uchwał.

rozumiEm, żE władzE spółdziElni 
niE mają np. kompEtEnCji do tEgo, 
by stwiErdzić: „w porządku, orga-
nizujEmy walnE zgromadzEniE sta-
CjonarniE, alE dla bEzpiECzEństwa 
wszysCy muszą miEć masECzki”?

Nie ma takiej podstawy prawnej,  
a co za tym idzie, byłoby to działanie  
bezprawne. Nie można byłoby tego  
ani wyegzekwować, ani w ogóle wymagać, 
by mieszkańcy się do takiego nakazu zasto-
sowali. A problem tkwi w tym, że większość 
najbardziej aktywnych członków spółdziel-
ni mieszkaniowych to zazwyczaj osoby  
w podeszłym wieku, niekoniecznie sprawnie 
radzące sobie z komputerem. Co powoduje, 
że walne zgromadzenie w formule online 
może nie będzie najlepszym rozwiązaniem.

zarazEm to przECiEż właśniE sE-
niorzy, Często obCiążEni Cho-
robami, są nadal najbardziEj 
narażEni na to, żE mogliby się za-
razić koronawirusEm w dusznEj,  
niEwiEtrzonEj sali i tłumiE ludzi. 
a gdyby faktyCzniE tak się zdarzy-
ło, to Czy przypadkiEm niE moż-
na by było mówić o EwEntualnEj  
odpowiEdzialnośCi karnEj wobEC  
władz spółdziElni?

Być może, chociaż dużo bardziej prawdo-
podobna byłaby w tym przypadku odpo-
wiedzialność cywilna i ewentualne żąda-
nie odszkodowania. Oczywiście nie można  
wykluczyć, że w danej spółdzielni  
można byłoby ten problem rozwiązać  

władze spółdzielni muszą ocenić ryzyko i wziąć 
odpowiedzialność za swoje decyzje

andrzej Ceglarski: Skoro stan zagrożenia epidemicznego został utrzymany, to wniosek 
jest prosty – termin na zwołanie walnego zgromadzenia sprawozdawczego nadal podlega 
zamrożeniu. Sytuacja zmieniła się jednak o tyle, że zniesiono w zasadzie wszystkie 
obostrzenia covidowe.
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spółdzielcy świata – łączmy się!
w 1923 roku międzynarodowy związek spółdzielczy proklamował obchody 
międzynarodowego dnia spółdzielczości w każdą pierwszą sobotę lipca. 
jest to okazja do promowania spółdzielczych ideałów, międzynarodowej 
solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju.

Celem ustanowienia obchodów było 
również rozwijanie i wzmacnianie współ-
pracy między ruchem spółdzielczym 
a rządami, samorządami i organizacjami 
międzynarodowymi.  Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, ogłaszając w 1994 roku ob-
chody Międzynarodowego Dnia Spółdziel-
czości, podkreśliła znaczenie spółdzielni 
dla rozwoju gospodarczego, społecznego 
i kulturalnego świata.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Spółdziel-
czości obchodzony jest już od 1925 roku, 
choć ruch spółdzielczy narodził się jeszcze 
w okresie zaborów. W 1995 roku sejm rp 
ustanowił obchody na 1 lipca każde-
go roku. W tym samym roku utworzona 
została Krajowa Rada Spółdzielcza, 
która jest naczelnym organem spółdziel-
czego samorządu. Podstawowymi cela-
mi jej działalności są: reprezentowanie 
polskiego ruchu spółdzielczego w kraju 

i za granicą, inicjowanie i opiniowanie aktów 
prawnych dotyczących spółdzielczości oraz 
szerzenie idei spółdzielczego działania.
Przez wiele lat symbolem ruchu spółdziel-
czego była tęcza, której siedem kolorów 

symbolizowało zróżnicowanie i jedność 
ruchu spółdzielczego na świecie. Z czasem 
tęcza zaczęła budzić dużo kontrowersji 
i w 2013 roku Zgromadzenie Ogólnego Mię-
dzynarodowego Związku Spółdzielczego
zaprezentowało nowy symbol spół-
dzielczości – zostało nim słowo COOP 
(od ang. cooperative – spółdziel-
nia), którego litery łączą sięjak ogniwa 
łańcucha. Zarząd Krajowej Rady Spółdziel-
czej zdecydował, że będzie posługiwał 
się turkusowym logo.

Zgodnie z defi nicją zawartą w Deklara-
cji Spółdzielczej Tożsamości, spółdziel-
nia jest autonomicznym zrzeszeniem 
osób, które zjednoczyły się dobrowolnie 
w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspi-
racji i potrzeb ekonomicznych, społecznych 
i kulturalnych poprzez współposiadane 
i demokratycznie kontrolowane przedsię-
biorstwo.

właśnie poprzez zorganizowanie walne-
go zgromadzenia online bądź głosowania 
nad uchwałami na piśmie. Tyle że w praktyce
kłopotem były już zdalne zebrania 
rad nadzorczych, gdzie członków było 
kilku, maksymalnie kilkunastu. W więk-
szych spółdzielniach możliwość głoso-
wania trzeba byłoby zapewnić nawet 
kilkudziesięciu tysiącom członków upraw-
nionych do wzięcia udziału w walnym 
zgromadzeniu.

a Co z kadEnCjami organów spół-
dziElni?

Na mocy wprowadzonych w czasie epide-
mii ustaw antycovidowych także zostały 
przedłużone. Nie ma więc zagrożenia, 
że kadencja wygaśnie, dopóki nie zakoń-
czy się stan zagrożenia epidemicznego. 
Dotyczy to zarówno rad nadzorczych, 
jak i zarządów. Można oczywiście spróbo-
wać przeprowadzić głosowanie na piśmie, 
tylko jak to zrobić w praktyce? Dyskusji 
nie będzie, prezentacje kandydatów 
musiałyby być chyba wypracowaniami. 
A jak zadawać im pytania? Też na piśmie 
czy na internetowym czacie? To wszyst-

ko jest trudne w realiach funkcjonowania 
spółdzielni mieszkaniowych. A jest ryzyko, 
że jeśli podejmiemy się przeprowadzenia 
głosowań i coś nam nie wyjdzie, to takie 
„ułomne” obrady i uchwały będą w przyszło-
ści unieważniane przez sądy. Wpłynęłoby 
to bardzo negatywnie na stabilność funk-
cjonowania spółdzielni.

Czy widzi pan tutaj polE do ponow-
nEj intErwEnCji ustawodawCy?

W zasadzie cały czas mówimy o pro-
blemach faktycznych, a nie prawnych, 
bo prawnie praktycznie nic się nie zmieniło 
po zniesieniu stanu epidemii, może z wyjąt-
kiem uchylenia większości obostrzeń anty-
covidowych. Widzimy jednak, że faktycznie 
zmieniła się sytuacja, zbliżyła się do stanu 
sprzed początku pandemii. Jednocześnie 
władze spółdzielni zostały teraz niejako 
przez ustawodawcę zmuszone do wzięcia 
pełnej i samodzielnej odpowiedzialności 
za decyzje. Wychodzę z założenia,
że narzucenie jakichkolwiek nowych 
rozwiązań przez ustawodawcę z pozio-
mu ustawowego byłoby już odbieraniem 
spółdzielniom autonomii. Dlatego moim 

zdaniem wcale nie byłoby korzystne, 
gdyby nagle została stworzona ustawa, 
w której wydano by nakaz przeprowadzenia 
walnych zgromadzeń w określonym 
terminie. Choć takie rozwiązanie było-
by w jakimś stopniu wygodne, bo zarząd
spółdzielni mógłby wtedy stwierdzić,
że nawet jeśli ktoś zachoruje w wyniku
spotkania się na żywo, to ma czyste ręce, 
bo realizuje nakaz ustawodawcy. 
W obowiązującym stanie prawnym musi 
po prostu profesjonalnie i właściwie ocenić 
ryzyko i wziąć odpowiedzialność za swoją 
decyzję. Ostatecznie pamiętajmy, że usta-
wa o spółdzielniach mieszkaniowych stwa-
rza również prawne możliwości zwołania 
walnego zgromadzenia nawet wbrew 
woli zarządu i rady nadzorczej spółdzielni. 
Instrumenty prawne zatem są, należy tylko 
z nich umiejętnie korzystać.

rozmawiała inga stawiCka

Andrzej Ceglarski, adwokat, wykładow-
ca, ekspert prawny instytucji i organizacji 
pozarządowych; zajmuje się obsługą 
prawną spółdzielni
„Dziennik Gazeta Prawna” 7 czerwca 2022 r.
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Według głównej europejskiej organiza-
cji spółdzielczej Co-operatives Europe, 
w Europie istnieje około 158 tys. spół-
dzielni, w których zrzeszonych jest ponad 
120 mln członków. W Unii Europejskiej 
najwięcej tego typu podmiotów znajduje 
się we Włoszech – ponad 45 tys.,
w Hiszpanii – 24 tys i we Francji – 21 tys. 
W Polsce jest ich około 9 tys., w tym ponad 
3,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych, dyspo-
nujących blisko 10 mln mieszkań i zrzeszają-
cych około 16 mln członków.
 
Niewiele osób wie, że mający na swo-
im koncie wiele sukcesów z udzia-
łem m. in. Leo Messiego, Ronaldin-
ha i Cristiano Ronaldo kataloński klub 
fC barcelona jest największą spółdziel-
nią w Europie. Trudno w to uwierzyć, ale 
ten sportowy potentat jest uznaną spół-
dzielczą marką, który swój potencjał zbu-
dował wspólną wolą członków spółdzielni, 
jednocześnie będących kibicami.
 
Wiemy już, że kibice sportowi mogą 
utworzyć spółdzielnię, ale warto rów-
nież powiedzieć, że ruch spółdzielczy 
od zawsze wspierał także prawa ko-
biet. Aktywistki spółdzielcze walczyły
o prawa wyborcze, szerszy dostęp 
do edukacji oraz możliwość prowadze-
nia przez kobiety politycznej działalno-
ści. Już w latach dwudziestych XX wieku 
w środowisku spółdzielczym pojawiły 
się głosy zachęcające kobiety 
do ekonomicznego uniezależnienia 
się od mężczyzn właśnie poprzez
zakładanie spółdzielni.
 
wokół spółdzielni naro-
sło wiele mitów. Trzy z nich 
są jednak najbardziej krzyw-
dzące i bez wątpienia wymagają 
obalenia.

mit nr 1 – spółdzielczość 
jest reliktem prl-u
i gospodarki planowej.
Taka opinia najczęściej 
pada z ust osób, które
są za młode, żeby rzeczy-
wiście pamiętać „te” czasy. 
Szczególnie często w ten sposób 
mówi się w odniesieniu do spół-
dzielni mieszkaniowych, koja-
rzących się z powojenną Polską 
przede wszystkim ze względu 
na budowane w całym kraju osiedla 
z tzw. wielkiej płyty. Po 1945 roku 
polska spółdzielczość została całko-
wicie podporządkowana państwu i pod-
dana narzuconym odgórnie procesom 

centralizacji i biurokratyzacji. Był to okres, 
gdy członkowie  faktycznie stracili wpływ 
na to, co dzieje się w ich spółdzielniach
i przestali się z nimi utożsamiać. Warto jed-
nak przypomnieć, że pierwsze spółdziel-
nie powstały w polsce już na początku 
XiX wieku i nie są tworem polski socja-
listycznej. Szacuje się, że jeszcze przed 
II wojną światową co piąty obywatel 
naszego kraju był członkiem jednej z około 
16 tysięcy polskich spółdzielni.

mit nr 2 – spółdzielnie nie mają nic wspól-
nego z gospodarką rynkową.
To zdecydowanie nieprawda! Na całym 
świecie ze spółdzielczością związanych 
jest ponad miliard ludzi, przy czym najsil-
niejsze i największe spółdzielnie funk-
cjonują w wysoko rozwiniętych krajach 
świata. Miliard członków spółdzielni róż-
nego typu: mieszkaniowych, pracowni-
czych, socjalnych itp. to miliard znanych 
z imienia i nazwiska współwłaścicieli
majątku spółdzielczego.

mit nr 3 – spółdzielczość nie jest 
systemem efektywnym.

To również opinia wynikająca z obrazów 
zapisanych w zbiorowej pamięci Pola-
ków, przeżywających swoją dorosłość 
w PRL-u, w którym gospodarka gene-
ralnie była nieefektywna. Mało kto wie, 
że w 2009 roku Elinor Ostrom – amerykańska 
ekonomistka – otrzymała Nagrodę Nobla 
w dziedzinie ekonomii za badania, 
w których dowiodła, że w dłuższym prze-
dziale czasu spółdzielnie potrafi ą być bar-
dziej efektywne niż system komercyjny. 

Również analitycy z całego świata pod-
kreślają wyjątkową stabilność spółdziel-
czości w warunkach światowego kryzysu 
gospodarczego i jej zalety w stosunku
do kapitałowych form organizacji.
 
Garść informacji zawarta powyżej pokazuje, 
że spółdzielczość jest formą ruchu społecz-
no-gospodarczego znaną na całym świecie, 
a – co ważniejsze – jest to metoda gospoda-
rowania, która  gwarantuje stabilizację oraz 
funkcjonuje w oparciu o zasady równości 
i demokracji członków. Jako spółdzielcy, 
zrzeszeni w Legnickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej i będący częścią tej międzynarodo-

wej społeczności, 1 lipca również mamy 
powody do świętowania!
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w środowisku spółdzielczym pojawiły 
się głosy zachęcające kobiety 
do ekonomicznego uniezależnienia 
się od mężczyzn właśnie poprzez

wokół spółdzielni naro-
. Trzy z nich 

są jednak najbardziej krzyw-
dzące i bez wątpienia wymagają 

Szczególnie często w ten sposób 
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pomyśl, zanim podpiszesz!
w drugiej połowie kwietnia 2022 r. do walnego zgromadzenia legnickiej 
spółdzielni mieszkaniowej wpłynęły 72 jednobrzmiące wnioski o uchylenie 
trzech uchwał rady nadzorczej lsm.

Pisma dotyczą kwestii związanych ze zmianami opłat, które zostały 
wprowadzone uchwałami:
• nr 26/2021 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmiany miesięcznej staw-
ki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych z prawem spół-
dzielczym do lokalu i odrębną własnością od dnia 01.04.2022 r.;
• nr 29/2021 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmiany stawki opła-
ty za wywóz odpadów wielkogabarytowych i zielonych od dnia 
01.04.2022 r.;
• nr 1/2022 z dnia 22.02.2022 r. w sprawie zmiany zaliczkowych mie-
sięcznych stawek opłaty na centralne ogrzewanie, stawki opłaty 
za podgrzanie 1 m3  wody dla lokali opomiarowanych i miesięczne-
go ryczałtu za ciepłą wodę dla lokali nieopomiarowanych dla lokali 
ze spółdzielczym prawem do lokalu i odrębną własnością od dnia 
01.04.2022 r.
wszystkie wnioski mają taką samą treść i formę. Różnią 
się jedynie danymi osób, które je podpisały. Ich weryfi kacja 
pozwoliła ustalić, że kilkanaście z tych osób nie jest członka-
mi Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i w związku z tym 
nie mogą one składać pism do Walnego Zgromadzenia LSM. 
Około 60 trafi  jednak pod głosowanie WZ.

Jednolita treść pism i powtarzająca się sytuacja, w której korzysta 
się z danych osób niebędących członkami Spółdzielni, stanowią 
dowód tego, że mamy do czynienia z kolejną tzw. akcją zorgani-
zowaną. Inicjatorami tych działań są ludzie, którzy już od dwóch 
lat próbują podważać decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu LSM.

Żądanie uchylenia wspomnianych wyżej uchwał dowodzi, że inspi-
ratorzy tego przedsięwzięcia albo nie rozumieją zasad ekonomii 
sektora non profi t, które obowiązują w spółdzielniach miesz-
kaniowych, albo z premedytacją działają na szkodę lsm. Trud-
no inaczej interpretować takie zachowania w kontekście wzrostu 
cen towarów i usług w każdym obszarze naszego życia.

Już rozliczenie kosztów ciepła za poprzedni sezon rozliczenio-
wy pokazało, jak ważne jest dostosowanie wysokości zaliczki 
na centralne ogrzewanie do rzeczywistych potrzeb. Przypomi-
namy, że w ostatnich dwóch latach ceny ciepła podnoszone były 
nawet dwukrotnie w sezonie. Największa podwyżka została wpro-
wadzona w lutym 2022 r. i wyniosła około 35%. Utrzymanie zaliczki 
na niezmienionym poziomie spowoduje, że w wyniku rozliczenia 
obecnego sezonu grzewczego więcej mieszkańców Spółdzielni 
zostanie obciążonych dopłatami i będą one wyższe niż dotychczas.  

koszty ciepła stanowią bardzo poważny wydatek, bo oko-
ło 60% kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości 
w ciągu roku. Ustalając stałą miesięczną wysokość zaliczki, 
Zarząd LSM bierze pod uwagę uśredniony koszt ogrzewania 1 m2 

w zasobach Spółdzielni.  Takie rozwiązanie, stosowane przez  zde-
cydowaną większość zarządców nieruchomości wielolokalowych, 
pozwala użytkownikom lokali co miesiąc wpłacać taką samą kwotę 
na ciepło.

Warto sobie również uzmysłowić, że zaliczki, wnoszone na po-
krycie kosztów centralnego ogrzewania, mogą być przeznaczo-
ne jedynie na regulowanie wydatków bezpośrednio związanych 
z kosztami ciepła. Spółdzielnia nie może pobierać dodatkowych 
opłat typu marża itp. Wpłaty muszą odzwierciedlać rzeczywiście 
poniesione koszty. jeśli koszty są niższe od wpłat, różnica zwra-
cana jest użytkownikowi lokalu. Gdy ostateczne koszty prze-
wyższają sumę wpłaconych zaliczek, obowiązkiem użytkownika 
jest wniesienie niedopłaty.

Spółdzielnia reguluje należności wobec WPEC na bieżąco – zimą 
są to faktury na kwoty znacznie wyższe niż latem. Na przykład 
w czerwcu 2021 r. faktura opiewała na kwotę 331 038,58 zł 
a w grudniu tego samego roku na 2 074 906,31 zł. Obserwując 
ostatnie lata, nietrudno spodziewać się kolejnych podwyżek cen
ciepła, które w połączeniu z żądaną przez grupę spółdzielców 
obniżką zaliczki na centralne ogrzewanie z 3,50 zł/m2 na 2,65 zł/m2 

bez wątpienia sprawią, że na użytkowników lokali 
spadnie obowiązek uregulowania jednorazowo bardzo wysokich 
dopłat a Zarząd LSM może mieć poważny problem z utrzymaniem 
płynności fi nansowej Spółdzielni.

Środki, które wpływają na fundusz remontowy i eksploatację 
wydatkowane są zgodnie z planem, w którym w ramach możliwo-
ści fi nansowych, w oparciu o kalkulację przeprowadzoną na pod-
stawie aktualnych cen rynkowych, określa się potrzeby Spółdzielni 
w tym zakresie. Jeśli np. w ramach przetargów uda się uzyskać 
niższe ceny niż założono w planie, niewykorzystane w danym roku 
pieniądze powiększają fundusz w kolejnym okresie. Opłata eksplo-
atacyjna jest dokładnie kalkulowana przez komórkę ekonomiczną. 
Jej zmniejszenie spowoduje niewykonanie wielu usług na rzecz 
mieszkańców Spółdzielni lub obniży jakość usług w zakresie 
utrzymania czystości, bieżącej konserwacji zasobów (Pogotowie 
Techniczne) czy też pielęgnacji zieleni – w tym: koszenia trawników, 
przycinania żywopłotów i drzew.
 
uchwała rady nadzorczej lsm w sprawie zmiany miesięcznej 
stawki opłaty eksploatacyjnej podyktowana była rosnącymi 
kosztami materiałów i usług w każdym obszarze funkcjono-
wania spółdzielni. Z pewnością wszyscy odczuwamy wzrosty 
cen w naszym codziennym życiu, dlatego trudno liczyć 
na to, że stawka eksploatacyjna w wysokości ustalonej w 2019 r. 
wystarczy, by zapewnić właściwe funkcjonowanie LSM w 2022 r. 
W historii Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej stawka 
eksploatacyjna utrzymywała się na jednym pozio-
me w latach 2011-2017. Mogliśmy sobie na to po-
zwolić, ponieważ było to aż sześć lat, w trakcie 
których mieliśmy do czynienia ze względną stabilizacją cen
towarów i usług. Wysoka infl acja, ogólny wzrost cen oraz podwyżka 
płacy minimalnej, z którymi mamy do czynienia obecnie, spra-
wiają, że zmiana wysokości stawki eksploatacyjnej z 3,10 zł/m2 
na 3,35 zł/m2  miesięcznie stała się niezbędna dla utrzymania zaso-
bów w należytym porządku.

WAŻNE SPRAWY



Warto pamiętać, że w myśl art. 4. Ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych członkowie spółdzielni oraz właściciele lokali niebędący 
członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosz-
tów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani 
uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przezna-
czone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w okre-
ślonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uisz-
czanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni 
z zastrzeżeniem art. 5 (dotyczy fi nansowania działalności społecznej, 
oświatowej i kulturalnej).

Wnioskowana przez autorów wspomnianych pism rezygnacja 
z wnoszenia opłaty za wywóz odpadów wielkogabarytowych
i zielonych sprawi, że mieszkańcy Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej będą mogli skorzystać jedynie z sześciu w roku zbiórek 
odpadów wielkogabarytowych, które organizuje Urząd Miasta 
Legnicy. Obecnie opłata w wysokości 2 zł miesięcznie od miesz-
kania pozwala zwiększyć częstotliwość wywożenia tych odpadów, 
dzięki czemu usuwane są one w cyklu tygodniowym, a nie jedynie 
co dwa miesiące.
 
Z pewnością nasi mieszkańcy zauważają, że miejsca wyznaczone 
do gromadzenia odpadów tego typu zapełniają się bardzo szybko. 
Co gorsza, trafi ają tam odpady, które powinny znaleźć się w Punk-
cie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest to na tyle 
duży problem, że Zarząd Spółdzielni zdecydował się zawnioskować 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia LSM należy 
uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecz-
nej oraz kulturalnej Spółdzielni, rozpatrywanie sprawozdań Rady 
Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i fi nansowych 
oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, 
Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach. tylko walne zgro-
madzenie może udzielić absolutorium członkom zarządu 
spółdzielni oraz podejmować uchwały odnośnie podziału nadwyż-
ki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.

jedynie ten organ legnickiej spółdzielni mieszkaniowej może 
zdecydować o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółdzielni 
oraz wybierać i odwoływać członków rady nadzorczej – w głoso-
waniu tajnym. Do jego kompetencji należy również m. in. rozpatry-
wanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał 
Rady Nadzorczej, podjętych w pierwszej instancji oraz uchwalanie 
zmian Statutu LSM.

Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że ustawa lub Statut LSM 
stanowią inaczej. Projekty uchwał poddaje się głosowaniu na każ-
dej części WZ. Członek legnickiej spółdzielni mieszkaniowej 
lub jego pełnomocnik dysponują jednym głosem i mogą głoso-
wać tylko podczas jednej części walnego zgromadzenia. Uchwa-
ły podejmowane są bez względu na liczbę uczestników.

do Rady Nadzorczej o wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli 
zapewnić mieszkańcom LSM odpowiednie warunki nie tylko este-
tyczne, ale również sanitarne.
Jeśli zrezygnujemy z wnoszenia tej opłaty, to przed naszymi 
nieruchomościami znów będą zalegać niepotrzebne meble, pralki 
czy gruz po remontach. Ucierpią na tym również tereny zielo-
ne Spółdzielni, ponieważ będą szpeciły je sterty skoszonej trawy 
czy przyciętych gałęzi.
 
Członkowie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mają prawo 
odwoływać się do Walnego Zgromadzenia LSM od uchwał Rady 
Nadzorczej. Bardzo ważne jednak jest, aby odwołując się i tym 
samym poddając sprawę pod głosowanie, wzięli pod uwagę kon-
sekwencje, które wiążą się z wprowadzeniem wnioskowanych 
przez nich rozwiązań. O konsekwencjach warto również pomyśleć 
przed pochopnym złożeniem podpisu pod pismem, którego sami 
nie napisaliśmy.
Zarząd i Rada Nadzorcza LSM w chwili podejmowania tych uchwał 
zapoznali się z kalkulacjami, które przedstawiła komórka 
ekonomiczna i w obecnej sytuacji nie możemy mówić o niższych 
stawkach opłat. Nie bez znaczenia jest również fakt, że od momentu 
wprowadzenia ich do stosowania, poszczególne koszty ponownie 
wzrosły.
 
Obietnica obniżenia opłat z pewnością wydaje się kusząca, ale trze-
ba jednocześnie myśleć o tym, co się wydarzy, gdy zabraknie środ-
ków na regulowanie bieżących zobowiązań i Spółdzielnia faktycznie 
stanie przed widmem utraty płynności.

głosowanie podczas walnego zgromadzenia
walne zgromadzenie to najwyższy organ każdej spółdzielni mieszkaniowej. podejmowane
na nim uchwały dotyczą najistotniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów, 
a udział w głosowaniu jest prawem i jednocześnie przywilejem każdego członka spółdzielni.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością 
głosów. Większość kwalifi kowana – 2/3 głosów – wymagana jest 
dla podjęcia uchwał: o zmianie Statutu Spółdzielni, w sprawie 
odwołania członka Rady Nadzorczej oraz w sprawie połączenia, 
podziału lub likwidacji Spółdzielni.

istotny jest sposób liczenia głosów i dlatego warto skorzystać 
z przysługującego nam prawa i konkretnie opowiedzieć 
się za lub przeciw. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo 
głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. Trzeba jednak 
wiedzieć, że wszystkie głosy wstrzymujące się zostaną potrak-
towane jak głosy sprzeciwu. Oznacza to zatem, że jeśli nie jeste-
śmy do końca zdecydowani w jakiejś sprawie i wstrzymamy się 
od głosu, to nasz głos zostanie policzony jako głos na „nie”. Warto 
o tym pamiętać, żeby nieświadomie nie podjąć decyzji ostatecznie 
niezgodnej z intencją głosującego.

WAŻNE SPRAWY
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kiEdy możEmy mówić, żE spół-
dziElnia jEst w dobrEj kondyCji 
finansowEj?

Wtedy, gdy posiada odpowiednią ilość środ-
ków pieniężnych, gwarantujących jej regu-
lowanie krótkoterminowych zobowiązań 
fi nansowych. Innymi słowy – jest dobrze, 
gdy możemy na bieżąco opłacać wszystkie 
faktury np. WPEC-u, LPWiK, fi rm realizują-
cych remonty i dbających o utrzymanie czy-
stości oraz pokrywać inne koszty wynikają-
ce z działalności Spółdzielni. Zapewniam, 
że środki znajdujące się na koncie LSM 
na koniec 2021 gwarantują nam płynność
 fi nansową. Naszą stabilną sytuację fi nansową 
potwierdziła również biegła rewident, która 
na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej 
LSM, przekazała członkom RN, że księgi ra-
chunkowe LSM prowadzone są prawidłowo 
i rzetelnie a sytuacja fi nansowa Spółdzielni 
jest dobra – za 2021 r. uzyskaliśmy nadwyż-
kę bilansową w kwocie 1,6 mln zł. Podkreśli-
ła również, że środki fi nansowe wydawane 
są zgodnie z potrzebami a wydatki są rzetel-
nie dokumentowane.

a jak wypadamy na tlE innyCh 
spółdziElni miEszkaniowyCh? Czy 
w ogólE powinniśmy się porówny-
wać?

To pytanie zostało zadane biegłej przez jed-
nego z członków RN. W odpowiedzi usłysze-
liśmy, że trudno jest dokonać porównania, 
ponieważ nawet spółdzielnie, które nie dys-
ponują zyskiem netto do podziału, mogą 
być w dobrej kondycji. Nie ma obowiązku 
posiadania lokali użytkowych, ale w zaso-
bach Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
mamy ich aż 166 o łącznej powierzchni 
14 465,95 m2. 14 z nich to lokale własno-
ściowe, a pozostałe 152 wynajmowane 
są na różnego rodzaju działalność. 
W lokalach użytkowych LSM funkcjonują 
m. in.: banki, markety spożywcze, gabinety 
fi zjoterapeutyczne oraz zakłady fryzjerskie 
i kosmetyczne. Przychody z lokali oraz 
świadczonych przez Spółdzielnię usług 
komercyjnych stanowią wpływy, które mo-
żemy przeznaczać na realizację naszych 
statutowych zadań. Jeśli jednak spół-
dzielnia mieszkaniowa nie posiada lokali 
użytkowych, ale ma ustalone stawki opłat 

na poziomie kosztów i użytkownicy
lokali nie mają zaległości czynszowych, 
to nie ma potrzeby posiadania nadwyżki 
bilansowej.

o spółdziElniaCh miEszkaniowyCh 
krąży wiElE niEpoChlEbnyCh opinii. 
Co jakiś Czas pojawiają się głosy 
nawołująCE do tworzEnia wspól-
not. jak to wygląda w lEgniC-
kiEj spółdziElni miEszkaniowEj? 
ilE wspólnot wydziEliło się z lsm 
w trakCiE ostatniCh 10 lat?

W ciągu ostatniej dekady wydzieliły 
się dwie wspólnoty. Jedna w 2021 r. przy 
ul. Rzemieślniczej i druga w 2019 r. w nie-
ruchomości przy ul. Zielonej. Są to niewiel-
kie nieruchomości, na które łącznie składa 
się 37 mieszkań, przy czym właściciele 
5 z nich zdecydowali się pozostać członkami  
LSM. Te niepochlebne opinie są krzywdzące, 
szczególnie, jeśli wyrażają je osoby, które nie 
są członkami spółdzielni. Unikałbym porów-
nywania np. opłat w spółdzielni i wspólno-
cie z niej wydzielonej. Weźmy pod uwagę, 
że praktyką jest wydzielanie się wspólnot 
w nieruchomościach, w których np. spół-
dzielnie wcześniej przeprowadziły wszyst-
kie gruntowne remonty – mamy nową win-
dę, nowy dach i świeżo pomalowane klatki 
schodowe. Bardzo łatwo wówczas ustalić 
niską stawkę np. na fundusz remontowy. 
Pamiętajmy jednak, że jest to sytuacja, która 
utrzyma się tylko przez jakiś czas.

Czy wyraŹny brak ruChów oddol-
nyCh związanyCh z odłąCzaniEm 
się od lsm poszCzEgólnyCh niE-
ruChomośCi można odCzytywać 
jako wyraz akCEptaCji dla polity-
ki zarządu spółdziElni?

Tak. Zdecydowanie. Zwłaszcza, że większość 
nieruchomości spełnia ustawowe warunki 
do utworzenia wspólnoty.  

niE wiEmy jEszCzE, kiEdy dokład-
niE odbędziE się walnE zgroma-
dzEniE lsm, alE wiEmy, żE wpłynę-
ło do niEgo około 60 wniosków
o uChylEniE uChwał zmiEniająCyCh 
stawki opłat. m. in. na Eksploata-
Cję i CEntralnE ogrzEwaniE. Co się 

wydarzy, gdy uCzEstniCy wz poprą 
tE wnioski? jakiE będą konsEkwEn-
CjE dla lsm jako CałośCi?

Jeśli członkowie rzeczywiście zdecydowa-
liby się poprzeć te wnioski, to w nieodle-
głej przyszłości miałoby to katastrofalne 
skutki dla Spółdzielni. Nie będziemy mo-
gli na bieżąco regulować naszych zobo-
wiązań, co ostatecznie doprowadzi LSM 
do upadłości. Chciałbym podkreślić, że każ-
da opłata jest precyzyjnie kalkulowana przez 
ekonomistów Spółdzielni i zatwierdzana 
uchwałą Rady Nadzorczej. Obniżenie tych 
opłat spowoduje, że nie będziemy w stanie 
zapewnić utrzymania nieruchomości w sta-
nie, do którego zobowiązują nas np. Prawo 
budowlane, Ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych i szereg innych aktów prawnych, 
regulujących działalność Spółdzielni.

I właśnie takie podejście, bez zapoznania 
się z opiniami biegłej rewident i ekonomi-
stów, może doprowadzić do braku płynno-
ści oraz bankructwa spółdzielni. Ocenia-
jąc zasadność uchwalenia przez RN LSM 
zmiany stawek opłat powinniśmy kierować 
się faktami. Przy zarządzaniu takim dużym 
majątkiem, z tyloma zależnościami fi nan-
sowymi, nie można kierować się emocjami, 
ale zimną kalkulacją kosztów, które wyni-
kają z działalności spółdzielni. Jeśli stawki 
zostaną obniżone i doprowadzimy do braku 
płynności, to i tak ostatecznie to członko-
wie będą musieli za to zapłacić, bo ustawa
o spółdzielniach wyraźnie mówi, że wszyst-
kie koszty pokrywa członek spółdzielni.

Biegła rewident, badająca nasz bilans 
za 2021 r., pozytywnie oceniła realizowaną 
przez nas strategię zarządzania fi nansami 
i majątkiem Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Oznacza to, że Zarząd i Rada 
Nadzorcza LSM podejmują słuszne decyzje. 
I tak należy traktować uchwały Rady Nad-
zorczej o zmianie stawek opłat. To uzasad-
niona ekonomicznie konieczność. Powrót 
do stawek sprzed 1 kwietnia tego roku, przy 
obecnych wzrostach cen towarów i usług, 
jest po prostu niemożliwy.

dziękuję za rozmowę.

mamy stabilną sytuację fi nansową
o fi nansach spółdzielni, tuż po badaniu rocznego sprawozdania fi nansowego
za 2021 r. i przyjęciu go przez rn, mówi dariusz trawiński – zastępca prezesa 
zarządu lsm ds. ekonomicznych.

FINANSE LSM
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skorygowaliśmy plan remontów – wykonamy więcej prac!

w trakCiE rEmontu

po rEmonCiE

zarząd lsm podjął decyzję o przeznaczeniu 1 mln zł z niewykorzystanych funduszy na remonty 
z poprzednich lat oraz 68 700 zł, stanowiących oszczędności z przetargów, które zostały 
przeprowadzone od początku bieżącego roku, na zwiększenie zakresu planu remontów zasobów 
spółdzielni w 2022 r.

Łączna kwota, którą zaplanowano na remonty w tym roku, wynosi 
8 424 680 zł. Dzięki dodatkowym środkom, w planie uwzględniono 
również:
• remont klatek schodowych przy ulicach: Merkurego 10-12, 
Jowisza 10-12 i Paderewskiego 8-11;
• wykonanie i naprawę opasek, chodników przy ulicach: Merkure-
go 1-12 (dojście do klatek schodowych), Jowisza 6, 8, 10-12 (dojście
do klatek schodowych), Księżycowej 10-12 (dojście do budynku)
i Fredry 18-28 (chodniki);
• czyszczenie, malowanie elewacji nieruchomości przy ul. Batorego 
28-30 oraz 24, 26 (front) i 32 (szczyt);
• remont dźwigów i maszynowni w nieruchomościach przy ulicach: 
Gwiezdnej 17 i Galileusza 11 (wymiana zespołu napędowego);
• docieplenie ściany budynku przy ul. Oświęcimskiej 17;
• przebudowę zasieku śmietnikowego przy Al. Rzeczypospolitej 
70-72;
• remont instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Neptuna 8 
(wymiana zestawu hydroforowego).

W pierwszym kwartale bieżącego roku w zasobach Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzono przetargi i wykonano 
część prac na łączną kwotę 1 092 893,92 zł. Remonty prowadzone
są przez Dział Technicznej Obsługi Zasobów oraz fi rmy, które 
zostały wybrane w przetargach.

Na koniec drugiego kwartału 2022 r. stan realizacji Planu remontów 
wyglądał następująco:
• trwa remont dachu nieruchomości przy ul. Gwarnej 1-3;
• podpisano umowy z wykonawcami remontów klatek schodowych 
oraz wybrano wykonawców na zabudowę wnęk na półpiętrach; 
część remontów już trwa;
• ogłoszono przetarg na remont wiatrołapów w budynku przy 
ul. Fredry 18-28;
• przeprowadzono bieżące remonty dźwigów oraz przeprowadzo-
no przetarg na wymianę zespołu napędowego w budynkach przy 
ulicach: Neptuna 9, Galaktycznej 3 i Marsa 4;
• Dział TOZ przeprowadził bieżące remonty instalacji elektrycznej, 
gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej;
• wykonano naprawy altan śmietnikowych przy ulicach: 
Księżycowej 7-9, Marsa 21-23, Heweliusza 2-10 i 1-5;
• ogłoszono przetarg na remont komór zsypowych w budynkach 
przy ulicach: Neptuna 1-14, Galaktycznej 1-13, Gwiezdnej 1-27, 
Marsa 1-14, Wielkiej Niedźwiedzicy 1-14 i 15-27;
• podpisano umowę na docieplenie 16 stropodachów;
• ogłoszono przetarg na remont nadbudówek budynków przy 
ulicach: Galaktycznej 1 i Gwiezdnej 27;
• wykonano roboty nieplanowane i drobne na ponad 140 tys. zł.

Jak widać, zakres prac jest bardzo szeroki. Prawie 8,5 mln zł, 
które Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznaczy w tym roku 
na prace remontowe, to kwota, dzięki której zasoby Spółdziel-
ni nie tylko zyskają na estetyce, ale również środki, które sprawią, 
że mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczniej i bardziej komforto-
wo w swoich mieszkaniach.
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zawód – administrator osiedla
nadzorują pracę gospodarzy domów i sprzątaczy posesji. to ich zasługą jest, że miejsca do 
gromadzenia odpadów komunalnych są uporządkowane. to na nich spada odpowiedzialność za 
nieporządek na klatce schodowej i to oni są na pierwszej linii kontaktu z mieszkańcami, którym 
zdecydowanie łatwiej przychodzi nagana niż pochwała ich pracy. taki już los administratorów osiedli!

Niełatwo zastać ich przy biurkach 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezd-
nej, ponieważ dużo czasu spędzają 
w terenie. Zakres ich obowiązków jest 
szeroki. Odpowiadają za porządek 
na osiedlach, co oznacza również,
że zajmują się egzekwowaniem wła-
ściwego wykonywania usług komunal-
nych na poszczególnych rejonach, kon-
trolują stan techniczny nieruchomości, 
chodników i placów zabaw oraz nadzo-
rują wykonawstwo robót realizowanych 
w ramach funduszu remontowego 
danego osiedla. W zakresie ich obo-
wiązków znajduje się również dbałość 
o utrzymanie terenów zielonych a zimą 
o to, by nasze chodniki były regular-
nie odśnieżane i zabezpieczone przed 
gołoledzią.

Oprócz prowadzenia bieżącej kore-
spondencji z mieszkańcami rejonu 
powierzonego im do administrowa-
nia, prowadzą szczegółową doku-
mentację z przeglądów technicznych 
i wykonanych robót oraz ewidencjonują 
urządzenia stanowiące wyposażenie 
placów zabaw.
 
To administratorzy osiedli zajmują się 
odbiorem i przekazywaniem mieszkań, 
lokali użytkowych i garaży. Prowadzą 
również działalność informacyjną oraz 
współpracują z Policją i Strażą Miejską 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
na osiedlach. Do nich należy zwracać 
się w sytuacji, gdy mamy wątpliwości 
związane z zasadami porządku do-
mowego czy korzystania z przestrzeni 
wspólnej nieruchomości.
 
Warto podkreślić, że 11 administrato-
rów osiedli, zatrudnionych w Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, odpowia-
da za zasoby, w których skład wcho-
dzi 113 nieruchomości mieszkalnych 
i 7 nieruchomości z lokalami użytkowy-
mi oraz prawie 22 hektary zewnętrzne-
go obszaru.

CEntrala: 76 72 30 990

Nazwa osiedla Administratorzy Ulice

Osiedle Kopernika IA Paweł Aftamiński 
(wew. 123)
Daniel Polański
(wew. 127)

Andromedy 1-12
Daszyńskiego 28-30
Galaktyczna 1-20
Gwiezdna 1-27
Kazimierza Wielkiego 27-29
Kosmiczna 1-13
Astronomiczna
Koziorożca 2-12
Kwiatowa 6 i 25
Neptuna 1-14
Orbitalna 1-11
Plutona 1-12
Rzemieślnicza 1 i 6
Wrocławska 26-28

Osiedle Kopernika IB Karol Kropiwnicki
(wew. 124)
Ewa Hass
Dorota Chybzińska
(wew. 183)

Jowisza 1-12
Księżycowa 4-6, 7-9, 10-12
Kasjopei 1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 15
Marsa 1-14, 15-17, 18-20 
Merkurego 1-12
Mirandy 1-12
Planetarna 5-13
Wielkiej Niedźwiedzicy 1-14, 15-27

Osiedle Kopernika II Arkadiusz Zakrzewski
Tadeusz Paluszczak
(wew. 154)

Biegunowa do 20
Galileusza 1-8, 10-11, 15
Heweliusza 1-6, 8-10, 12-18
Horyzontalna 1-13, 2-10, 15-23, 25-29
Rzeczypospolitej 70-72

Osiedle Śródmieście Jerzy Michalczyk
Tadeusz Paluszczak
(wew. 166)

Chojnowska 11-19
Gwarna 1-3, 5-7
Jaworzyńska 31-35, 43-45
Mickiewicza 37-38
Młynarska 1-4, 6
Orzeszkowej 12-14, 18-24
Oświęcimska 13, 13a, 15, 17
Paderewskiego 1-11
Piekarska 5, 10-14, 9-17
Rataja 2-6
Ściegiennego 18, 26
Wjazdowa 4, 6, 8, 10
Złotoryjska 2-14, 1-13-15

Osiedle Zosinek Bożena Synowiec-Hutnik
Małgorzata Wodzińska
(wew. 129)

Batorego  11-13, 19-27, 22-32, 34-36
Fredry 14-34
Głowackiego 6
Rolnicza 4, 10, 12-18
Senatorska 68-74
Torowa 20-24, 26-30, 38-52, 56-60, 62-66

Osiedle Asnyka Bożena Synowiec-Hutnik
Anna Gołąb
(wew. 142)

Asnyka 11-20
Hutników 18
Lotnicza 14-18, 38-39
Marynarska 54-60
Poselska 4-10

ZŁAP KONTAKT!
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oszuści znowu w akcji

reklama to przychód eksploatacyjny nieruchomości

w połowie maja 2022 r. jedna z mieszkanek naszych zasobów przy ul. młynarskiej opowiedziała 
pracownikom pogotowia technicznego o nietypowej sytuacji.

przestrzeń klatek schodowych jest wspólna dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości, 
ale nie znaczy to, że każdy może rozporządzać nią według własnego uznania.

Problem dotyczył nieprawidłowego 
ciśnienia ciepłej wody w jej mieszkaniu. 
Użytkowniczka lokalu zwróciła się z tym 
do fachowców przebywających w tym 
czasie na klatce schodowej nieruchomości, 
w której mieszkała. Z racji tego, że wcześniej 
widziała ogłoszenie z informacją o rzekomo 
prowadzonej przez LSM wymianie tzw. jun-
kersów, nie wzbudziło to w niej podejrzeń.

„Fachowcy” uznali, że źródłem problemu 
jest wadliwie działające urządzenie do pod-
grzewu wody i od razu zaproponowali jego 
wymianę za 2100 zł. Zaniepokojona sprawą 
użytkowniczka lokalu podpisała umowę 
wymiany urządzenia, po czym egzemplarz 
umowy, który powinna otrzymać w sytu-
acji, gdyby wszystko zostało przeprowa-
dzone zgodnie z prawem, został porwany 
przez pracowników fi rmy, oferującej usługę. 
Zatem tylko „fachowcy” dysponują umo-
wą z podpisem mieszkanki zasobów 
Spółdzielni. Dodajmy, że ten wydatek
został skredytowany.

Klatka schodowa, szczególnie parter, 
są miejscami uczęszczanymi przez 
dziesiątki a często nawet setki osób dzien-
nie. Niewątpliwie jest to atrakcyjne miejsce 
do umieszczania ogłoszeń o świadczonych 
usługach, prowadzonych akcjach społecz-
nych czy wyrażania własnych poglądów. 
Warto jednak wiedzieć, że dysponowanie 
tą przestrzenią bez zgody zarządcy 
nieruchomości nie jest zgodne z prawem.

W artykule 63a kodeksu wykroczeń 
czytamy, że każdy, kto umieszcza 
w miejscu publicznym do tego nieprze-
znaczonym ogłoszenie, plakat, afi sz, apel, 
ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia 
je na widok publiczny w innym miejscu 
bez wymaganej zgody właściciela
lub zarządcy budynku, ogrodzenia, latarni 
itp., podlega karze ograniczenia wolności 
albo grzywy. Wobec takiej osoby można 
również orzec przepadek przedmiotów 
stanowiących przedmiot wykroczenia oraz 
nawiązkę w wysokości do 1 500 zł 

Ogłoszenia o wymianie junkersów, które 
wisiało na klatce schodowej, już nie ma. 
Zatem kontaktu do oszustów również brak. 
Pogotowie Techniczne stwierdziło, że pro-
blem z ciśnieniem wody wynikał z uszko-
dzenia baterii i nie miał nic wspólnego
z junkersem.
Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo musimy 
być ostrożni. Jeśli ogłoszenia o planowa-
nych pracach nie są oznaczone podpisami 
członków Zarządu LSM lub jego pełnomoc-
nika, warto zweryfi kować zawarte w nich 
informacje u pracowników Spółdzielni.

lub obowiązek przywrócenia do stanu 
poprzedniego.
 
Oznacza to, że chcąc skorzystać 
np. z tablicy ogłoszeń lub przykleić swoje 
materiały na drzwiach lub ścianie klatki 
schodowej, należy uzyskać zgodę zarząd-
cy nieruchomości czyli zwrócić się z prośbą 
do Zarządu LSM.
 
Reklamy, które pojawiają się w przestrze-
ni wspólnej, trafi ają tam za zgodą Zarządu 
Spółdzielni, który obciąża reklamodaw-
ców stosowną opłatą. Obecnie ceny netto 
za jedną sztukę kształtują się następująco:
• plakat na tablicy ogłoszeń – format A5 1 zł, 
format A4 1,50 zł, A3 2 zł;
• wrzutka ulotki do euroskrzynki - 0,10 zł.

wpływy ze sprzedaży powierzchni rekla-
mowej (również na szczytach budynków) 
powiększają przychody eksploatacyj-
ne danej nieruchomości. Mimo korzyści 
wynikających z tej działalności, Zarząd LSM 

Kilka dni później Legnicę obiegła informacja 
o kolejnym oszustwie przy wykorzystaniu 
tzw. metody na wnuczka. Zgłoszonych prób 
kradzieży było kilka, ale tylko jedna osoba 
została poszkodowana i – jak czytamy w lo-
kalnych mediach – straciła 60 tys. złotych.

Kilka miesięcy temu na łamach „Elesemki” 
publikowaliśmy rozmowę z przedstawicie-
lami Straży Miejskiej w Legnicy, w której 
ostrzegaliśmy przed podobnymi sytuacja-
mi. Ponawiamy zatem nasz apel o to, byście 
Państwo wyrobili w sobie nawyk weryfi -
kowania informacji, zwłaszcza tych, które 
otrzymujecie przez Internet lub telefon.

Pamiętajmy – nikt nie uchroni naszego 
dobytku przed uszczerbkiem tak dobrze, 
jak my sami, działając z rozwagą i krytycz-
nie odnosząc się do sytuacji, w których 
ktoś, kogo nie znamy osobiście, oczekuje 
od nas pieniędzy.

poważnie traktuje kwestie estetyki nieru-
chomości i dba o to, żeby reklamy nie ata-
kowały mieszkańców na każdym kroku.

WARTO WIEDZIEĆ
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hucznie świętowaliśmy dzień dziecka!
w drugą sobotę czerwca w sdk „kopernik” mieliśmy mnóstwo atrakcji atrakcji 
dla wszystkich dzieci. imprezę otworzył jan szynalski - prezes zarządu lsm.

Tereny wokół naszego domu kultury zamie-
niły się w kolorowe miasteczko, sprzyjające 
rodzinnej zabawie. Ogromne dmuchańce 
zachęcały do szaleństw a w strefi e senso-
rycznej, przygotowanej dla najmłodszych
i ich rodziców, czekały kolorowe piaskow-
nice, kocyki, gry i zabawy. Rodzice mogli 
w tym czasie odpocząć na wygodnych 
leżakach. Warsztaty kreatywne zachęcały 
do działania tych nieco starszych – każ-
dy mógł stworzyć biżuterię, kolorowe, 
magiczne ołówki czy niepowtarzalną eko-
torbę. Twórców ograniczała tylko wyobraź-
nia. Młodzi naukowcy mieli natomiast 
okazję przeprowadzać eksperymenty che-
miczne. Efekty zaskakiwały nawet nas!

Niezastąpiona kopernikowa Grupa Arty-
styczna „Ale Plama!”, prowadzona przez 
artystkę plastyk Lenę Połujanową, przygo-
towała szereg twórczych warsztatów. Tego 
dnia każdy mógł poczuć się jak mały artysta 
i stworzyć swoje dzieło. Jak zawsze mogli-
śmy liczyć na wsparcie Klubu Mieszkań-
ców „Agatka” – to właśnie tam powstawały 
niesamowite ozdoby.

W naszej sportowej strefi e, prowadzonej 
przez Pawła Muchowskiego, dzieci mogły 
spróbować swoich sił w różnych konkuren-
cjach  lub zagrać w tenisa stołowego. Wyda-
rzenie uświetnił również animator na szczu-
dłach, który dla wszystkich dzieci tworzył 
z baloników wesołe zwierzątka. Wiele rado-
ści sprawił pokaz sprzętu Straży Pożarnej

i chłodny prysznic prosto ze strażackiego 
węża.  Piskom i śmiechom nie było końca!

Gwiezdna Arena także tętniła życiem. Wła-
śnie tam odbywały się główne wydarzenia, 
animacje i występy. Swoje umiejętności 
artystyczne zaprezentowały tancerki z sek-
cji tańca nowoczesnego SDK „Kopernik” 
oraz zaproszeni goście, w których gronie 
znaleźli się młodzi i nieco starsi artyści: Pola 
Muchowska, Szkoła Tańca B. P. Krzyżanow-
skich, grupy taneczne z Młodzieżowego 
Centrum Kultury, Dziecięco Młodzieżowa 
Legnicka Orkiestra Dęta z Legnickiego Cen-
trum Kultury, Karo’ole Dance oraz Diamond 
Dance Studio. Podczas pikniku rodzinne-
go uśmiechy nie znikały z twarzy naszych 
gości. Wydarzenie zakończył energetyczny, 
rockowy koncert zespołu The Cover Band.

Nie zabrakło także pysznego domowego 
ciasta, pierogów, gofrów, waty cukrowej
i zimnych sorbetów. Można było poczuć 
się jak za dawnych lat i spróbować wody 
prosto z saturatora od LPWiK.
Impreza została zorganizowana ze środ-
ków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Legnicy.

BAWIŁY SIĘ CAŁE RODZINY
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Urszula Juchnik-Pogorzelska - Kierownik SDK Kopernik / foto. SDK Kopernik

malarstwo przez duże „m”

spędź lato z „kopernikiem”

letnie granie w legnicy

Końcówka roku szkolnego w SDK  
„Kopernik” to między innymi dwa wernisaże  
podsumowujące całoroczną pracę naszej 
sekcji plastycznej, prowadzonej niezmien-
nie od lat przez Jelenę Połujanową. Pierwszą 
z nich, majową, przygotowało 14 artystek  
z Grupy Artystycznej „Ale Plama!”. Obrazy 
zostały wykonane w różnych technikach  
m. in. akryl, akwarela, olej. Każdego roku 
wystawie przyświeca inny pomysł – tym 
razem zaprezentowano temat „Po drugiej 
stronie tęczy”.

Tegoroczne warsztaty wakacyjne będą  
się odbywały przez cztery tygodnie lipca. 
W tym czasie dzieci będą mogły skorzy-
stać z wielu ciekawych zajęć i wziąć udział 
w warsztatach tematycznych m. in. pla-
stycznych, kulinarnych, cukierniczych, ori-
gami, ceramicznych, filmowych, kreatyw-
nych i etnograficznych. Żeby nie zapomnieć 
o tym, że ruch to zdrowie, przygotowujemy 
codzienne zajęcia sportowe, gry i zabawy 
ruchowe, trening AIKIDO, a także warsztaty 
tańca nowoczesnego i hip-hopu. W ostat-
nim tygodniu wybierzemy się na zajęcia 
na basenie i trampolinach.

Każdy tydzień lipcowych warsztatów uło-
żony jest tematycznie: artystyczny, filmowy, 

Jest to cykl minikoncertów, które odbywać 
się będą w przestrzeniach miejskich m. in.  
w Parku Miejskim, na Placu Powstańców 
Wielkopolskich czy Muszli Koncertowej.  
W tym roku Legnickie Centrum Kultury  
zaprosiło do współpracy również naszą  
placówkę. W ramach tego projektu  
na  Gwiezdnej Arenie obok SDK „Kopernik” 
odbędą się dwa koncerty.

2 LIPCA O GODZ.17.30 ZAGRAJą PAWEŁ 
SZNAJDER I DAMIAN PERCZUK.

Paweł Sznajder jest multiinstrumentalistą, 
ale przede wszystkim wokalistą. Uczestni-
czył w 11. edycji The Voice of Poland – był 
w drużynie Michała Szpaka. Obecnie pra-
cuje nad wydaniem własnej płyty. Na sce-
nie dzieli się pozytywną energią, bo wie-
rzy, że muzyka zawsze łączy a nie dzieli.  
Damian Perczuk jest multiinstrumentali-
stą, ale szczególnie interesują go perkusja 
oraz instrumenty perkusyjne. Fascynuje  
go zaawansowana rytmika, którą wprowadza 
do muzyki współczesnej.  

29 LIPCA O GODZ. 17.30 ZAGRA 
MARCIN ANTONOWSKI.
Wykonuje muzykę rock/blues/akustyczną. 
Opowiada o zwykłych przeżyciach – mniej 
lub bardziej osobistych – we własnym  
repertuarze w języku angielskim.
Zapraszamy!

Na drugiej wystawie można oglądać prace 
dzieci i młodzieży, które w naszym domu 
kultury na co dzień kształcą się, malują i po-
znają różne techniki. Wystawa czynna jest 
od 15 czerwca aż do września. Zapraszamy 
zatem do sali wystawowej „Na piętrze”!

podróżniczy oraz sportowy. Nie zapomina-
my również o wyjściu do kina i pokazywa-
niu dzieciom różnych zakątków Legnicy.

W ramach lata z „Kopernikiem” proponuje-
my także dwie wycieczki. 12 lipca zaprasza-
my na wycieczkę do Zamku Książ a 21 lipca 
wspólnie wybierzemy się do Myśliborza. 
Będzie to z pewnością świetnie spędzony 
czas!  
Program Warsztaty Letnie z „Koperni-
kiem” finansowany jest przez LSM i Gminę  
Legnica.

SDK „KOPERNIK”
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KM „AGATKA”

Wiosenny  program muzyczny tworzyły 
także tajemnicze dźwięki prosto z Tybe-
tu. the art of sounds to cykl koncertów 
relaksacyjnych będących swoistą kąpielą 
w dźwiękach gongów, mis tybetańskich
i instrumentów archaicznych. Był to seans 
dla zdrowia, ciała i duszy, który przygotował 
dla nas Mirosław Sopicki – wałbrzyski peda-
gog i terapeuta.

Już w ostatnich dniach maja odbyło 
się kolejne klubowe wydarzenie chary-
tatywne na rzecz ofi ar wojny w Ukrainie. 
muzyczne dzieci agatki – solidarni 

z ukrainą to spotkanie muzyczne, podczas 
którego wystąpili młodzi klubowi wyko-
nawcy, pracujący pod kierunkiem Barbary 
Mielnik-Łozińskiej. 

muzycznie w „agatce”

twórczo i aktywnie

lato 2022 z „agatką”

Wiosenne wydarzenia w Klubie Miesz-
kańców „Agatka” upłynęły w atmosferze 
błogiego relaksu. Wśród majowych
propozycji znalazły się wyjątkowe 
muzyczne spotkania.

Wiosenny program otwartych spotkań 
dla dorosłych w Klubie Mieszkań-
ców  okazał się strzałem w dziesiątkę!

Z myślą o dzieciach i młodzieży pozostają-
cych w lipcu w Legnicy Klub Mieszkańców 
„Agatka”  przygotowuje wyjątkowy wakacyj-
ny program zajęć. Planowane są różnorodne 
warsztaty np.: plastyczne, ceramiczne, ręko-
dzielnicze, kreatywne i ekologiczne.

W ramach  działań twórczych realizowane 
będą tematyczne bloki programowe zwią-
zane m. in. z kulturą Japonii, tematyką mor-
ską i dinozaurami. Warsztaty ekologiczne 
będą natomiast okazją do poznania i stwo-
rzenia niezwykłych ekoproduktów, którymi 
będą kosmetyki, recyklingowe dekoracje 

Małgorzata Maciejewska-Janusz - Kierownik KM „Agatka” / foto. KM „Agatka”

Warsztaty z Pracownią Ceramiczną „Anan-
da”, biżuteria Resin Art wykonywana 
przy instruktażu Magdy Grońskiej-Tokarskiej 
oraz – nowość w naszym Klubie – makra-
mowe cuda, które tworzyliśmy z rękodziel-
niczką Natalią Ślęzak były okazją do stwo-
rzenia pięknych prac, ale przede wszystkim 
czasem relaksu i wyciszenia.

Dawkę twórczych działań można było 
uzupełnić porcją regularnej aktywności 
poprawiającej funkcjonowanie nasze-
go kręgosłupa i nie tylko. Ćwiczenia 
prowadziła Halina Szwedyk – nasza 
doświadczona  instruktorka. 

i wszystko to, co mieści się w znaczeniu 
słowa ekomoda. Nie zabraknie również 
„Laboratorium natury” – pełnego ziołowych 
i owocowych smaków oraz zapachów.

Klubowe spotkania wypełnione będą 
zajęciami konstruktorskimi Bricks 4 Kidz, 
a Studio Bajkowej Zabawy zaprosi mło-
dych odkrywców na spotkania naukowo
-doświadczalne i kreatywne. Elementy
 kolorowych muzycznych spotkań z zapro-
szonymi gośćmi będą specjalną zachętą 
do zabawy dźwiękiem i tańcem. W waka-
cyjnym programie nie zabraknie również 
małej dawki zdrowego ruchu i wakacyjnej 
strefy relaksu, którą gwarantują seanse 
inhalacyjne w grocie solnej oraz ple-
nerowy park leżakowy z planszówkami 
i grami towarzyskimi. Zajęcia w kameralnych 
grupach poprowadzą specjaliści w swoich 
dziedzinach.

W ramach zajęć o charakterze profi lak-
tycznym dzieci przypomną sobie zasa-
dy udzielania pierwszej pomocy, nauczą 
się bezpiecznych relacji ze zwierzętami 
oraz dbania o zdrowy styl życia.

Na zakończenie wakacyjnych spotkań 
w Klubie „Agatka” zapraszamy wszystkich 
na wycieczkę do Doliny Pałaców i Ogrodów. 
Będzie to wyjazd pełen pięknych miejsc
i działań artystycznych!

Nasza wakacyjna oferta skierowana 
jest do dzieci szkolnych. Zapraszamy 
do zapisów na  bloki tygodniowe, pakiety 
dzienne, jak również na wybrane zajęcia.
Program jest fi nansowany przez LSM 
i Gminę Legnica.
Bliższe informacje i zapisy bezpośrednio
 w Klubie Mieszkańców „Agatka” – Legnica, 
ul. Artyleryjska 40 f, tel. 76 72 30 983.

Podczas koncertu Virayavan wysłuchali-
śmy muzyki dla duszy. Zabrzmiały wedyj-
skie mantry w nowoczesnych aranżacjach 
na oryginalne instrumenty, wśród któ-
rych znalazły się harmonium i maridanga 
– dawne instrumenty  klawiszowe i per-
kusyjne, tradycyjnie używane w Indiach 
i Bangladeszu. Był to już kolejny wieczór 
indyjski w naszym Klubie, tym razem wzbo-
gacony również o smaki tradycyjnych
wegańskich potraw. Współorganizatorem 
i pomysłodawcą tego cyklu spotkań jest 
Rafał Owczarek – legnicki artysta-plastyk
i jednocześnie miłośnik kultury Indii.  
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kolejne srEbro za nami! wakacje z galerią!
Zwykle maj poznaje się po kwitnących kasztanach. W naszym mie-
ście zwiastuje go Legnicki Festiwal SREBRO, na który co roku zapra-
sza galeria sztuki. Tegoroczne SREBRO to ponad dziesięć wystaw 
biżuterii z całego świata, eksponowanych w ośmiu miejskich gma-
chach – muzeum, LCK, teatru Modrzejewskiej, a także w galeriach: 
Satyrykon, sztuki i Ring oraz pod Przepiórczym Koszem. Łącznie 
na wystawach znalazło się ponad tysiąc niepowtarzalnych obiektów 
biżuterii autorskiej, to znaczy – niczym dzieło sztuki, wykonanej 
w jednym egzemplarzu. I niekoniecznie zdatnej do noszenia,  
jak np. naszyjniki czy broszki z ludzkimi włosami, kocimi wąsami, 
szkieletem kaktusa, stłuczonym szkłem, fragmentami drewna,  
kamieni, plastiku, itp. Często bowiem zadaniem takiej biżuterii jest 
zaskoczyć, przekazać ważne treści czy historię.

Tradycyjnie już galeria sztuki zaprosi podczas wakacji na warszta-
ty i plenerowe wydarzenia pod hasłem „Czytankowo” oraz „Sztuka 
kultur(y)”.

Jak udało się to w zwycięskiej pracy Andrzeja Szadkowskiego,  
która zdobyła Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Sztuki 
Złotniczej pt. DOTYK. 
Brosza „Bolesny dotyk czasu” w subtelny sposób nawiązuje  
do największej tragedii naszych czasów, tj. wojny w Ukrainie.  

W pierwszym z projektów dzieci będą poznawać i tworzyć książ-
ki. Przekonają się, jak terapeutyczną moc ma literatura, a także, 
jak ważne jest obcowanie z twórczością od najmłodszych lat. Dru-
ga akcja skoncentruje się na integracji międzykulturowej, pozo-
stającej ostatnio nie bez znaczenia w naszym mieście. Odbędą 
się różne warsztaty o charakterze interdyscyplinarnym dla legniczan, 
jak i osób z Ukrainy. Ponadto, w przestrzeniach galerii sztuki odbę-
dą się spotkania z polskimi oraz ukraińskimi artystami. W planach 
jest także wyjazd do Wrocławia połączony ze zwiedzaniem wystawy  
kolekcji polskiej sztuki XX w. w Pawilonie Czterech Kopuł.

Wstęp na wystawy i wydarzenia jest bezpłatny, wkrótce ruszą za-
pisy! Więcej informacji na stronie organizatora: galeria.legnica.eu  
oraz w mediach społecznościowych.

GALERIA SZTUKI
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Kasy:
• poniedziałek, środa, czwartek – 7.15-14.30
• wtorek – 7.15-15.30
• piątek – 7.15-13.30.

prosimy również o dokonywanie płatności na państwa
indywidualne rachunki.

Czas pracy

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, przypomina-
my 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 bie-
żące 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.

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

Dzwoniąc pod numer 76 72 30 990, usłyszycie Państwo 
automatyczną informację na temat klauzuli o ochronie danych
osobowych oraz o możliwości uzyskania połączenia z poszcze-
gólnymi działami. Aby skontaktować się w ważnej dla siebie spra-
wie, należy wysłuchać wymienionych możliwości połączenia 
lub po zakończeniu komunikatu o ochronie danych osobowych, 
wybrać właściwy numer wewnętrzny.  

W przypadku wątpliwości co do skierowania Państwa sprawy 
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.

WARTO WIEDZIEĆ



lokale użytkowe do wynajęcia
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje do wynajmu następu-
jące lokale użytkowe:
•  ul. Złotoryjska 2 o pow. 17,5 m²
• ul. Chojnowska 13 o pow. 5,6 m²
• ul. Chojnowska 17 o pow. 45,5 m²
• ul. Daszyńskiego 30 o pow. 8,6 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.

REKLAMA 
W LSM
DAJ SIĘ ZAUWAŻYĆ

DLACZEGO WARTO?
W naszych zasobach mieszka blisko
20% mieszkańców Legnicy.
Dysponujemy przestrzenią 464
klatek schodowych a kwartalnik
„Elesemka” trafi a do ośmiu tysięcy
mieszkań na terenie naszych osiedli,
które ustytuowane
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: no@legnickasm.pl
tel. 76 72 30 990 wew. 140

mieszkańcom Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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W SDK „Kopernik” i w Biurze Obsługi Mieszkańca przez cały czas 
trwa zbiórka plastikowych nakrętek, które przekazywane są na po-
moc potrzebującym dzieciom. Czyste nakrętki w jednorazowym 
opakowaniu można przekazywać w godzinach pracy Spółdzielni 
i SDK „Kopernik”. Nakręćmy się na pomoc!

nakrętki z pomocą

WARTO WIEDZIEĆ

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.

Redakcja i korekta: Agnieszka Szerwińska-Pasiecznik, współpraca: Maciej Adamczuk. Materiały LSM. Zdjęcie okładki: freepik.com.
Kontakt z redakcją: no@legnickasm.pl / tel. 76 72 30 990 wew. 140
Skład:                 Studio Grafi czne Agama Media / www.agamamedia.pl

Przypominamy, że o planowanych przeglądach tech-
nicznych (np. instalacji gazowej, elektrycznej, prze-
wodów kominowych) Zarząd LSM informuje Państwa, 
wywieszając opieczętowane pisemne informacje 
na klatkach schodowych, natomiast osoby dokonujące 
przeglądu, zawsze posiadają pisemne upoważnie-
nie 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 tożsa-
mości nie jesteście pewni, skontaktujcie się Państwo 
z administracją Spółdzielni i upewnijcie się, że nie 
macie do czynienia z oszustem.

nie dajmy się oszukać!



odwiEdŹ nas 

na faCEbooku
i bądź na bieżąco

z informacjami
ze Spółdzielni

lub zeskanuj kod QR
fb: LSM.LegnickaSpoldzielniaMieszkaniowa


