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Laureaci plebiscytu na jedenastkę 50-lecia Miedzi w towarzystwie właściciela klubu. 
Na zdjęciu od lewej Andrzej Dadełło (właściciel Miedzi), Wojciech Łobodziński, Paweł Zieliński, Grzegorz Bartczak, 
Dariusz Płaczkiewicz, Eugeniusz Ptak, Daniel Dyluś (foto. B. Hamanowicz).

Prezes DZPN Andrzej Padewski przekazuje Miedzi okolicznościową paterę. Na zdjęciu od lewej prezes DZPN Andrzej Padewski, 
właściciel Miedzi Andrzej Dadełło, prezes Miedzi Tomasz Brusiło (foto. B. Hamanowicz).

Wyjątkowy rok Miedzi!
Dobiega końca jubileuszowy rok Miedzi Legnica. Przez ostatnie dwanaście miesięcy 
zielono-niebiesko-czerwoni świętowali swoje 50-lecie, co wiązało się z licznymi 
wydarzeniami upamiętniającymi okrągłą rocznicę powstania klubu. 

MIEDŹ LEGNICA

Punktem kulminacyjnym obchodów 
była wrześniowa gala z okazji jubileuszu 
50-lecia Miedzi Legnica, która odbyła 
się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej 
w Legnicy. Wydarzenie zgromadziło piłka-
rzy, trenerów, działaczy oraz osoby zwią-
zane z Miedzią na przestrzeni lat. W gali 
uczestniczył również Jan Szynalski – Prezes 
Zarządu LSM.

Klub odebrał gratulacje m. in. od prezyden-
ta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, prezesa 
Pierwszej Ligi Piłkarskiej Marcina Janickiego 
oraz prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej Andrzeja Padewskiego.
Podczas gali wyróżnieni zostali piłkarze oraz 
trener, wybrani przez kibiców w specjalnym 
plebiscycie na jedenastkę 50-lecia Miedzi. 
Głosowano na zawodników i szkoleniow-
ców wyłonionych przez Kapitułę Historycz-
ną, w której skład weszli zasłużeni piłkarze
i trenerzy Miedzi, przedstawiciele klubu
i eksperci piłkarscy oraz dziennikarze. 
Nad całością pieczę sprawował dyrektor 
Muzeum Miedzi w Legnicy Marcin Ma-
kuch. W jedenastce 50-lecia Miedzi znaleźli 
się bramkarz Dariusz Płaczkiewicz, obroń-
cy Grzegorz Bartczak, Tomislav Bożić, Piotr 
Przerywacz i Paweł Zieliński, pomocnicy 
Wojciech Łobodziński, Marcos Garcia Bar-
reno, Rafał Augustyniak i Marcin Garuch, 
napastnicy Daniel Dyluś i Eugeniusz Ptak 
oraz trener Dominik Nowak.

Prezes DZPN Andrzej Padewski odznaczył 
zasłużonych dla dolnośląskiej piłki. Wśród 

nich znaleźli się Andrzej Dadełło, Dariusz 
Płaczkiewicz, Władysław Moroch, Wojciech 
Łobodziński, Kazimierz Niemietiuk, Grze-
gorz Bartczak, Andrzej Kisiel, Eugeniusz 
Ptak, Krzysztof Kotlarski, Cezary Michalski, 
Marcin Garuch, Krzysztof Łacina i Daniel 
Dyluś. Klubowe wyróżnienia dla „Ludzi 
z Miedzi” trafi ły do Władysława Morocha, 
Kazimierza Niemietiuka, Wojciecha Kowali-
ka, Janusza Kudyby i Marcina Makucha. Wy-
różnienie dla „Przyjaciół Miedzi” otrzymali 
Piotr Krzyżanowski, Wojciech Obremski 
i Grzegorz Szczepaniak.

Galę poprzedziło otwarcie wystawy 
Hej Miedź!!! 50 lat piłkarskiej Miedzi Le-
gnica, przygotowanej przez Muzeum Mie-
dzi w Legnicy we współpracy z klubem. 

Wydarzenie zgromadziło wszystkie pokole-
nia Miedzi Legnica. Na wystawie zaprezen-
towane zostały przedmioty i pamiątki zwią-
zane z działalnością klubu na przestrzeni 
pół wieku. Wśród nich znalazły się orygi-
nalne stroje piłkarskie, afi sze meczowe, 
puchary, dokumenty, fotografi e oraz liczne 
pamiątki związane z działalnością Miedzi. 
Najważniejszym eksponatem jest  orygi-
nalne trofeum za zdobycie Pucharu Polski 
w 1992 roku, wypożyczone z klubowego 
muzeum Legii Warszawa. Wystawa czynna 
będzie jeszcze do końca lutego 2022 roku. 
Jej uzupełnieniem będzie książkowa mono-
grafi a klubu autorstwa dyrektora Muzeum 
Miedzi Marcina Makucha. 28 lipca na obiek-
cie ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Het-
mańskiej odbył się natomiast turniej oldbo-
jów z okazji 50-lecia Miedzi Legnica.

Warto wspomnieć, że przez cały rok klub 
przywoływał najpiękniejsze i najważniejsze 
momenty klubowej historii. Miedź posłu-
guje się również specjalnym znakiem gra-
fi cznym, zaprojektowanym przez Daniela 
Tworskiego GOUDA WORKS. Ten ceniony 
w środowisku piłkarskim grafi k zaprojekto-
wał też wyjątkową, jubileuszową koszulkę 
meczową. Wybito okolicznościową monetę 
kolekcjonerską, a w sierpniu swoją legnicką 
premierę miał specjalny banknot kolekcjo-
nerski o nominale 0 euro z motywem Miedzi 
Legnica, który powstał w nakładzie 5 tysięcy 
sztuk. W klubowym sklepie Strefa Miedzi za-
kupić można również jubileuszowe pamiąt-
ki oraz ubrania.



2021 był trudnym rokiem
Dobiega końca trudny rok. Zagrożenia i ograniczenia zwią-
zane z epidemią Covid-19 nadal utrudniają nam codzien-
ne funkcjonowanie, a kolejne podwyżki cen produktów
i usług, takich jak woda, gaz czy energia cieplna, uszczuplają 
nasze portfele, jednocześnie wywołując niepewność 
co do przyszłości.

We wrześniu otrzymaliśmy informację o drugiej już w tym 
roku kalendarzowym i trzeciej w trakcie ostatnich 12 miesię-
cy podwyżce cen ciepła – łącznie jest to ponad 20% więcej 
niż płaciliśmy jeszcze rok temu. Wobec powyższego 
konieczne było dostosowanie wysokości zaliczki na central-
ne ogrzewanie w zasobach LSM do cen narzuconych przez 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy 
i zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki. Niestety, 
Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nie ma możliwo-
ści negocjowania stawek z tymi instytucjami i musimy rozliczać 
się na ustalonych przez nich zasadach.

Kwestia ciepła – gospodarowania nim oraz przyjęte przez 
LSM zasady indywidualnego rozliczenia z użytkownika-
mi mieszkań zawarte w regulaminie – na początku tego 
roku stała się przedmiotem dyskusji naszych mieszkańców. 
W odpowiedzi na Państwa wątpliwości Zarząd Spółdzielni 
na wielu płaszczyznach informował o prawnych i tech-
nicznych podstawach wymiany podzielników kosztów 
ciepła i zaworów termostatycznych. Dzięki temu już większość 
z mieszkańców wie, że od 2020 roku prowadzimy wymia-
nę podzielników kosztów ciepła i termozaworów na nowo-
cześniejsze urządzenia, które umożliwiają bardziej precyzyj-
ne ich rozliczanie. Stare urządzenia były użytkowane przez 
10 lat i straciły już swoją wartość użytkową. Podobnie 
wygląda sytuacja z zaworami termostatycznymi. Znaczna część 
zasobów LSM posiada już nowe termozawory z ograniczeniem
temperatury do +16 stopni. Poprzednie były montowane 20-25 lat 
temu i ze względu długi okres użytkowania dziś już nie spełniają 
swojej funkcji. Nie bez znaczenia jest również postęp technologicz-
ny, dla którego dekada to przecież ogromna przepaść.

Zapewniam, że działania, które podejmujemy w tym 
obszarze, są przemyślane a ich długofalowym efektem będą 
korzyści w postaci rzetelniejszego podziału kosztów ogrze-
wania i zdrowszych mieszkań. Pamiętajmy, że nie stosując 
się do zaleceń specjalistów, które publikujemy na łamach 
naszego kwartalnika, na stronie internetowej czy w mediach 
społecznościowych i nie dbając o racjonalne korzystanie z cie-
pła oraz wentylacji, możemy doprowadzić do zagrzybienia 
naszego mieszkania. Ważna jest świadomość tego, że stan tech-
niczny przestrzeni, w której na co dzień przebywamy, wpływa 
na zdrowie wszystkich – również Państwa dzieci.

Cieszymy się, że mimo iż początkowo część mieszkańców 
negatywnie przyjęła decyzję Zarządu LSM o wymianie tych 
urządzeń, dziś jesteście Państwo bardziej poinformowani 
w tym zakresie i zdecydowana większość z Was odbiera nasze dzia-
łania ze zrozumieniem, za co dziękujemy.

Drugim, bardzo ważnym w tym roku tematem, który 
często poruszamy, jest gospodarka odpadami komunal-
nymi. Zmiany, spowodowane wejściem w życie ustawy, 

nakładającej na nas wszystkich obowiązek segregowania odpadów 
na pięć frakcji, zmusiły Zarząd LSM do przeorganizowania tego 
obszaru działalności – wcześniej prostszego i bardziej jedno-
znacznego. Zadaniem zarządcy jest zapewnienie mieszkań-
com miejsc selektywnej zbiórki odpadów, dlatego od początku 
bieżącego roku powstają nowe altany śmietnikowe – w większości 
zamykane i oświetlone, zintensyfi kowaliśmy ich monitoring 
oraz zapewniamy naszym mieszkańcom dodatkowy odbiór 
odpadów wielkogabarytowych.

Są jednak obszary, w których nasze możliwości 
się kończą a wszystko zależy od Państwa. Mam tu na myśli 
odpowiedzialną segregację odpadów w gospodarstwach 
domowych i wrzucanie ich do odpowiednich pojemników. 
Pamiętajmy, że ponosimy odpowiedzialność zbiorową 
i niewłaściwe zachowanie jednej osoby, może spowodować 
naliczenie podwójnej opłaty wszystkim mieszkańcom danej nieru-
chomości – mamy już kilka przypadków ukarania spółdzielczych 
nieruchomości zwiększonymi opłatami za brak selektywnej zbiórki.

Jak już wspominałem we wstępie, w ostatnich miesiącach 
mamy do czynienia z podwyżkami cen w wielu sektorach 
gospodarki. Od stycznia wzrasta również wysokość pła-
cy minimalnej w Polsce. Wszystko to bezpośrednio wpły-
wa na działalność również LSM. Chciałbym jednak Państwa 
zapewnić, że sytuacja fi nansowo-gospodarcza spółdzielni jest 
dobra. Wynika to z racjonalnego zarządzania Spółdzielnią, 
co od ponad 10 lat potwierdzają także zewnętrzne kontrole, 
którym jesteśmy poddawani, ale również Państwa 
odpowiedzialności w zakresie regulowania opłat czynszowych.

Serdecznie dziękuję za ten kolejny rok współpracy. Mam 
nadzieję, że nasz kwartalnik trafi  w Państwa ręce wtedy, 
gdy za oknami będzie już leżał puszysty śnieg, który uprzy-
jemni oczekiwanie na Boże Narodzenie. Życzę Państwu, 
żeby były to święta radosne, spędzone w gronie najbliższych 
i wypełnione ciepłem, które może dać tylko bliskość drugiego 
człowieka. A w Nowym Roku niech nie opuszczają Państwa wszelka 
pomyślność i zdrowie. Wszystkiego dobrego!

Jan Szynalski
Prezes Zarządu LSM
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List otwarty sekretarz rady Nadzorczej LSM
Szanowni Państwo,
stale rosnąca liczba zachorowań na Covid-19 powoduje, 
że mamy mocno ograniczony kontakt osobisty z naszymi 
mieszkańcami, dlatego – jako sekretarz RN LSM – chętnie 
korzystam z możliwości dzielenia się z Państwem ważnymi 
informacjami za pośrednictwem „Elesemki”.

Kończy się już kolejny trudny rok. Trudny ze względu 
na epidemię koronawirusa, infl ację, wzrost płacy minimal-
nej oraz podwyżki cen towarów i usług. W tym roku organy 
Spółdzielni musiały również zmierzyć się z problemem bez-
prawnej organizacji części Walnego Zgromadzenia, które 
odbyły się w dniach 27-28 lipca 2021 roku i które, dzięki wła-
ściwej Państwa postawie, okazały się kompletnym fi askiem. 
W imieniu Rady Nadzorczej LSM serdecznie dziękuję 
za zrozumienie tej sytuacji.

O tym, że było to działanie, które nie miało żadnych podstaw 
prawnych, świadczy między innymi opinia Zbigniewa Goź-
dzika – Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielone Górze – z której 
jasno wynika, że żaden z obecnie obowiązujących przepisów 
prawnych nie przewiduje możliwości skutecznego i ważnego 
zwołania obrad walnego zgromadzenia bezpośrednio przez 
członków z pominięciem organów Spółdzielni.

Dobiegły także końca prace komisji powołanej do weryfi kacji 
pełnomocnictw złożonych podczas części Walnego Zgroma-
dzenia LSM w 2020 roku. Ich efektem jest złożenie zawiado-
mienia w tej sprawie do właściwych organów. Mamy nadzie-
ję, że w przyszłości członkowie naszej Spółdzielni z większą 
ostrożnością podejdą do tej kwestii.  

Jak Państwo wiecie, od 27 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza 
LSM pracuje w okrojonym, czternastoosobowym składzie. 
Wówczas bowiem, działając w oparciu o Regulamin RN, więk-
szością głosów podjęliśmy decyzję o zawieszeniu jednego 
z naszych członków. Mimo to Rada Nadzorcza niezmiennie 
rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, spotykając się regular-
nie i realizując przewidziane dla niej zadania.

Szanowni Państwo,
zapewniam, że Rada Nadzorcza oraz jej komisje statutowe 
dokładają wszelkich starań, aby zapewnić utrzymanie dobrej 
kondycji fi nansowej Spółdzielni i – współpracując z Zarzą-
dem – ostrożnie gospodarować jej mieniem.

Niestety, rosnące centy towarów i usług – również dwukrotny 
w tym roku wzrost cen ciepła – powodują, że konieczne stają 
się nie tylko zmiana stawki zaliczki na centralne ogrzewanie, 
ale również jeszcze większa rozwaga w kwestii wydatkowa-
nia środków fi nansowych.

Rada Nadzorcza, pracując w oparciu o plany pracy, realizu-
je swoje zadania zgodnie z kalendarzem przewidzianym 
na 2021 rok. 

W ostatnich miesiącach najistotniejszymi zagadnieniami 
było:
1. Przyjęcie analizy wykonania zadań gospodarczo 
– fi nansowych Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za trzy 
kwartały bieżącego roku;
2. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu gospodarczo – 
fi nansowego LSM na 2021 r.;
3. Przyjęcie podstawowych wskaźników do planu gospodar-
czo-fi nansowego Spółdzielni na 2022 r.;
4. Przyjęcie uchwały w sprawie podwyższenia zaliczki na cen-
tralne ogrzewanie z dniem 1.11.2021 r.;
5. Przyjęcie informacji o przygotowaniu zasobów do sezonu 
zimowego 2021/2022.

Szanowni Państwo,
chciałabym podkreślić, że efektywna współpraca Rady 
Nadzorczej z Zarządem Legnickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej oraz dobra kondycja fi nansowa Spółdzielni, pozwalają 
nam wszystkim z optymizmem patrzeć w przyszłość. Może-
cie być Państwo pewni, że wszystkie podejmowane przez 
nas decyzje, poprzedzone są głębokim namysłem i troską 
o nasz wspólny majątek. Cały czas dokładamy wszelkich
 starań, aby w naszych zasobach żyło się lepiej – bardziej 
komfortowo, ekonomicznie i bezpiecznie. Mam nadzieję, 
że tegoroczna zima będzie dla nas łaskawa a wiosna przy-
niesie nie tylko więcej słońca, ale również stabilizacji 
w kwestii wskaźników infl acji oraz liczby zachorowań 
na koronawirusa.  Do siego roku!

LIST OTWARTY
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Teresa Lewandowska
Sekretarz Rady Nadzorczej LSM
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zmiany stawek są konieczne

rozliczenie kosztów ciepła

KOSZTY CIEPŁA

W trakcie ostatnich dwunastu miesięcy WPEC Legnica trzykrotnie podwyższyło swoje taryfy – w grudniu 2020 r. oraz w maju i we wrześniu 
2021 r. Łącznie jest to wzrost cen o ponad 20% w stosunku do taryf stosowanych na początku 2020 roku. Wzrost kosztów ciepła wpłynie 
na roczne rozliczenie centralnego ogrzewania i dlatego niezbędne jest dostosowanie zaliczki na centralne ogrzewanie zasobów
LSM do coraz wyższych taryf WPEC.

W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrosty cen w różnych obszarach, z którymi bezpośrednio związana jest działalność Spółdziel-
ni. Rosnące koszty m. in. ciepła, paliw, energii elektrycznej czy płacy minimalnej z pewnością wkrótce wymuszą na Zarządzie Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej decyzję o zawnioskowaniu do Rady Nadzorczej o dostosowanie do nich wysokości stawki eksploatacyjnej.

Na koszt ogrzewania budynku składają się koszty stałe (nie-
zależne od zużycia energii) i koszty zmienne (uzależnione 
od zużycia). W przypadku energii dostarczanej z sieci miej-
skiej, kosztem stałym jest opłata za moc zamówioną i jej prze-
sył. Koszt zmienny to koszt energii zużytej na ogrzewanie bu-
dynku, określany na podstawie wskazań ciepłomierzy oraz 
urządzeń, umożliwiających podział kosztów ciepła. Koszty zmienne
odzwierciedlają również koszty 
ogrzewania pomieszczeń, które prze-
znaczone są do wspólnego użytku 
– suszarnie, korytarze, przedsionki 
klatek schodowych – oraz pozy-
skanie ciepła z pionów. Są to rów-
nież koszty ogrzewania łazienek.

Tylko w 2021 roku Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Legnicy dwukrotnie podwyższyło 
ceny taryf. Zmiany stawek związane 
są przede wszystkim ze znacznym 
wzrostem kosztów zakupu upraw-
nień do emisji dwutlenku węgla. 
Wszystkie te podwyżki spowodowały, 
że od 1 listopada 2021 r. 
w Legnickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej została wprowadzona nowa stawka zaliczkowej opłaty 
na centralne ogrzewanie.

Do niedawna atutem były ciepłe zimy, które umożliwiały ogranicza-
nie zużycia ciepła oraz to, że wzrosty cen taryf ciepła nie przekłada-
ły się znacząco na wzrost kosztów. A nawet od sezonu 2009/2010 
pozwalały na utrzymywanie stawek zaliczki na jednolitym poziomie 
lub wręcz ich obniżanie. Taka sytuacja utrzymywała się do 2019 
roku, jednak w ciągu ostatnich dwóch lat uwidocznił się trend kil-
ku rocznych wysokich podwyżek cen mediów. Zważywszy na fakt, 

ze względu na obowiązującą od 24 września 2021 r. „taryfę dla ciepła” Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
energetyki cieplnej w Legnicy, rada Nadzorcza LSM, uchwałą nr 20/2021 z 28 września 2021 r., dokonała 
zmiany zaliczkowych stawek opłat na centralne ogrzewanie w lokalach LSM z 2,20 zł/m² na 2,65 zł/m². 
Nowa stawka obowiązuje od 1 listopada 2021 r.

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wysokość kosztów ciepła ustala na podstawie faktur Vat, 
wystawionych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Legnicy, oraz te, które są 
związane z eksploatacją kotłowni przy nieruchomościach przy ul. Kwiatowej 6, Kazimierza Wielkiego 
27/29 i Ściegiennego 18 i 26.

że nie ma możliwości negocjacji ceny za zakup ciepła, Zarząd LSM 
zobowiązany jest do regulowania stawek zaliczki na ten cel.  

Warto pamiętać, że zachowanie mieszkańców również ma ogro-
my wpływ na rachunki, które płacimy za centralne ogrzewanie. 
Pamiętajmy zatem, aby racjonalnie korzystać z ciepła, utrzymując 
w mieszkaniu temperaturę około 20 stopni Celsjusza i obniżając 

ją, gdy np. wychodzimy do pracy.  
Unikajmy także zasłaniania grzej-
ników zasłonami, meblami 
czy obudowami oraz wietrzmy 
pomieszczenia krótko i intensyw-
nie, przy zakręconym termostacie.

Termostaty są doskonałym 
narzędziem do racjonalnego 
i oszczędnego gospodarowania ener-
gią cieplną. Głowice termostatycz-
ne pozwalają ustawić temperaturę, 
do jakiej grzejnik ma nagrzać 
pomieszczenie – warto pamiętać, 
że wychłodzenie lub tylko 
częściowe nagrzanie grzej-
nika oznacza, że ustawio-
na temperatura została osią-

gnięta. Głowice uwzględniają również inne źródła ciepła, 
np. nasłonecznienie, emisję ciepła od urządzeń elektronicznych, 
ciepło z piekarnika czy też ciepło oddawane przez ludzki organizm. 
Oznacza to, że w chwili podniesienia temperatury w pomieszcze-
niu automatycznie zostanie odcięty dopływ ciepła do grzejnika, 
czego absolutnie nie należy utożsamiać z awarią lub wyłączeniem
 ogrzewania. Nie bez wpływu na koszty ogrzewania będzie również 
to, jakie temperatury będą utrzymywały się w sezonie 2021/22.
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WODA

PoPraWa WSKaŹNIKÓW WoDy NIezBILaNSoWaNej

ProSIMy o PoDaWaNIe aKtuaLNego 
StaNu WoDoMIerza W DoWoDacH WPŁaty

Dane o zużyciu wody na 31.08.2021 r. po-
zyskiwane były poprzez: zdalny odczyt 
wodomierzy, SMS/MMS/e-mail od miesz-
kańców, kontakt telefoniczny, oświadczenia 
mieszkańców złożone na piśmie w BOM, 
analizę opisów we wpłatach bankowych
i kasowych, symulację zużycia wody w 
przypadkach braku możliwości dotarcia 
do mieszkańca, kontrole Działu TOZ w 
przypadkach budzących wątpliwości oraz 
wywiad administratora (np. informacja 
o pustostanie).

Różnice pomiędzy wskazaniami wodomie-
rza głównego w budynku, a sumą wskazań 
wodomierzy indywidualnych występują 
praktycznie zawsze i zostały przewidziane 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od 1 maja 2021 r. rozdziałem XI Regulaminu 
rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w LSM:
„Użytkownik lokalu ma obowiązek dokonać comiesięcznego odczytu wodomierza, ustalić zuży-
cie wody w danym miesiącu, nanieść te informacje w dowodzie wpłaty i wnieść opłatę za zużytą 
wodę zgodnie ze wskazaniem wodomierza”.
Takie rozwiązanie umożliwia pracownikom LSM bieżącą kontrolę wskazań zdalnych urzą-
dzeń do odczytu zużytej wody.  

Wiele źródeł pozyskiwania danych, szczegółowa analiza i stały monitoring zdalnych odczytów 
przyniosły poprawę wskaźników wody niezbilansowanej.

wymagań, którym powinny odpowia-
dać wodomierze oraz szczegółowego 
zakresu sprawdzeń wykonywanych pod-
czas prawnej kontroli metrologicznej 
tych przyrządów pomiarowych. Czytamy 
o tym również w dyrektywie unijnej. 
W związku z powyższym dopuszczalne 
błędy graniczne wodomierzy oscylują 
na poziomie (+/-)10%, a odchylenia 
wskazań wodomierzy do 10% 
są uznawane za zjawisko mieszczące się 
w normie. Niepokoić powinny odchylenia 
powyżej tej wielkości.

Szczegółowa analiza zużycia wody w zaso-
bach LSM w trakcie pierwszych ośmiu mie-
sięcy 2021 r. wykazała pozytywne zjawisko, 
którym jest fakt obniżenia wartości więk-
szości wskaźników wody niezbilansowanej. 

Niedoborów wody nie da się całkowicie 
wyeliminować, ale można je zminimali-
zować. Wymaga to współpracy zarządcy 
i mieszkańców poszczególnych nierucho-
mości.

W tym celu warto na bieżąco kontrolować 
wodomierze w mieszkaniach i niezwłocz-
nie zawiadamiać służby LSM o wszelkich 
nieprawidłowościach. Szczególnie istot-
ne jest jak najszybsze naprawianie usterek
związanych z wadliwymi spłuczka-
mi czy kapiącymi kranami. Pamiętaj-
my, że krople kapiące co pół sekun-
dy w godzinę mogą dać prawie dwa
litry wody, a w miesiąc prawie 1,5 m3
i jeśli nie zareagujemy odpowiednio szybko, 
nie tylko zadziałamy na niekorzyść środowi-
ska, ale odchudzimy również nasze portfe-
le.
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Brak segregacji odpadów = kara fi nansowa

Prawo defi niuje środowisko jako dobro, które należy chronić 
szczególnie, dlatego jednym z głównych celów krajowego planu 
gospodarki odpadami jest upowszechnianie dobrych nawyków 
i tworzenie społeczeństwa recyklingu, w którym zapobiega 
się powstawaniu odpadów oraz zmniejsza ich wpływ na środowisko.

Segregowanie odpadów komunalnych to jeden z tych sposo-
bów ochrony środowiska, który wymaga od nas codziennego 
i systematycznego działania. Ustawodawca nałożył obowiąz-
ki nie tylko na mieszkańców, ale również na gminy i zarządców 
budynków wielorodzinnych. Obowiązujące w tym obszarze przepisy 
zawierają nie tylko normy o charakterze techniczno-budowlanym 
(np. regulujące miejsce zbierania i sposób posadowienia pojem-
ników na odpady), ale również nakładają na właścicieli konkretne 
obowiązki oraz określają konsekwencje za ich nierealizowanie.

Obowiązek segregacji odpadów nabiera szczególnego znaczenia 
w budynkach wielorodzinnych, bowiem to właśnie tutaj skupiają 
się największe wyzwania z tym związane. Ustawa rozszerza krąg 
osób zobowiązanych do segregowania odpadów, gdyż pod poję-
ciem właścicieli nieruchomości rozumie się wszystkich współwłaści-
cieli, jak również użytkowników wieczystych, zarządców nierucho-
mości, a także inne podmioty faktycznie władające nieruchomością.

Niewłaściwe segregowanie odpadów czy wrzucanie odpadów 
wielkogabarytowych np. do kontenerów na odpady zmiesza-
ne, naraża jednocześnie wszystkich mieszkańców nieruchomo-
ści, stosujących się do obowiązku selektywnej zbiórki, na pod-
wyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawodawca dał gminom prawo ustalenia wysokości kary 
za nieprawidłową segregację odpadów – najniższa to dwukrotność 
stawki obowiązującej w danej gminie, najwyższa to jej czterokrot-
ność. W Gminie Legnica osoby i podmioty, u których stwierdzono 
brak segregacji, muszą zapłacić karę w wysokości dwukrotności 
miesięcznej stawki za odpady. Oznacza to, że czteroosobowa ro-
dzina, zamieszkująca nieruchomość, w obrębie której stwierdzono 
nieprawidłową segregację odpadów, zapłaci karę w wysokości 
106 zł miesięcznie – drugie tyle wnosi co miesiąc, regulując swoje 
stałe zobowiązanie. Wymiar fi nansowy kary jest zatem bardzo wysoki.

od stycznia 2021 roku wprowadzono w Polsce obowiązek segregacji odpadów komunalnych 
na pięć frakcji. Spowodowało to wiele problemów natury organizacyjnej i na wszystkich wymusiło 
konieczność zmiany sposobu postępowania z odpadami. zmianom w prawie musi bowiem towarzyszyć 
zmiana w myśleniu o tym obszarze naszego życia.

Od stycznia 2021 r. Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
już kilkukrotnie została poinformowana o nałożeniu na poszcze-
gólne nieruchomości kar za nieprawidłową segregację odpadów. 
Są to sytuacje trudne, których nie sposób będzie uniknąć rów-
nież w przyszłości, choćby ze względu na to, że nie wszyscy 
mieszkańcy Spółdzielni dostosują się do obowiązujących zasad 
lub po prostu mogą zdarzyć się zwykłe pomyłki. LSM ma prawo 
odwoływać się od decyzji Prezydenta Miasta Legnicy do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego i korzysta z tego prawa.

Gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ściśle 
związany z własnością lub choćby z faktycznym posiadaniem loka-
lu, stanowi obecnie jedyny legalny sposób pozbywania się odpa-
dów wytworzonych w gospodarstwie domowym. Warto być świa-
domym, że nie ma alternatywy dla pozbywania się odpadów 
zgodnie z prawem. Pamiętajmy także, że stawki za odbiór odpa-
dów ustala gmina – Spółdzielnia nie ma możliwości ich negocjacji.

Kwestia gospodarowania odpadami niezmiennie wzbudza 
wiele dyskusji i powoduje niezadowolenie mieszkańców oraz służb 
porządkowych. Analiza problemu wykazuje jednak, że brak 
dyscypliny i zrozumienia wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców 
to główne przyczyny tego stanu rzeczy a jedyne, co możemy zrobić, 
to edukować siebie nawzajem i prosić o dostosowanie się do zasad.

To bardzo ważne, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że nasze 
niewłaściwe zachowania nie tylko utrudniają sprawne działa-
nie służb porządkowych, negatywnie wpływają na estetykę 
osiedli, powodują dyskomfort związany z codziennym oglą-
daniem przepełnionych śmietników i rozrzuconych na ulicach 
odpadów, ale również narażają nas wszystkich na kary fi nansowe.

Od 2021 r. nieprawidłowa selektywna zbiórka odpadów kończy 
się karą związaną z nieodebraniem pojemnika z odpadami, spisa-
niem protokołu wraz z dokumentacją fotografi czną z niewłaści-
wej zbiórki i w konsekwencji może doprowadzić do podwojenia 
opłat dla wszystkich użytkowników danego miejsca selektywnej 
zbiórki. Pozostawianie lub podrzucanie odpadów pod pojemniki 
będzie karane mandatem w wysokości od 500 zł do nawet 5000 zł.

SEGREGUJ ODPADY
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opony nie są odpadem komunalnym
Na początku sezonu jesienno-zimowego na naszych osiedlach mie-
liśmy kilka przypadków porzucania zużytych opon samochodowych 
w altanach śmietnikowych. Przypominamy, jak ZGODNIE Z PRAWEM
należy pozbywać się opon, aby nie zapłacić kary.

Opony należy potraktować jak odpady po remon-
cie mieszkania – trzeba oddać je do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Legnicy znajdu-
ją się one przy ulicach Rzeszotarskiej 1 i Nowodworskiej 48.

Oprócz opon, należy tam oddawać, zebrane w sposób selektyw-
ny, m. in. felgi z samochodów do 3,5 t, koła i dętki od rowerów 
i motocykli, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, 
ziemię i kamienie oraz zużyte baterie i akumulatory. Niepotrzeb-
ne opony można pozostawić również w serwisie wymiany opon, 
aby zostały przekazane fi rmom, zajmującym się ich odzyskiem.

Jeżeli to, co powinno trafi ć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych, znajdzie się na przykład pod altaną śmiet-
nikową, to zarządca nieruchomości musi sprzątnąć je na swój 
koszt, czyli tak naprawdę na koszt mieszkańców. jeśli natomiast 
uda się zidentyfi kować właściciela porzuconych odpadów, może 
on zostać ukarany mandatem w wysokości do 500 zł, bowiem 
takie zachowanie jest takim samym wykroczeniem, jak kra-
dzież rzeczy o wartości do 500 zł czy dewastacja przystanku 
autobusowego. jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, 
winowajca może zostać zobowiązany do zapłaty nawet
5000 zł kary.

Właściciela opon mogą zidentyfi kować jego sąsiedzi lub może 
zostać rozpoznany na nagraniu z kamer monitoringu miejskiego, 
dlatego naprawdę warto mieć świadomość nie tylko wysokości kary, 
ale również tego, gdzie naprawdę powinny trafi ć nasze odpady.

Pamiętajmy, że zadaniem LPgK jest jedynie odbiór 
właściwie zgromadzonych odpadów komunalnych 
a nie sprzątanie wokół śmietników. o porządek w alta-
nach śmietnikowych i ich sąsiedztwie musimy zadbać sami.

OBOWIĄZUJĄ NAS ZASADY

Nowe wiaty śmietnikowe
W celu poprawy infrastruktury, związanej z organizacją miejsc 
zbiórki odpadów komunalnych w obrębie zasobów Spółdzielni, 
wiosną 2021 r. Zarząd LSM podjął decyzją o budowie 15 nowych 
altan śmietnikowych.

Do końca października zostało postawionych dziewięć, zlokalizowa-
nych przy ulicach: Marsa 15-17, Kasjopei 15, Wielkiej Niedźwiedzi-
cy 1-14 i 15-27, Merkurego 1 – Kasjopei, Marsa 21-23, Młynarskiej
2 i 4 i Torowej.

Budowa nowych, estetycznych i funkcjonalnych wiat związana jest 
częściowo z odbudową po spaleniu, powiększeniem już istniejące-
go miejsca zbiórki odpadów komunalnych lub stanowi jego całkiem 
nową lokalizację.

Zaplanowano, że do końca roku wykonanych zostanie jeszcze sześć 
altan.  Plany dotyczą ulic: Wjazdowej, Orbitalnej 1-5, Księżycowej 
7-9, Torowej 26-30, Galileusza 8-11 i al. Rzeczypospolitej 70-72.
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Bałagan w piwnicach to poważny problem

jesienne przeglądy

W lipcu w jednej z piwnic przy ul. Piekar-
skiej zapaliły się śmieci.  Spłonęły wówczas 
dwie komórki lokatorskie. Koszt remontu 
części wspólnych poniosła LSM, za remont 
komórek musieli zapłacić ich właściciele. 
Tym razem żaden z mieszkańców nie ucier-
piał w wyniku pożaru, ale każda podob-
na sytuacja stanowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia i życia mieszkańców 
danej nieruchomości. Pamię-
tajmy,  że w piwnicach, oprócz 
instalacji elektrycznej, znajduje 
się również m. in. instalacja gazowa.

Już od kilku miesięcy apelu-
jemy do mieszkańców Spół-
dzielni o uporządkowanie piw-
nic, jednak wciąż spotykamy 
się z brakiem zrozumienia 
i najczęściej tam, gdzie jed-
na osoba uprzątnie swoje 
rzeczy np. z piwnicznego kory-
tarza, druga natychmiast zasta-
wia to miejsce swoimi sprzętami. 
Zazwyczaj są to materiały łatwo-
palne, na przykład meble, które 
w trakcie pożaru  mogą zabloko-
wać drogę ewakuacji lub znaczą-
co utrudnić pracę Straży Pożarnej.

Na właścicielach komórek lokator-
skich spoczywa obowiązek dbania 
o porządek także wewnątrz bok-
sów piwnicznych. Przypominamy 
również, że nie wolno w nich prze-
chowywać pojemników z mate-
riałami łatwopalnymi (benzyna, 
ropa, rozpuszczalniki). 

Ocena stanu technicznego obiektów 
obejmowała przegląd: elewacji, wiatro-
łapów, dachów, piwnic, klatek schodo-
wych, pomieszczeń gospodarczych, dróg 
i chodników, małej architektury (place 
zabaw, ogródki dziecięce, tereny zielo-
ne) oraz instalacji centralnego ogrzewa-
nia, wodno-kanalizacyjnych i gazowych.

Przegląd wykazał, że stan techniczny 
zasobów Spółdzielni nie budzi zastrze-

tegoroczne jesienne przeglądy zasobów LSM odbyły się w terminie 20.09 – 22.10.2021 r. 
uczestniczyli w nich pracownicy Działu eksploatacji, przedstawiciele rady Nadzorczej 
oraz mieszkańcy osiedli asnyka i zosinek.

Należy liczyć się z tym, że brak właściwej 
reakcji mieszkańców LSM na nasze apele 
może skutkować usunięciem przedmio-
tów z przestrzeni wspólnej, obejmującej 
nie tylko piwnice, ale także wózkownie 
i suszarnie. Prace te zostaną wykonane 
przez służby Spółdzielni, a ich kosztami 
mogą zostać obciążeni mieszkańcy danej 
nieruchomości.

żeń, a szczegółowy wykaz ogólnobu-
dowlanych usterek, wymagających 
naprawy, został przekazany do Działu 
Technicznej Obsługi Zasobów. Część prac 
wykonają również fi rmy zewnętrzne.

Warto przypomnieć, że na zasoby Legnic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa 
się 115 budynków, w których znajduje 
się 465 klatek schodowych i 7890 mieszkań.

Prosimy o podjęcie działań w tym 
zakresie i uporządkowanie przestrze-
ni wokół siebie. Warto zrobić to nie tylko 
po to, żeby uniknąć ponoszenia
dodatkowych kosztów, ale przede wszyst-
kim dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego 
oraz osób najbliższych.

PORZĄDKI WOKÓŁ NAS
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Bądźmy mądrzy przed szkodą

Polisa zabezpiecza nasze mienie przed 
szkodami wywołanymi przez zdarzenia 
losowe (np. pożar, powódź) oraz działa-
nia osób trzecich (np. kradzież, włamanie). 
Decydując się na jej zakup, chronimy rów-
nież nas samych przed konsekwencja-
mi np. pożaru, który wybuchł w naszym 
mieszkaniu i uszkodził mieszkanie naszych 
sąsiadów lub przestrzeń wspólną.  Ubez-
pieczenie nieruchomości ma charakter 
dobrowolny, ale naprawdę warto je wykupić.

Ubezpieczenie może obejmować mury 
oraz elementy stałe – również okna 
i meble w zabudowie. Można też roz-
szerzyć je o wyposażenie mieszkania
 – meble, sprzęt RTV i AGD. Pewność, 
że polisa obejmuje absolutnie wszystko, 
daje ubezpieczenie typu all risk. Zanim 
jednak zdecydujemy się ją wykupić, sprawdź-
my w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
(OWU) czy z ubezpieczenia, które oferuje 
konkretny ubezpieczyciel, nie zostały wyłą-
czone ryzyka, na które możemy być narażeni.

Oprócz właściwego określenia przedmiotu 

Pożar u nas lub u sąsiadów, pęknięta rura w naszym lub sąsiednim mieszkaniu. 
Bez względu na to, u kogo wszystko się rozpoczyna i tak to my możemy zostać poszkodowani. 
aby zminimalizować straty, warto wykupić ubezpieczenie nieruchomości.

ubezpieczenia, należy również dobrze osza-
cować sumę, na jaką powinniśmy ubezpie-
czyć naszą nieruchomość. Suma ubezpie-
czenia to najwyższa kwotą, na jaką można 
liczyć w razie wystąpienia szkody. Powinno 
się ją ustalić adekwatnie do rzeczywistej 
wartości przedmiotu ubezpieczenia, może 
się bowiem okazać – na przykład w przypad-
ku pożaru – że wartość naszego mieszkania 
i sprzętów, które w nim zgromadziliśmy, jest 
znacznie wyższa od sumy ubezpieczenia. 
W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypła-
ci nam środki tylko do wysokości sumy, 
na którą ubezpieczyliśmy mieszkanie. Warto 
być świadomym, że nie działa to w dru-
gą stronę, bo jeśli mieszkanie warte jest 
na przykład 200 tys. zł, a ubezpieczyliśmy
je na 300 tys. zł, to w przypadku 
wystąpienia szkody, ubezpieczyciel 
wypłaci nam odszkodowanie jedy-
nie do rynkowej wartości mieszkania.

Największym zagrożeniem dla mieszkania 
w bloku jest pożar – w naszym mieszka-
niu lub u sąsiadów. Dość często zdarzają 
się również zalania. Zakres podstawowy 

ubezpieczenia w bloku zawiera zazwyczaj 
kilkanaście zdarzeń losowych, ale zanim 
podejmiemy decyzję o wykupieniu polisy 
konkretnego towarzystwa ubezpieczenio-
wego, powinniśmy wziąć pod uwagę położe-
nie naszego mieszkania. Właściciele miesz-
kań położonych na najwyższej kondygnacji 
są bardziej narażeni na skutki gwałtownych 
zjawisk atmosferycznych takich jak ulewy 
czy wichury, dlatego, wybierając polisę 
dla siebie, powinni uwzględnić te zagro-
żenia i upewnić się, że nie stanowią wyłą-
czenia z zakresu ubezpieczenia. Dla miesz-
kańców parteru nie stanowi to zagrożenia, 
ale za to bardziej są narażeni na przykład
na włamania.

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ubez-
piecza części wspólne budynków. Zawsze 
czyni to z rozwagą, wybierając oferty, które 
zawierają szeroki pakiet ochronny, zabez-
pieczający mienie Spółdzielni w najbardziej 
optymalny sposób. Jest to obszar traktowa-
ny bardzo poważnie i zawsze poddawany 
wnikliwej analizie.

ZABEZPIECZ SIĘ!
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DLA ZDROWIA

jesteśmy po to, żeby pomóc
zaległości czynszowe mogą zdarzyć się każdemu. rzadko są efektem zwykłego niedopatrzenia, zazwyczaj 
to rezultat przejściowych problemów fi nansowych, w które wpadamy na przykład w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku losowego lub dokonując nieprzemyślanych zakupów.

Mirosław Kowalski, specjalista ds. win-
dykacji w Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, jako najczęstsze powody 
powstawania zadłużeń wskazuje problemy 
zdrowotne, utratę pracy lub wpadnięcie 
w spiralę zadłużenia.

- Już kilkukrotnie mieliśmy do czynienia 
z mieszkańcami naszej Spółdzielni, którzy 
zdecydowali się wziąć wysokooprocento-
wane pożyczki np. na zakup wyjątkowej 
pościeli, zdrowotnych mat czy garnków, które 
nie zawierają szkodliwych dla zdrowia pier-
wiastków. W takie pułapki wpadają najczę-
ściej seniorzy, których emerytury nie wy-
starczają później na codzienne utrzymanie 
i terminową spłatę rat pożyczki. Ponieważ 
banku boją się bardziej niż utraty mieszka-
nia, decydują się regulować zobowiązania 
wobec niego, kosztem opłat czynszowych 
– mówi Mirosław Kowalski i dodaje, 
że tylko nieustanne monitorowanie wpłat 
w LSM i szybkie wychwycenie momentu 
powstawania długu, pozwalają na urucho-
mienie odpowiednich mechanizmów, któ-
re chronią takie osoby przed wpadnięciem 
w jeszcze większe tarapaty.

Procedury windykacji opłat w Legnic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej wdraża 
się po stwierdzeniu dwumiesięcznych 
zaległości. Wówczas wysyłane jest wezwa-
nie do zapłaty, w którym określa się dwuty-

godniowy termin jej uregulowania. Następ-
nym krokiem jest przedsądowe wezwanie 
do zapłaty.

Zadaniem specjalisty ds. windykacji jest 
nawiązanie osobistego lub telefoniczne-
go kontaktu z dłużnikiem i umożliwienie 
mu polubownego uregulowania zaległości. 
To kwestia priorytetowa, dlatego pracowni-
cy, którzy zajmują się windykacją należności 
dla LSM często osobiście odwiedzają osoby 
zalegające z opłatami. Zdarza się, że to są-
siedzi informują ich np. o dłuższej nieobec-
ności lub śmierci dłużników. Wówczas po-
dejmowane są dalsze działania, zmierzające 
do nawiązania kontaktu z takimi osobami 
lub spadkobiercami, żeby zapobiec nara-
staniu zaległości w opłatach.  Bez wzglę-
du jednak na sytuację, aby pomóc miesz-
kańcowi Spółdzielni, Zarząd LSM zawsze 
ustala dogodne warunki spłaty i wszystko 
jest na bieżąco  monitorowane, żeby 
znaleźć możliwie najlepsze dla obu 
stron rozwiązanie.

- Nasi mieszkańcy zadłużają się na różne 
kwoty. Przeciętnie jest to około 100 osób, 
mających zaległości  od 1000 do 3000 zł, na-
tomiast powyżej trzech tysięcy zalega około
60 mieszkań. Przy całkowitej liczbie 
prawie 8 tys. mieszkań, stanowiących zasoby 
LSM, są to ilości niewielkie, co jest efektem 
stałego monitorowania wpłat i szybkiego

docierania do osób, mających problemy 
z płatnościami. Oczywiście nie są to sta-
le te same osoby, bo większość dłużników 
regularnie spłaca należności w ratach. 
Mamy również sprawy dotyczące np. pro-
wadzonych postępowań spadkowych 
czy licytacji. Na koniec trzeciego kwarta-
łu 2021 r. mieliśmy do czynienia z zaległo-
ściami w opłatach czynszowych na łączną 
kwotę 998 198,86 zł. Co ciekawe, epidemia
Covid-19 nie wpłynęła negatywnie 
na te wielkości. Być może przymusowe rezy-
gnacje na przykład z wakacyjnych wyjazdów,
wyjść do kina czy restauracji, spowodowały, 
że systematyczniej niż zwykle regulowaliśmy 
swoje zobowiązania wobec Spółdzielni. Bez 
względu jednak na wysokość tego zadłużenia, 
naszym – członków spółdzielczej społeczności 
– zadaniem jest podjęcie wszystkich 
możliwych działań, aby każdemu pomóc wyjść 
na prostą. To już naprawdę ostateczność, 
gdy Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
kieruje sprawę do sądu, bo standardem 
w naszej pracy jest szukanie porozumienia 
z dłużnikiem, zrozumienie jego sytuacji 
i wypracowanie rozwiązań, które pozwolą 
na regularną spłatę należności. Możemy 
to zrobić jednak tylko wtedy, gdy osoba zale-
gająca z opłatami, chce podjąć z nami współ-
pracę. Zdarza się, że komuś jego sytuacja 
wydaje się na tyle beznadziejna, że jedyne 
rozwiązanie widzi w nieodbieraniu tele-
fonu i nieodpowiadaniu na koresponden-
cję, ale z doświadczenie wiem, że czasem 
wystarczy jedna rozmowa, żeby wypra-
cować porozumienie. Chciałbym, żeby 
wszyscy pamiętali, że osoby zajmujące się 
windykacją w naszej Spółdzielni, są po to, 
żeby pomóc, a nie twardo egzekwować 
należności. Uzyskany na drodze sądowej 
nakaz zapłaty to naprawdę ostateczność
– mówi Mirosław Kowalski.
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STRAŻ MIEJSKA OSTRZEGA

ostrożności nigdy za wiele
o najczęstszych problemach, występujących na spółdzielczych osiedlach, rozmawialiśmy 
z justyną janusz i robertem Kuczakiem – najbardziej rozpoznawalną parą strażników miejskich w naszym mieście.

Okazuje się, że na osiedlach LSM wy-
stępują właściwie te same problemy, 
co na pozostałym obszarze Legnicy. 
Na pierwszym miejscu strażnicy wymienia-
ją niewłaściwe parkowanie samochodów 
osobowych.

- Niewystarczająca liczba miejsc parkingo-
wych jest bolączką chyba wszystkich więk-
szych miast w Polsce. W jednej rodzinie 
często są co najmniej dwa samochody, dlatego 
parkingi, którymi dysponujemy, są niewystar-
czające. Chciałabym podkreślić, że strażnicy 
miejscy to rozumieją, jednak musimy reago-
wać stanowczo, gdy ktoś pozostawi auto 
w pobliżu skrzyżowania czy na przejściu 
dla pieszych lub zablokuje chodnik 
– mówi specjalistka Justyna Janusz.

Drugi palący problem to zaśmiecanie 
miasta. Straż Miejska otrzymuje wiele 
zgłoszeń w sprawie powstawania nielegal-
nych miejsc, w których składowane są odpa-
dy wielkogabarytowe lub te, które powinny 
trafi ć do jednego z miejskich Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Autorami zgłoszeń często są sąsie-
dzi tych, którzy porzucają swoje odpady 
w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

- To dobrze, że istnieje coś w rodzaju 
obywatelskiego patrolu, ale są też sytu-
acje, gdy mieszkańcy bywają nadgor-
liwi w informowaniu Straży Miejskiej. 
Dzieje się tak na przykład w odniesieniu 
do czarnego dymu, wydobywającego 
się z kominów. Duża część tych przypadków 
to przedwczesne zgłoszenia 
o używaniu niewłaściwych 
substancji do opału, 

bo ostatecznie okazuje się, że czar-
ny dym jest typowy dla pierwszej fazy 
przepalania się węgla, a nie palenia 
plastikiem – wyjaśnia młodszy inspektor 
Robert Kuczak.

Sezon zimowy w pełni, więc coraz częściej 
pojawiają się zawiadomienia o przebywa-
niu osób bezdomnych w częściach wspól-
nych budynków wielorodzinnych.
- Rozumiemy, że jest to czas, w którym bez-
domni szukają schronienia, ale rozumiemy 
też, że mieszkańcy odczuwają dyskomfort, 
związany z obecnością obcych na korytarzach 
czy w suszarniach. Niestety, jedyne, 
co możemy zrobić, to prosić takie osoby, żeby 
opuściły budynek. Tylko nietrzeźwi przewo-
żeni są do izby wytrzeźwień. W pozostałych 
przypadkach musimy liczyć na to, że ktoś wyj-
dzie z własnej woli – mówi Justyna Janusz.

Robert Kuczak i Justyna Janusz od daw-
na zajmują się także prewencją i edukacją. 
Prowadzą spotkania w placówkach eduka-
cyjnych, również kulturalno-oświatowych 
Spółdzielni oraz instytucjach, działających 
na rzecz seniorów.
- Szczególnie ważne dla nas i dla policji 
jest dotarcie do seniorów, którzy – mimo czę-
stych ostrzeżeń w ogólnokrajowych mediach 
– nadal dają się łapać w pułapki oszu-
stów. Metod jest mnóstwo: na policjanta, 
na pracownika banku, na prokuratora 
czy na pracownika administracji – wymienia 
Justyna Janusz i opowiada historię, która 
wydarzyła się w jej rodzi-
nie, gdy do babci zgło-
siła się para, podająca 
się za pracowników 
Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Najpierw wypytali ją o wyso-
kość emerytury oraz o to, gdzie przecho-
wuje pieniądze, a usłyszawszy, że trzyma 
je w domu, poinformowali starszą panią 
o tym, że wypuszczono serię wadliwych 
pięćdziesięciozłotówek i trzeba je spi-
sać. Oczywiście, emerytka wyciągnęła 
z szafy banknoty o odpowiednim nominale 
i pozwoliła spisać numery. Na koniec, 
za dobrą współpracę otrzymała masażer, 
który natychmiast został wypróbowa-
ny. Podczas sprawdzania funkcjonowa-
nia urządzenia z przedstawicielką ZUS-u, 
jej kolega przeszukiwał drugi pokój 
w poszukiwaniu pieniędzy.
- W ten sposób ukradziono babci znacz-
ną kwotę i nic nie pomogły moje wcze-
śniejsze ostrzeżenia i prośby o ostrożność. 
Dlatego nieustannie apeluję do seniorów 
o większą roztropność i niewpuszczanie 
do mieszkań obcych osób. To, że ktoś
podaje się za urzędnika, nie znaczy, 
że nim jest. Zawsze możemy poprosić 
o imię i nazwisko oraz numer legityma-
cji, żeby zweryfi kować te dane w instytu-
cji, za której pracownika podaje się dana 
osoba. Uczulam również na informowanie 
kogokolwiek o wysokości emerytury 
czy samotnym zamieszkiwaniu. Nigdy nie 
wiemy, do czego taka informacja może zostać 
wykorzystana – mówi specjalistka Justyna 
Janusz.
- Ostrożności nigdy za wiele, zwłasz-
cza, gdy mieszkamy sami. Warto dowie-
dzieć się, kto stoi przy domofonie, zanim 
naciśniemy guzik i wpuścimy go do budynku. 
Zrezygnujmy również z samotnych spacerów 
po zmierzchu i nie nośmy przy sobie zbyt
dużej ilości gotówki – zwraca uwagę Robert 
Kuczak i jednocześnie zaprasza na spotka-
nia z przedstawicielami Straży Miejskiej, 
które organizowane są dla mieszkańców Le-
gnicy w różnych punktach naszego miasta.

naciśniemy guzik i wpuścimy go do budynku. 
Zrezygnujmy również z samotnych spacerów 
po zmierzchu i nie nośmy przy sobie zbyt

– zwraca uwagę Robert 
Kuczak i jednocześnie zaprasza na spotka-
nia z przedstawicielami Straży Miejskiej, 
które organizowane są dla mieszkańców Le-
gnicy w różnych punktach naszego miasta.
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Dzieje się tak na przykład w odniesieniu 
do czarnego dymu, wydobywającego 
się z kominów. Duża część tych przypadków 
to przedwczesne zgłoszenia 
o używaniu niewłaściwych 
substancji do opału, 

Justyna Janusz i opowiada historię, która 
wydarzyła się w jej rodzi-

dzieć się, kto stoi przy domofonie, zanim 
naciśniemy guzik i wpuścimy go do budynku. do czarnego dymu, wydobywającego 

się z kominów. Duża część tych przypadków 
to przedwczesne zgłoszenia 
o używaniu niewłaściwych 
substancji do opału, 

wydarzyła się w jej rodzi-
nie, gdy do babci zgło-
siła się para, podająca 
się za pracowników 
Zakładu Ubezpieczeń 

naciśniemy guzik i wpuścimy go do budynku. 
Zrezygnujmy również z samotnych spacerów 
po zmierzchu i nie nośmy przy sobie zbyt
dużej ilości gotówki – zwraca uwagę Robert 
Kuczak i jednocześnie zaprasza na spotka-
nia z przedstawicielami Straży Miejskiej, 
które organizowane są dla mieszkańców Le-
gnicy w różnych punktach naszego miasta.gnicy w różnych punktach naszego miasta.



13MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Wspominamy romana Iwanowskiego

z żalem informujemy, 
że 16 października 2021 r. zmarł 

Przeżył 87 lat, z czego przez blisko trzy 
dekady angażował się w prace na rzecz 
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W latach 1971 – 1981 był członkiem 
Rady Legnickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, później, bo w latach 1982 – 1984 
oraz 2004 – 2008 pracował  na rzecz 
Rady Nadzorczej LSM i funkcjonującej 
w jej ramach Komisji Rewizyjnej. 
Był również członkiem Społecznej Komi-
sji Mieszkaniowej LSM, która funkcjono-
wała w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku oraz reprezentował 
członków na Zebraniach Przedstawicieli. 
Wniósł duży osobisty wkład w rozwój 
nie tylko LSM, ale także spółdzielczości 
mieszkaniowej na Dolnym Śląsku.

Cieszył się życzliwością i szacunkiem 
mieszkańców spółdzielczych osiedli. 
W pracy samorządowej kierował 
się rozwagą oraz troską o poprawę wa-
runków zamieszkiwania. Był człowiekiem, 
który w praktyce realizował spółdzielcze 
idee równości, solidaryzmu, wzajemnej 
pomocy i demokracji. Popierał społecz-
nie ukierunkowany rozwój gospodarczy.

W dowód zasług dla rozwoju spółdziel-
czości i Legnickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej został wyróżniony Odznaką „Za-
służony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, 
Odznaką „Zasłużony dla LSM” i uhonoro-
wany „Medalem 50-lecia LSM”. Wyróżnia-
no go również za działalność zawodową 
i społeczną.  

Roman Iwanowski był ekonomistą, 
pełniącym także funkcje kierownicze. 
Jako doskonały menedżer oraz organiza-
tor, sprawnie zarządzał dużymi zespoła-
mi pracowników i procesami produkcji. 
Między innymi był dyrektorem naczel-
nym Zakładów Przemysłu Dziewiarskie-
go „Milana” w Legnicy.

Interesował się historią i literaturą, 
zwłaszcza dotyczącą Kresów Wschod-
nich, gdzie się urodził i spędził dzieciń-
stwo. Pasjonowała go również fi lateli-
styka – posiadał cenne zbiory znaczków 
i był wybitnym znawcą w tej dziedzinie.

Z pewnością zostanie zapamiętany 
jako bardzo komunikatywny człowiek, 
potrafi ący znaleźć wspólny język 

z każdym rozmówcą – bez względu na jego 
pochodzenie czy wykształcenie. Zawsze odnosił 
się do ludzi z szacunkiem, starając się zrozumieć 
ich poglądy i prezentując ponadprzeciętną kultu-
rę osobistą. Będziemy go wspominać jako wyjąt-
kowego człowieka. Cześć Jego pamięci.

MAGAZYN LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

roman Iwanowski 
społecznik i aktywny działacz samorządu spółdzielczego
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STULECIE USTAWY

Pamiętajcie o spółdzielniach!
W październiku 2020 roku Sejm rP wyraził uznanie dla bogatego dorobku spółdzielczości w Polsce. 
Przyczynkiem do rozmowy na ten temat było stulecie uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach.

Dokładnie 29 października 1920 roku, zaledwie dwa lata po od-
zyskaniu niepodległości przez Polskę, Sejm Ustawodawczy 
uchwalił ustawę, która – jak podkreślają znawcy tematu – do dziś 
stanowi wzór aktu prawnego na skalę europejską, mającego istotny 
wpływ na kształtowanie modelu spółdzielni w naszym prawie i która, 
po pozbawieniu jej archaicznych już dziś sformułowań, mogłaby 
niezmiennie służyć spółdzielcom. Jest to dokument skonstruowany 
czytelnie i jednoznacznie. Porządkuje funkcjonowanie spółdzielczo-
ści i daje możliwość ustalania szczegółowych rozwiązań w statutach 
poszczególnych spółdzielni.

Ze względu na ograniczenia związane z epidemią Covid-19, 
w 2020 roku odwołano większość obchodów setnej rocznicy 
uchwalenia ustawy o spółdzielniach, dlatego dopiero 15 września 
2021 roku w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach odbyło się jubile-
uszowe spotkanie, którego gospodarzem była Jeleniogórska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. Na zaproszenie Mirosława Garbowskiego 
– Prezesa JSM – odpowiedzieli m. in.: Jerzy Jankowski – Prezes 
Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP, władze Jeleniej Góry, z prezydentem Jerzym Łużniakiem 
na czele oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych 
z województwa dolnośląskiego, działacze samorządowi i dłu-
goletni pracownicy Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentowali Jan Szynalski – 
Prezes Zarządu LSM i Maciej Adamczuk – Kierownik Działu Organi-
zacyjno-Samorządowego.

Spotkanie otworzył Mirosław Garbowski, który po przywitaniu 
zebranych odniósł się do historii spółdzielczości w Polsce 
a następnie zaprosił na projekcję fi lmu, prezentującego dorobek 

Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W nagraniu podkreślo-
no wieloaspektową działalność tego podmiotu, zwracając uwagę 
na poprawę warunków zamieszkiwania w osiedlach JSM oraz przed-
stawiono planowane kierunki jej działalności na najbliższe lata.

Istotnym punktem programu obchodów jubileuszowych było 
wystąpienie dra Jerzego Jankowskiego. Prezes ZRSM RP odniósł 
się do stulecia uchwalenia ustawy spółdzielczej, zwracając uwagę 
na ówczesny proces legislacyjny oraz potrzebę stworzenia jedno-
litego prawa dla Polski. Ujednolicenie prawa było bardzo ważne, 
ponieważ nasz kraj przez 123 lata znajdował się pod zaborami trzech, 
odmiennych pod względem gospodarczym i prawnym, państw.

Wystąpienie dr. Jerzego Jankowskiego Prezesa Zarządu ZRSM RP, foto. Maciej Adamczuk
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Do wynajęcia

Lokale użytkowe w LSM

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje do wynajmu  
następujące lokale użytkowe:
• ul. Złotoryjska 2 o pow. 17,5 m²
• ul. Chojnowska 13 o pow. 5,6 m²

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

W ramach zasobów Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
znajduje się 166 lokali użytkowych o łącznej powierzchni  
14 465,95 m2. 14 z nich to lokale własnościowe, a pozostałe  
152 wynajmowane są na różnego rodzaju działalność. W lokalach 
użytkowych LSM funkcjonują m. in: banki, markety spożywcze, 
gabinety fizjoterapeutyczne oraz zakłady fryzjerskie i kosmetycz-
ne. Na początku listopada do wynajęcia były tylko dwa lokale 
użytkowe o łącznej powierzchni 23,1 m2.

Spotkanie otwiera Mirosław Garbowski - Prezes Zarządu JSM, foto. Maciej Adamczuk

Lepiej zapobiegać!
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ponownie przyłączyła 
się do programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie  
dla mieszkańców Legnicy 60+. 

Jeden z mobilnych punktów szczepień został zorganizowany  
w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik”. Z możliwości zaszcze-
pienia się „po sąsiedzku” skorzystało kilkudziesięciu seniorów  
w wieku 60 – 74 lata. Miasto Legnica przeznaczyło na ten program 
80 tys. zł, dzięki czemu przed grypą mogło zabezpieczyć się 1600 
osób. Warto pamiętać, że seniorzy od 75. roku życia również mogą 
zaszczepić się nieodpłatnie – program finansuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia.
Nadal zachęcamy do szczepień przeciwko Covid-19.  
W poprzednim numerze naszego kwartalnika opublikowali-
śmy rozmowę z Ryszardem Kępą – specjalistą chorób zakaźnych  
oraz Kierownikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych i Zakaźnych  
w Szpitalu Tymczasowym przy Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym w Legnicy, który mówił między innymi o tym, że szcze-
pionki naprawdę chronią przed zakażeniem Covid-19, a w przypad-
ku, gdy już do niego dojdzie, ma ono łagodny przebieg i chorzy  
nie wymagają hospitalizacji. Dlatego warto się szczepić – zarówno 
przeciwko grypie, jak i Covid-19.

STULECIE USTAWY

fo
to

:  
U

rs
zu

la
 Ju

ch
ni

k-
Po

go
rz

el
sk

a

Swoim referatem dr Jerzy Jankowski przypomniał, że ustawa 
była wielokrotnie konsultowana ze środowiskami spółdzielców,  
a prace nad nią trwały niemal dwa lata. Jej wejście w życie z dniem 
1 stycznia 1921 roku miało zasadnicze znaczenie dla rozwoju  
polskiej spółdzielczości.

Podczas swojego wystąpienia, bardzo ciepło przyjętego przez 
uczestników spotkania, Jerzy Jankowski omówił również znaczenie 
spółdzielczej gospodarki dla rozwoju kraju, szczególnie w pierw-
szych dziesięcioleciach po odzyskaniu niepodległości. Przedsta-
wił także późniejsze zmiany w przepisach spółdzielczych, jedno-
cześnie podkreślając, że w ostatnich latach ustawodawca coraz  
bardziej wkracza w funkcjonowanie spółdzielni, narzucając okre-
ślone rozwiązania i ograniczając samodecydowanie spółdzielni.  
Dotyczy to szczególnie spółdzielni mieszkaniowych.

Po części oficjalnej, podczas której głos zabrali również inni  
goście oraz wręczono działaczom i pracownikom JSM odznaczenia  
i wyróżnienia za wieloletnie zaangażowanie na rzecz spółdzielczo-
ści, odbył się recital Honoraty Magdeczko-Capote – aktorki Zdrojo-
wego Teatru Animacji w Jeleniej Górze.
Niewątpliwie, w czasach, gdy tak często deprecjonuje się znaczenie 
gospodarki spółdzielczej w Polsce, takie spotkania jednym przy-
pominają, innym uświadamiają rolę, jaką spółdzielczość odegrała  
w odradzaniu się naszego kraju po zaborach i następnie budowaniu 
wielu gałęzi jego gospodarki.
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PRACOWNICY LSM PO GODZINACH

cele zamiast marzeń
W LSM pracuje od 1992 roku. Ponad 20 lat był elektrykiem, później został mistrzem ds. elektrycznych, 
następnie zastępcą kierownika toz, a od trzech lat Maciej Żymańczyk jest Kierownikiem 
Działu technicznej obsługi zasobów LSM.

Wybór zawodu był czymś naturalnym – jako nastolatek sam robił 
oświetlenie do swojego pokoju, montował lampki i kolorofony. 
Pokonywanie kolejnych szczebli rozwoju zawodowego dało 
mu doświadczenie, które od trzech lat wykorzystuje, zarządzając 
jednym z najważniejszych działów każdej spółdzielni mieszkanio-
wej. Co jednak po godzinach pracy robi Maciej Żymańczyk?
 
StuDIuje.

Ma 49 lat, ale dopiero w 2017 roku postanowił pójść na studia. Wcze-
śniej jednak musiał zdać maturę. Powrót do nauki, po tak długiej 
przerwie od czasów szkolnych nie był łatwy, ale po maturze zrobił 
licencjat, a teraz kończy studia magisterskie z zarządzania i innowa-
cji w przedsiębiorstwie.
- Kosztuje to dużo wysiłku, bo korzystam z programu Ucz się i pra-
cuj PWSZ w Legnicy, w ramach którego realizujemy program stu-
diów dziennych, spotykając się na zajęciach popołudniami, po pracy
i w niektóre soboty – mówi Maciej Żymańczyk.
 
uPraWIa SPort.
Przez pierwsze 40 lat swojego życia ze sportem miał 
do czynienia tylko w szkole, na lekcjach wycho-
wania fi zycznego. Jak to się stało, że pierwszy 
raz trafi ł do siłowni?
- Zacząłem odczuwać fi zyczne zmęczenie w pracy. Zrozumiałem, 

że aktywność fi zyczna poprawi moje samopoczucie, ale potrze-
bowałem kogoś, kto by mi pomógł wciągnąć się w wir tre-

ningów. Moje początki na siłowni zawdzięczam koledze 
z pracy, Jankowi Trepce, który ćwiczy już od wielu lat.

Od prawie 10 lat na siłowni jest dwa lub trzy 
razy tygodniowo. W międzyczasie zaczął 

biegać. Najpierw na bieżni, potem w terenie. 
Gdy poczuł, że idzie mu coraz lepiej, postanowił 
przebiec półmaraton.
- Po trzech latach aktywności fi zycznej zaczą-
łem więcej biegać, zwracać uwagę na czasy 

i prędkość. Przygotowania do półmaratonu 
rozpocząłem we wrześniu 2017, a przebiegłem

go w kwietniu 2018 roku. Oczywiście po drodze 
nie obyło się bez kontuzji i fi zjoterapii, jednak postanowiłem,

że to zrobię. Podczas półmaratonu też miałem kontuzję, ale udało 
się dobiec do końca.

Maratonu już nie planuje, ale nadal biega na długich dystansach, 
skupiając się na dobrym tempie i poprawie czasu.
- Najbardziej podoba mi się walka ze sobą, gdy wiadomo, że do prze-
biegnięcia jest 14 kilometrów. Po kilku kilometrach zawsze przycho-
dzi kryzys. Wtedy trzeba samemu sobie wytłumaczyć, że to wszystko 
siedzi tylko w głowie, że jak chcesz to możesz i biegniesz dalej. 
Bez oglądania się na spuchnięte kostki - przekonuje.
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PRACOWNICY LSM PO GODZINACH

FotograFuje.
 
Fotografia pasjonuje go od podstawówki, gdy w suszarni  
z kolegą urządzili ciemnię i sami wywoływali zdjęcia. Pierwszą  
lustrzankę kupił na raty, w połowie lat 90. Dziś najczęściej robi zdję-
cia komórką – zawsze wybiera ją, analizując parametry aparatu  
fotograficznego. Na zdjęciach utrwala przede wszystkim pejza-
że. Publikuje je w mediach społecznościowych. Pierwsza wystawa 
wciąż jeszcze przed nim, ale być może już wkrótce jego fotografie, 
przedstawiające Legnicę, staną się elementem dekoracji jednego  
z legnickich biur nieruchomości.

o czyM Marzy?

- Nie mam marzeń. Mam cele. Mama powiedziała mi, że zawsze reali-
zowałem wszystko, co sobie postanowiłem i tak jest do dzisiaj – mówi 
Maciej Żymańczyk. Zapytany o kolejny cel, po skończeniu studiów, 
odpowiada bez namysłu – Podróże!
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DZIAŁO SIĘ W AGATCE!

Warsztatowa jesień w „agatce”
jesienią do naszego klubu wreszcie wróciła dawna energia wspólnych spotkań. 
Mieliśmy propozycje dla wszystkich grup wiekowych. Przede wszystkim było naturalnie i ekologicznie.

Najmłodsi uczestnicy „Klubu Przyjaciół 
Pszczół” odkrywali smaki i zapachy płyną-
ce prosto z ula. Ich starsi koledzy zwiedzali 
różaną i lawendową krainę, w której przygo-
towali wyjątkowe ekoprodukty: świece za-
pachowe, dekoracyjne lampiony, kosmetyki
i aromatyzowane dekoracje.

W trakcie piątkowych spotkań z cyklu 
Botanical Art (sztuka ilustracji botanicznej) 
odbyły się  prezentacje edukacyjne oraz 
wystawa historycznych reprodukcji starych 
rycin i zabytkowych ilustracji botanicz-
nych. Był to doskonały materiał do malar-
skich studiów naszych warsztatowiczów, 
których grono powiększało się z każdym 
kolejnym spotkaniem.  

Na zajęciach resin art tworzyliśmy ozdo-
by z wykorzystaniem żywicy epoksydowej. 
Ta nowa i efektowna technika rękodzieła 
właśnie przeżywa prawdziwy rozkwit.

W listopadzie w „Agatce” odbył się cykl 
zajęć twórczych i kulturoznawczych, 
podczas których szukaliśmy inspiracji 
w Kraju Kwitnącej Wiśni. Zajmowaliśmy 
się więc japońską kaligrafi ą oraz ikonografi ą 
i symboliką. Uwieńczeniem cyklu spotkań 
był pokaz przyrządzania sushi, który odbył 
się w pięknej oprawie małej wystawy przed-
miotów i dekoracji rodem z Japonii.

Wróciliśmy również do spotkań 
z Pracownią ceramiczną „ananda”. 

Międzypokoleniowe warsztaty, inspirowa-
ne jesienią i przygotowaniami do świąt, 
zgromadziły amatorów magii tworzenia 
w glinie. Warto pamiętać, że są to zajęcia, 
na których nie obowiązują żadne ogranicze-
nia wiekowe.

Wyjątkowy wystrój naszej placówki, 
w którym na co dzień można obejrzeć 
zabytkowe eksponaty, powoduje, że już 
kolejny raz w „Agatce” odbyła się fotogra-
fi czna sesja w stylu retro. Gromadzone 
przez lata przedmioty, kolekcja bibelo-
tów i strojów oraz duch historii, unoszący 
się w murach klubu, powodują, że chęt-
nych do pozowania w takiej przestrzeni 
nie brakuje.
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CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA

Świąteczny klimat
W grudniu zapraszamy na warsztatowe spotkania w świątecznym 
klimacie. Będą to otwarte zajęcia dla dzieci oraz międzypokolenio-
we spotkania w świątecznej pracowni twórczej.

Pracownia ozdób i prezentów proponuje wspólne tworzenie orygi-
nalnych dekoracji, stroików, zdobienie bombek, lampionów i witra-
ży. Zajmiemy się również ceramiką i biżuterią.  Podczas warsztatów 
muzycznych będziemy ćwiczyć emisję głosu i artykulację dźwię-

ków oraz poznawać prawidła ekspresji scenicznej. Wszystko to przy 
dźwiękach najpiękniejszych kolęd i najpopularniejszych świątecz-
nych piosenek. Równolegle z warsztatami wokalnymi trwać będzie 
gitarowa przygoda z kolędowaniem. Wszystkie zajęcia poprowadzi 
grono wspaniałych instruktorów, praktyków i nauczycieli.

Podsumowaniem grudniowych spotkań będzie klubowy
 „Kiermasz Świąteczny”.  Serdecznie zapraszamy!
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ZAPRASZAMY DO KOPERNIKA
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to będzie aktywna zima!
za nami pierwszy kwartał roku szkolnego a my myślimy: co dalej? 
Planujemy, organizujemy i działamy!

tuż przed Bożym Narodzeniem serdecznie zapraszamy 
na Kiermasz Świąteczny, przygotowany przez artystki
z „ale Plamy!”, któremu towarzyszyć będą warsztaty twórcze 
dla całych rodzin.

Już 17 grudnia, pod okiem Jeleny Połujanowej będzie można wy-
konać piękną kartę świąteczną, a dzień później do Pracowni Cera-
micznej „Ananda”, w której powstaną ceramiczne anioły, zaprasza
Rafał Owczarek,

Do sezonu świąteczno-noworocznego przygotowują się również 
nasi seniorzy. Od ponad miesiąca, wraz z opiekunką Klubu Seniora 
Jowitą Waszczyk-Radłowską, pracują nad nowym przedstawieniem.  
W najbliższym czasie planujemy także otwarte warsztaty dla senio-
rów, służące zwiększaniu świadomości swojego potencjału, odkry-
waniu mocnych stron, budowaniu pewności siebie, a także zwięk-
szaniu umiejętności komunikacji. Spotkania poprowadzi Monika 
Kleban - dyplomowany coach i trenerka rozwoju osobistego.  

Mimo, że do ferii zimowych jeszcze chwi-
la, pracujemy już nad programem  
„Warsztatowej zimy z Kopernikiem”.  
Jak zawsze nie zabraknie cieka-
wych zajęć, zabawy i uśmie-
chu. Natomiast już teraz za-
chęcamy dzieci i młodzież 
do udziału w kolejnej  edy-
cji konkursu plastycznego 
„Cztery pory roku. Zima”. 
Poza nagrodami rzeczowymi  
przewidziana jest pokonkur-
sowa wystawa prac zwycięzców
oraz wyróżnionych.

Dla tych, którzy mają potrzebę wyrazić siebie w 
inny sposób niż malarstwo, zapraszamy do… tańca. Instruktorka 
Karolina Tuszyńska – Kluzek i coraz prężniej działająca sekcja tańca 
nowoczesnego czekają na entuzjastów programu „You Can Dance. 
Nowa Generacja”!
W  styczniu, gdy nastanie czas zimowych zabaw przepełnio-
nych kolorowymi kostiumami i tańcem, planujemy dwa 
bale karnawałowe – dla najmłodszych bal przebierań-
ców, a dla tych starszych bal maskowy. 

W Nowy Rok chcemy wejść 
nie tylko „z przytupem”, ale rów-
nież muzycznie. Mamy nadzieję, 
że „Kopernik” zostanie 
dostrzeżony jako przestrzeń 
eventowa, a Państwo chęt-
nie będziecie uczestniczyli 
w przygotowanych przez 
nas wydarzeniach.

coś dla ciała, coś dla ducha, coś dla umysłu
Bądź eko. Wymień, nie wyrzucaj! Kolejna legnicka odsłona  akcji 
„Łap swap!” już w styczniu. Zapoczątkowana przez Galerię Sztu-
ki ekologiczna wymiana ubrań, dodatków, zabawek, książek i płyt 
tym razem zagości w SDK „Kopernik”.
Klub Książki. Po utworzeniu półki bookcrossingu idziemy o krok 
dalej i zakładamy Klub Książki, w ramach którego przewidziany 

jest cykl  otwartych spotkań dla moli książko-
wych i nie tylko. Będą to m. in. rozmowy 

o książkach, możliwość przedstawie-
nia własnej twórczości, a także 

spotkania z literatami i book-
stagramerami.  

englishman in Legnica. 
Dla miłośników  języków 
obcych w nowym roku uru-

chamiamy kolejną grupę. 
Tym razem – konwersacje 

dla dorosłych z native spike-
rem. Zapraszamy również na za-

jęcia dzieci z klas 1 – 6, mamy jeszcze 
kilka miejsc.

www.legnickasm.pl20 elesemka

SDK „KOPERNIK” UL. KOZIOROŻCA 9 
tel. 76-72-30-982 

e-mail: SDK@LEGNICKASM.PL
fb: WWW.FACEBOOK.PL/SDK.KOPERNIK

SDK „KOPERNIK” UL. KOZIOROŻCA 9 
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zielona inicjatywa  

głosy w LBo już oddane

Serdecznie gratulujemy pani Grażynie Deredas i jej zespołowi, 
których „Kolorowy zakątek pod blokiem” zajął trzecie miejsce w kon-
kursie na najciekawszą zieloną inicjatywę senioralną w ramach re-
alizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów 
zadania publicznego „Strategia partycypolis – seniorzy dla zielo-
nych przestrzeni publicznych miasta Legnica”, dofi nansowane-
go przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków 
programu wieloletniego na rzecz osób starszych „AKTYWNI+” 
na lata 2021 – 2025.

Pani Grażyna od kilku lat uczestniczy w przedsięwzięciach 
Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów, które działa 
na rzecz aktywizacji legnickich seniorów. Mówi o sobie, że  jest 
naprawdę szczęśliwą emerytką, a jej entuzjazm i życiową ener-
gię wyczuwa się na odległość. Pewnie dlatego znalazła się 
w gronie dziesięciu osób, które zostały liderami partycypacyjnego 
planowania przestrzeni.

Na wykonanie zadania pani Grażyna i grupa jej współpracowni-
ków otrzymali 1700 zł, które przeznaczyli na zakup roślinności 
na trzy klomby, powstałe na terenach zielonych LSM przy 
ul. Planetarnej 9-8-7. Efekty ich pracy w pełnej krasie będziemy 
podziwiać od wiosny, a teraz gratulujemy aktywnym seniorom
i jednocześnie zachęcamy naszych mieszkańców do podejmowania 
podobnych inicjatyw.

W poprzednich numerach „Elesemki” zachęcaliśmy 
Państwa do oddawania głosów w ramach Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Szczególnie zaangażowaliśmy się w pro-
mocję projektu budowy tężni solankowej, która miała stanąć 
w pobliżu Spółdzielczego Domu Kultury „Kopernik”. 
Mimo bardzo dobrego wyniku, nie udało się jednak pokonać 
fantastycznie zaangażowanej społeczności Miejskiego Przed-
szkola nr 6, które zwyciężyło w tym obszarze i wybuduje „Plac 
zabaw na szóstkę!”.

W ramach tegorocznego LBO w obrębie Osiedla Zosinek 
zostanie za to wykonane kolejne zadanie. Tym razem
będzie to budowa miejsc parkingowych przy ul. Fre-
dry od numeru 32 do 20. Od kilku lat mieszkańcy tego 
osiedla świetnie współpracują i od 2014 roku wykazują
się taką dyscypliną głosowania, że właściwie co roku
realizują swoje projekty.

Wszystkim zwycięzcom należą się ogromne gratulacje 
a głosującym brawa za to, że zechcieli wziąć sprawy 
w swoje ręce. Ze statystyk, opublikowanych na www.
lbo.legnica.eu wynika, że w tym roku zagłosowa-
ło ponad siedem tysięcy osób, z czego większość 
stanowiły kobiety. Najchętniej głosującą grupą wiekową 
były osoby w wieku 36 – 49 lat. W przyszłym roku warto 
pamiętać, że głos może oddać każdy mieszkaniec Legnicy, 
bez względu na wiek.
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Krzyżówkowy zakątek
Hasła krzyżówek można przesłać mailem elesemka@legnickasm.pl lub pocztą na adres 
LSM ul. Gwiezdna 8 w Legnicy. Można je również złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
KRZYŻÓWKA w Biurze Obsługi Mieszkańca LSM. W treści zgłoszenia należy podać imię
i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. 
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PozIoMo:
1. JEST NIĄ KACZAWA.
2. CAŁA ZE SZKŁA, STOI PRZY PARKU.
3. SPÓŁDZIELCZY KLUB MIESZKAŃCÓW.
4. POPRZEDNIK B1.
5. ASTRONOMICZNE OSIEDLE.
6. PROMUJE SZTUKĘ WSPÓŁCZESNĄ.
7. LEGNICKIE MUZEUM ….

PIoNoWo:
8. PATRON LEGNICKIEGO CENTRUM KULTURY.
9. NAJSŁYNNIEJSZA BRAMA W MIEŚCIE.
10. JEGO SZEFEM JEST JACEK GŁOMB.
11. POPULARNA NAZWA STAWU
       PRZY LEGNICKIM PARKU.
12. MAŁE KINO.
13. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY PLACU SŁOWIAŃSKIM.
14. ZAMEK W LEGNICY.
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1. … PUCHATEK

2. MA SWÓJ GANG.

3. CHŁOPIEC Z DREWNA

4. BOHATEROWIE „ZWIERZOGRODU”

5. JEST NIM ZYGZAK MCQUEEN.

6. JEGO ULUBIEŃCAMI SĄ CHUDY I BUZZSTRAL.

7. NIEBIESKI PAPA

8. PANNA Z „MUMINKÓW”

9. UKOCHANY FIONY

10. W BUTACH

11. „W …. SIĘ NIE MIEŚCI”.

12. PRZYJACIEL ANNY I ELZY.

13. SYMPATYCZNA PSZCZÓŁKA.

Dla zwycięzców dorosłej krzyżówki mamy 
egzemplarze publikacji jubileuszowej 
LSM, fi rmowe parasole oraz kalendarze 
na 2022 rok.  Dla dzieci przygotowaliśmy 
nagrody-niespodzianki. 

Na hasła czekamy do 31 stycznia 2022 r.

foto: rawpixel.com
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KoNtaKt z LSM

zgłaszanie awarii

Puszka dla maluszka

Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią, 
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

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.

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.

Prosimy o zachowanie czujności i ostrożności w kontaktach
z osobami podającymi się za pracowników Spółdzielni i oferu-
jącymi usługi rzekomo refundowane przez LSM. Jeśli pojawi 
się u Państwa osoba, co do której tożsamości nie jesteście pewni, 
skontaktujcie się Państwo z administracją Spółdzielni i upewnij-
cie się, że nie macie do czynienia z oszustem.

Wszystkich, którzy kochają zwie-
rzęta i którym na sercu leży 
ich dobro, prosimy o prze-
kazywanie karmy oraz 
starych ręczników i po-
ścieli, które przekażemy 
legnickiemu schronisku 
dla zwierząt. Zbiórka 
trwa cały rok. Zaprasza-
my w tej sprawie do SDK 
„Kopernik”.

Materiały LSM. 
Redakcja i korekta: Agnieszka Szerwińska-Pasiecznik
e-mail: elesemka@legnickasm.pl / tel. 76 72 30 990 wew. 180
Skład: Studio Grafi czne Agama Media / www.agamamedia.pl

WAŻNE SPRAWY

Nakrętki z pomocą
W SDK „Kopernik” i w Biurze Obsługi Mieszkańca przez cały 
czas trwa zbiórka plastikowych nakrętek, które przekazywane 
są na pomoc potrzebującym dzieciom. 

Czyste nakrętki w jednorazowym opakowaniu można przekazy-
wać w godzinach pracy SDK „Kopernik” (ul. Koziorożca 9 w Legni-
cy). Nakręćmy się na pomoc!
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