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komunikaty, informacje, ogłoszenia...
czas pracy lsm i jej 
służb
Biura Spółdzielni są czynne w po-
niedziałki i środy w godz. 7–15, 
wtorki w  godz. 7–17, czwartki 
i piątki w godz. 8–15. Kasy Spół-
dzielni są czynne od poniedziałku 
do piątku w godz. 8–17. Sekcja 
Czynszów obsługuje mieszkań-
ców we wtorki w  godz. 7–17, 
w piątki w godz. 8–15. Pogoto-
wie Techniczne Spółdzielni pra-
cuje od poniedziałku do piątku 
w  godz. 6–22. Przyjmuje zgło-
szenia we wszystkich sprawach. 
W  soboty, niedziele oraz dni 
świąteczne pracuje tylko w przy-
padkach awarii.
SDK „Kopernik” ul. Kozioroż-
ca 9 pracuje od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8-20, a KM 
„Agatka” ul. Artyleryjska 40f 
(pawilon) – od poniedziałku do 
piątku, w  godz. 12-20. W  po-
zostałe dni placówki kulturalno
-oświatowe LSM mogą organi-
zować różne formy działalności, 
wg odrębnych planów.

przyjmowanie 
wniosków, skarg 
i interwencji
Członkowie Zarządu przyjmują 
skargi i wnioski w każdy wtorek 
w godz. 13–17.
Członkowie Rady Nadzor-
czej przyjmują skargi i  wnioski 
w  siedzibie Spółdzielni w  każ-
dy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 15–17.
Członkowie RN LSM będą 
przyjmowali skargi i  wnioski 
w następujących dniach:
 2.10.2018 r.  6.11.2018 r.   
4.12.2018 r.

Kontakt z członkami Rad Osie-
dli jest możliwy, po uzgodnieniu 
telefonicznym, za pośrednic-
twem sekretariatu LSM, pokój 
nr 100, telefon 76-72-30-990 
wewnętrzny 100.

lsm w internecie
Legnicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa ma stronę internetową 
– www.legnickasm.pl. Można 
tam znaleźć informacje o histo-
rii i  władzach Spółdzielni, re-
gulacje wewnętrzne, przetargi 
oraz wiadomości z  życia LSM, 
z  uwzględnieniem działalności 
kulturalno-oświatowej. Strona 
internetowa umożliwia zdalny 
dostęp uprawnionym mieszkań-
com do informacji o stanie opłat 
dotyczących czynszu, wody 
i odpadów komunalnych.
Na e-mail Spółdzielni lsm@le-
gnickasm.pl można zgłaszać 
usterki i awarie oraz inne spra-
wy nurtujące mieszkańców.  

rozkład jazdy 
w telefonie
Ze strony internetowej Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego w  Legnicy (www.
mpk.legnica.pl) można pobrać 
bezpłatną aplikację MyBus Usłu-
gi na swój telefon komórkowy. 
Aplikacja ta jest częścią Systemu 
Informacji Pasażerskiej i  umoż-
liwia dostęp do rozkładu jazdy 
autobusów, również tych kursu-
jących w Legnicy.
Wyjaśnienie: do redakcji na-
pływają wnioski mieszkańców 
o  opublikowanie w  „Nowym 
Lokatorze LSM” rozkładu jazdy 
autobusów miejskich dla rejonu 
osiedla „Kopernik”. Osiedle po-

łączone jest kilkunastoma linia-
mi autobusowymi, tak od strony 
al. Piłsudskiego, jak i od ul. Wro-
cławskiej. Rozkłady jazdy są ob-
szerne, ich publikacja wypełni-
łaby niemal całe wydanie kwar-
talnika. Nie jest zatem możliwe 
zamieszczenie tej informacji 
w  formie kompletnej i  czytel-
nej. Proponujemy korzystać 
z aplikacji w telefonach komór-
kowych lub zapoznać się z roz-
kładami jazdy poszczególnych li-
nii autobusowych na stronie in-
ternetowej MPK w Legnicy.

przywileje 
członkowskie
Zarząd LSM informuje, że nie-
posiadanie członkostwa w Spół-
dzielni skutkuje brakiem praw 
korporacyjnych, jak również 
prawa do korzystania z  pożyt-
ków z  działalności gospodar-
czej, które są przeznaczone na 
pokrywanie części kosztów ob-
ciążających członków Spółdziel-
ni (osoba, która nie jest człon-
kiem Spółdzielni ponosi 100 
proc. kosztów utrzymania loka-
lu mieszkalnego), np. aktualnie 
opłaty za 1 mkw. powierzchni 
mieszkania dla osób niebędących 
członkami są wyższe o ok. 0,7 zł.

zmiany w statucie 
LSM
Informujemy, że uchwalone 
w  maju br. przez Walne Zgro-
madzenie LSM zmiany w Statu-
cie LSM zostały zarejestrowane 
w  Krajowym Rejestrze Sądo-
wym w dniu 2.08.2018 r.
Jednolity tekst obowiązujące-
go od dnia 2.08.2018 r. Statutu 
LSM jest dostępny na stronie in-
ternetowej Spółdzielni – www.
legnickasm.pl.

możliwe utrudnienia
Na ukończeniu są już prace 
związane z  remontem i  mo-
dernizacją siedziby LSM przy 
ul. Gwiezdnej 8. Prace te są fi-
nansowane ze środków uzyska-
nych z  funduszy Unii Europej-
skiej. W  związku z  tym, mogą 
wystąpić czasowe utrudnie-
nia w  przemieszczaniu się po 
siedzibie LSM. Za ewentualne 
utrudnienia przepraszamy!

zgłaszanie awarii
Zaistniałe awarie można zgła-
szać do Pogotowia Technicz-
nego LSM codziennie w  godz. 
6-22 (nr tel. 76 72-30-999).

Awarie zaistniałe w  godzinach 
nocnych (godz. 22-6) należy 
zgłaszać do służb miejskich:  
pogotowie wodno-kanalizacyj-
ne – tel. 994, 76 855-48-00  
pogotowie gazownicze – tel. 
992  pogotowie energetyczne 
– tel. 991.

Jesienne przeglądy 
zasobów
Zgodnie z  wymogami Prawa 
budowlanego, Spółdzielnia, jak 
co roku, przeprowadza jesien-
ne przeglądy zasobów. W  bie-
żącym roku odbywają się one 
w  dniach od 17 września do 5 
października.
Przeglądy są przeprowadzane 
przez pracowników pionu tech-
niczno-eksploatacyjnego Spół-
dzielni przy udziale członków 
Rady Nadzorczej i  Rad Osiedli 
LSM.
O terminach przeglądów w po-
szczególnych budynkach miesz-
kańcy są informowani poprzez 
ogłoszenia na tablicach w  klat-
kach schodowych.
Wyniki przeglądów stanowią dla 
służb technicznych Spółdzielni 
podstawę do ustalania projek-
tów planów remontów.
O  problematyce remontowej 
będziemy informować na bieżą-
co w kolejnych wydaniach „No-
wego Lokatora LSM”.

protokoły przeglądów 
gazowych 
podgrzewaczy wody
Informujemy, że w  trakcie co-
rocznych przeglądów instala-
cji gazowych w  mieszkaniach 
stwierdza się dużą ilość usterek 
gazowych podgrzewaczy wody 
tzw. junkersów.
W  związku z  tym, w  uzupeł-
nieniu tych przeglądów będzie 
wymagany protokół przeglądu 
technicznego „junkersa”.
Od 2020 roku będzie on obo-
wiązującym w Spółdzielni doku-
mentem.

płatności w formie 
bezgotówkowej
Przypominamy, że w kasach 
LSM można regulować płatności 
za mieszkanie, wodę i odpady 
komunalne również w formie 
bezgotówkowej, tj. kartą płat-
niczą, blikiem. Zapraszamy do 
korzystania z tej formy regulo-
wania zobowiązań.
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Jesień czasem 
ważnych 
decyzji
Tegoroczne lato było wyjątkowo łaskawe 
również dla urlopowiczów wypoczywają-
cych w Polsce, a słoneczny wrzesień sprawił, 
że powrót do powakacyjnych obowiązków 
mógł być niełatwy. Wierzę jednak, że w je-
sień wszyscy wkraczamy pełni nowej ener-
gii, motywacji i sił do podejmowania nowych 
wyzwań zawodowych. Tak, jak dzieje się to 
w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Podczas, gdy większość z Państwa korzy-
stała z letniego wypoczynku, u nas trwały 
intensywne prace nad modernizacją siedzi-
by przy ul. Gwiezdnej 8. Remont zakończy 
się już niebawem i będziecie mogli Państwo 
w pełni korzystać z udogodnień oraz nowo-
czesnych rozwiązań, które przygotowaliśmy. 
Szczególnie cieszą nas: winda i Biuro Obsłu-
gi Mieszkańca, które usprawnią dostęp do 
służb Spółdzielni. Mówiąc o remoncie muszę 
dodać, że jesień będzie dla nas czasem roz-
liczenia tej inwestycji, na którą otrzymaliśmy 
unijne dofinansowanie w wysokości 2,5 mln 
zł. Modernizacja budynku trwała długo, ale 
warto było czekać, bo zyskaliśmy nowocze-
sną siedzibę, w której stawiamy na ekono-
miczne rozwiązania. Dla Spółdzielni to bez 
wątpienia skok w przyszłość!
Remont to coś, co widać na pierwszy rzut 
oka, natomiast dla nas równie istotne jest to, 
czym zajmujemy się, tworząc Spółdzielnię 
od wewnątrz. Mowa o obowiązku dosto-
sowania Statutu LSM do wymogów ustawo-
wych. Komisja Statutowa opracowała zmia-
ny, które bez poprawek zostały przyjęte na 
Walnym Zgromadzeniu. Nowy Statut LSM 
został zarejestrowany w Krajowym Reje-

strze Sądowym 
2 sierpnia br. i w 
tej chwili trwa 
dostosowywanie 
regulaminów we-
wnętrznych do 
wprowadzonych 
w nim zmian. War-
to o tym mówić, 
gdyż dokument 
jest swego rodzaju 
konstytucją Spół-
dzielni. Wspominam o tym w tym miejscu, 
żebyście Państwo mieli świadomość, że tego 
typu prace rzeczywiście wpływają na funk-
cjonowanie LSM. To między innymi dzięki tak 
sprawnej realizacji poszczególnych zadań, nie 
musimy dziś martwić się o jutro. Życzyłbym 
każdej spółdzielni mieszkaniowej, by finanso-
wo była dziś tak spokojna o przyszłość, jak 
nasza – Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
O przyszłość LSM nie musimy się martwić, 
należy jednak pamiętać, że tej jesieni wszyscy 
powinniśmy pomyśleć również o przyszłości 

naszego miasta i regionu. Zachęcam, abyście 
Państwo skorzystali z prawa głosu i wybra-
li osoby godne zaufania oraz sprawdzone w 
działaniu. Wybory samorządowe to okazja, 
by wykonać krok ku poprawie jakości życia 
w naszym mieście. Niech dzień 21 paździer-
nika 2018 r. stanie się egzaminem naszej oby-
watelskiej dojrzałości. Egzaminem zdanym na 
piątkę z plusem!

Jan Szynalski 
Prezes Zarządu 

Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Miło nam poinformować, że dobiega końca modernizacja siedziby Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przy ul. Gwiezdnej 8 w Legnicy. W ramach realizowanej przebudowy obiekt został 
przystosowany do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych ruchowo, co udało się osią-
gnąć przez dobudowanie windy oraz przebudowie strefy wejściowej do budynku.

Z myślą o poprawie komfortu 
i ergonomii obsługi mieszkań-
ców zmieniło się usytuowanie 
kas, Sekcji Czynszów i Stano-
wiska ds. Członkowsko-Miesz-
kaniowych. Przygotowywane są 
również stanowiska informacyj-
no-obsługowe w ramach two-
rzonego „Biura Obsługi Miesz-
kańca” na parterze.
W trakcie przebudowy została 
dokończona termomoderniza-
cja budynku, zmodernizowano 
system grzewczy i wentylacyjny, 

a także zainstalowano odnawial-
ne źródła energii w postaci pa-
neli fotowoltaicznych. Budynek 
jest już także przystosowany 
do aktualnych wymagań tech-
nicznych i przeciwpożarowych. 
Przy okazji odnowiono po-
mieszczenia biurowe i sanitar-
ne – zarówno te użytkowane na 
potrzeby własne jak i te, które 
są wynajmowane podmiotom 
zewnętrznym. 
Prace modernizacyjno–remon-
towe realizowane są dzięki 

zaangażowaniu środków wła-
snych LSM oraz dzięki pozy-
skaniu dodatkowych środków 
finansowych z  funduszy unij-
nych na kwotę ponad 2,5 mln 
złotych w  ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 – Działanie 
3.2 „Efektywność energetyczna 
w  Małych i  Średnich Przedsię-
biorstwach”.
Zarząd LSM ma świadomość, 
że prowadzone prace wiązały 
się ze znacznymi utrudnieniami 
dla osób, które załatwiają swo-
je sprawy w Spółdzielni, a tak-
że dla użytkowników wynaj-
mujących w budynku lokale, jak 
również dla naszych pracowni-
ków. W związku z tym, po raz 

kolejny dziękujemy wszystkim 
naszym Drogim Mieszkańcom, 
Użytkownikom i Pracownikom 
za okazaną w trakcie prac wy-
rozumiałość oraz przeprasza-
my za wszelkie związane z tym 
utrudnienia.
Jesteśmy przekonani, że pod-
jęte działania podniosą kom-
fort zamieszkiwania w zasobach 
LSM i komfort obsługi miesz-
kańców oraz podwyższą atrak-
cyjność oferowanych przez 
Spółdzielnię lokali do wynajęcia. 
Równocześnie, dzięki zmniej-
szeniu konsumpcji energii w bu-
dynku, zmiany przyczynią się do 
oszczędności w kosztach eks-
ploatacji obiektu oraz ochrony 
środowiska naturalnego.

Opr. KW

nowe 
oblicze 
siedziby 
LSM
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Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa stale dba 
o stan techniczny zasobów, pamiętając przy tym 
o poprawianiu estetyki poszczególnych osiedli. 
W dalszym ciągu trwają remonty 
klatek schodowych – w ostatnim 
kwartale zakończono ich remont 
w budynkach przy ul. W. Niedź-
wiedzicy 22 oraz przy ul. Pade-
rewskiego 2.
Przy ul. Torowej 38-52 trwają pra-
ce termomodernizacyjne budynku 
polegające na wymianie docieple-
nia z sidingu na metodę lekko mo-
krą. 
Na terenie przy ul. Galaktycznej 
zostały namalowane pierwsze w 
Legnicy pasy z wykorzystaniem 

efektu 3D, które przyczynią się 
do poprawy bezpieczeństwa pie-
szych, ponieważ przypominają 
rzeczywistą przeszkodę.
W ramach poprawy bezpieczeń-
stwa i oszczędnego gospodaro-
wania energią elektryczną w czę-
ściach administracyjnych, konty-
nuujemy wyposażanie budynków 
w oświetlenie z zastosowaniem 
opraw z czujnikiem zmierzcho-
wym i czujnikiem ruchu. Obecnie 
takie oświetlenie zmodernizowa-
no już w ok. 89 proc. zasobów.

realizujemy 
wnioski  
naszych 
mieszkańców 

Budynek przy ul. Torowej 38-52

Klatka schodowa  
ul. Paderewskiego 2

Klatka schodowa 
ul. Wielkiej  
Niedźwiedzicy 22

Pasy 3D przy  
ul. Galaktycznej
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przypominamy o zmianie opłat
Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że z dniem 1 października 2018 r. ule-
ga zmianie wysokość opłat dla lokali mieszkalnych.
POdStaWa PraWna:
Uchwała RN Nr 14 /2018 z dnia 
26.06.2018 r. w sprawie zmiany 
opłat od dnia 01.10.2018 r.
Uchwała RN Nr 13 /2018 z dnia 
26.06.2018 r. w sprawie wpro-
wadzenia miesięcznej staw-
ki opłaty za energię elektrycz-
ną ogólnego użytku od dnia 
01.10.2018 r.
Ustawa o Spółdzielniach Miesz-
kaniowych z dnia 15.12.2000 r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, art. 
4, ust. 7 z późniejszymi zmiana-
mi).
Statut LSM § 27 ust. 1 pkt 17).

UZaSadnienie:
W związku ze wzrostem kosz-
tów związanych z bieżącą eks-
ploatacją i utrzymaniem zaso-
bów, a w szczególności: wzro-
stem cen materiałów i usług, 
wynagrodzenia minimalnego, 
kosztów konserwacji i napraw, 
ubezpieczenia mienia Spół-
dzielni (szkody losowe, dewa-
stacje itp.) oraz z wprowadze-
niem Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego o prze-
twarzaniu danych osobowych 
RODO obowiązującego od 
25 maja 2018 r., dokonuje się 

zmiany stawek opłat mieszka-
niowych:
	 eksploatacja bieżąca
	 fundusz remontowy
	 zaliczka za centralne ogrze-
wanie.
Jednocześnie informujemy, że 
z opłaty eksploatacyjnej zo-
stała wydzielona energia elek-
tryczna. Wprowadza się osob-
ną pozycję: opłata za energię 
elektryczną ogólnego użytku 
(części wspólne) wyliczoną 
według rzeczywistego zużycia 
w poszczególnych nierucho-
mościach w 2017 r.

Przypominamy, że od 23 maja 
2018 r. zmianie uległa cena wody 
(decyzja WR.RET.070.32.2018.
JW Dyr. Reg. Zarządu we Wro-
cławiu Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Pol-
skie z dn. 26.04.2018 r.):
	 za pobór zimnej wody i od-
prowadzenie ścieków ze stawki 
10,66 zł/m³ do stawki 10,98 zł/ m³
	 za pobór ciepłej wody (woda 
zimna + podgrzanie) ze stawki 
27,47 zł/m³ do stawki 27,79 zł/m³.
Prosimy wnosić opłaty za miesz-
kania zgodnie z wcześniej prze-
kazanymi zawiadomieniami.

prace rady nadzorczej lsm  
w ii półroczu 2018 r.
Rada Nadzorcza LSM pracuje 
w 15-osobowym składzie pod 
przewodnictwem Andrzeja An-
drzejewskiego.
W lipcu br. Rada Nadzorcza za-
poznała się z programami re-
alizacji uchwał Walnego Zgro-
madzenia i wniosków części 
Walnego Zgromadzenia oraz 
zatwierdziła korektę rzeczowo
-finansowego planu remontów 
Spółdzielni na 2018 r.
W sierpniu rozpatrzyła anali-
zę wykonania zadań gospodar-
czo-finansowych Spółdzielni za        
I półrocze 2018 r. oraz podję-
ła uchwałę w sprawie zmian w 
strukturze organizacyjnej LSM.
We wrześniu prowadzone były 
jesienne przeglądy zasobów, w 
których uczestniczyli członko-
wie Rady.
Ponadto do końca b.r. Rada 
Nadzorcza, między innymi, roz-
patrzy następujące sprawy:
	 zapozna się z informacją do-
tyczącą rozliczenia kosztów 
wody wg stanu na 31.08.2018 r.,
	 rozpatrzy analizę wykona-
nia zadań gospodarczo-finanso-
wych Spółdzielni za trzy kwar-
tały 2018 r.,
	 zatwierdzi rzeczowo-finan-
sowy plan remontów LSM na 
2019 r.,

	 podejmie uchwały dotyczące 
aktualizacji niektórych regulami-
nów LSM,
	 rozpatrzy informację do-
tyczącą przygotowania za-
sobów do okresu zimowego 
2018/2019,
	 zapozna się z przewidy-
wanym wykonaniem zadań 
gospodarczo-finansowych za 
2018 r. i ustali podstawowe 
wskaźniki do planu gospo-
darczo-finansowego LSM na 
2019 r.
Rada Nadzorcza będzie pro-
wadziła kontrole różnych za-
kresów działalności Spółdziel-
ni, zgodnie z ramowym planem 
pracy. Kontrole będą wykony-

wane głównie przez poszcze-
gólne Komisje Rady.
Między innymi, zostanie prze-
prowadzona przez Komisję Go-
spodarki Zasobami Mieszkanio-
wymi kontrola stanu porządku i 
czystości zasobów sprzątanych 
przez firmy zewnętrzne i przez 
pracowników LSM. Nastąpi 
porównanie jakości i kosztów 
utrzymania porządku przez fir-
my zewnętrzne i przez pracow-
ników Spółdzielni.
Komisja Rewizyjna przepro-
wadzi kontrolę windykacji na-
leżności od lokali mieszkalnych        
i użytkowych.
Komisja Samorządowa dokona 
kontroli przestrzegania statu-

towych praw członków przez 
służby Spółdzielni. Skontroluje 
terminowość i kompleksowość 
załatwiania spraw zgłoszonych 
przez członków, sprawdzi, czy 
dotrzymywane są statutowe 
terminy.
Wnioski pokontrolne Komisje 
przekażą Radzie Nadzorczej. 
Członkowie Rady Nadzorczej 
uczestniczą w dyżurach w ra-
mach przyjmowania wniosków      
i interwencji mieszkańców.
Rada Nadzorcza na bieżąco 
rozpatruje sprawy indywidu-
alne mieszkańców skierowane 
do Rady przez członków Spół-
dzielni.

Opr. Ma
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legnicka spółdzielnia mieszkaniowa  
w legnicy ul. Gwiezdna 8  
posiada do wynajęcia: 
  lokal użytkowy przy ul. Heweliusza 7 (I piętro) o pow. 

144,00 m2

 lokal użytkowy przy ul. Kasjopei 15 o pow. 95,00 m2

 lokal użytkowy przy ul. Złotoryjskiej 12 o pow. 53,40 m2 
 lokal użytkowy przy ul. Złotoryjskiej 14 o pow. 72,00 m2

Oferty pisemne na wynajem poszczególnych lokali z podaniem 
ceny najmu za 1 m2 można  składać w Sekretariacie LSM ul. 
Gwiezdna 8 pok. nr 100.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie LSM pok. 
nr 6 – tel. 76-72-30-990 wew. 121; te@legnickasm.pl

w S p ó l n i e    w S p o m i n a m y    h i S t o r i ę    l S m

apel do mieszkańców
W 2020 roku Legnicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa będzie 
świętować 60-lecie działalności.

Pragniemy uczcić ten jubileusz 
w różnych formach. Szczegól-
nie chcemy podziękować tym 
wszystkim, którzy wnieśli oso-
bisty wkład w rozwój naszej 
Spółdzielni, a także organiza-
cjom i instytucjom, współpracu-
jącym z LSM przez wiele lat.

Został powołamy Zespół Orga-
nizacyjny Obchodów Jubileuszu 
60-lecia Działalności LSM, który 
przygotowuje program naszego 
święta. Wśród propozycji jest 
organizacja wielu imprez jubile-
uszowych, na które zaproszeni 
zostaną mieszkańcy osiedli. Wy-
darzenia te będą realizowane w 
ciągu całego 2020 r.
W związku z przygotowania-
mi do jubileuszowych przed-

sięwzięć, Zespół Organizacyjny 
Obchodów Jubileuszu 60-lecia 
Działalności LSM zwraca się do 
Państwa z prośbą o nieodpłatne 
udostępnienie (wypożyczenie) 
filmów, fotografii, dokumen-
tów, starej prasy i innych publi-
kacji, które w swojej treści mają 
związek z historią LSM, rozwo-
jem osiedli, ich infrastruktury i 
organizacją życia w powstają-
cych nowych dzielnicach.
Prosimy otworzyć szuflady, w 
których mogą znajdować się 
stare fotografie czy inne mate-

riały i udostępnić nam te doku-
menty obrazujące rozwój spół-
dzielczych osiedli. Z pewnością 
w wielu rodzinach zachowały 
się podobne pamiątki.
Przekazane dokumenty będą 
wykorzystane do kompletowa-
nia materiałów o historii LSM.
Dokumenty można przekazać 
(lub udostępnić – wypożyczyć) 
do Działu Organizacyjno-Samo-
rządowego LSM ul. Gwiezdna 
8, pokój nr 112 I p. – tel. 76-
72-30-990 wew. 140 –  e-mail: 
lsm@legnickasm.pl

 

ponawiamy apel  
– nie dokarmiaJmy 

ptaków!
apelujemy do Państwa, by nie dokarmiać ptaków, szczególnie 
gołębi, na  balkonach i na terenach osiedli.
Obecność gołębi miejskich w otoczeniu człowieka wiąże się z 
ryzykiem występowania licznych chorób:
 odzwierzęcych (np. gruźlica ptasia, salmonelloza)
 odpasożytniczych (przenoszonych przez kleszcze, pluskwy, 
pchły)
 robaczyc (powodowanych przez wydalane z ptasimi odcho-
dami jaja tasiemca, nicieni, glist).
Szczególne zagrożenie występuje w okolicach placów zabaw, 
zieleńców, skwerów czy rabat.
Ptaki mają dostęp do zdrowego dla nich, naturalnego i bardziej 
wartościowego pokarmu.
dodatkowe dokarmianie ich przez człowieka powoduje zdecy-
dowanie więcej szkód niż pożytku, np. zaburza naturalną rów-
nowagę w obrębie gatunku – eliminując naturalną selekcję.

nie dOKarMiaJMY PtaKÓW !

aktualny podziału 
zasobów spółdzielni  
na rejony administracyjne 
Informujemy, że zasoby LSM są podzielone na rejony admini-
stracyjne. Kontakt z pracownikami administracji tych rejonów 
w siedzibie Spółdzielni jest następujący:

rejon KoperniK i a 

➡ pokój nr 7 (parter) tel. 76 / 72 30 990 wew. 123 lub 127 

rejon KoperniK i b 

➡ pokój nr 8 (parter) tel. 76 / 72 30 990, wew. 124 lub 183 

rejon KoperniK ii 

i rejon śródmieśCie 

➡ pokój nr 11 (parter) tel. 76 / 72 30 990, wew. 154 lub 166 

rejon aSnyKa 

i rejon zoSineK 

➡ pokój nr 12 (parter) tel. 76 / 72 30 990, wew. 129 lub 142 
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...przed sezonem Grzewczym
Rozliczenie kosztów energii cieplnej zu-
żytej na potrzeby centralnego ogrzewa-
nia w naszej Spółdzielni zgodnie z obo-
wiązującym „Regulaminem roz-
liczania energii cieplnej… 
LSM” dokonywane jest po raz 17. Okres 
rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy. Roz-
liczenie dokonywane jest w terminie do 
4 miesięcy po zakończeniu okresu rozli-
czeniowego.
Rozliczeniom indywidualnym podlega 
7831 mieszkań obsługiwanych przez 153 
węzły cieplne.
Od 1 października 2017 obowiązuje 
nowa stawka przedpłaty na centralne 
ogrzewanie, która wynosi 2,20 zł za 1 
m² powierzchni użytkowej zajmowanego 
mieszkania.
Po dokonaniu szczegółowego rozliczenia 
kosztów c.o. przez firmę rozliczeniową 
„ista Polska” z Poznania, Spół-
dzielnia przekaże mieszkańcom indywi-
dualne rozliczenia mieszkań. 
W uzasadnionych przypadkach mieszka-
niec może wystąpić pisemnie do Zarzą-
du, w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
rozliczenia o rozłożenie kwoty niedopłaty 
na raty. Mieszkaniec może wnieść rekla-
mację do Zarządu LSM dotyczącą rozli-
czenia w terminie 14 dni od otrzymania 
indywidualnego rozliczenia mieszkania. 
Reklamacje składane po tym terminie nie 
będą rozpatrywane. Spółdzielnia udzieli 
odpowiedzi w oparciu o opinię meryto-
ryczną firmy rozliczeniowej w terminie 
do 30 dni.
Odmowa przyjęcia rozliczenia przez 
mieszkańca, jak również jego nieobec-
ność w miejscu zamieszkania nie jest 
podstawą do przedłużenia terminu skła-
dania reklamacji.

STOP NADMIERNEMU 
OSZCZĘDZANIU CIEPŁA!

SĄDZISZ, ŻE 
OSZCZĘDZASZ? I TAK 

ZAPŁACISZ ZA TO  
DEGRADACJĄ MIESZKANIA 

(ZAWILGOCENIE)

1. Jak działa zawór termosta-
tyczny?
Zawór termostatyczny składa się z zawo-
ru oraz głowicy termostatycznej, na któ-
rej ustawia się wybraną temperaturę w 
pomieszczeniu.
Zasada działania termostatu 
grzejnikowego:
* gdy temperatura w pomieszczeniu 
wzrasta – sprężysty mieszek (zamonto-
wany w głowicy) rozszerza się i przesuwa 
trzpień głowicy, trzpień zaworu i grzybek 
zaworu, zamykając się ogranicza dopływ 
ciepła do grzejnika

* gdy temperatura powietrza w po-
mieszczeniu obniża się mieszek zmniej-
sza swoją objętość powodując otwarcie 
zaworu, do grzejnika dopływa więcej 
gorącej wody – w efekcie pomieszczenie 
jest intensywniej ogrzewane.
2. Jak ustawiać temperatury?
Termostaty posiadają skalę, która w 
przybliżeniu odpowiada temperaturom 
zalecanym w poszczególnych pomiesz-
czeniach.
Po ustawieniu wymaganej temperatury 
na głowicy termostatycznej należy od-
czekać około godziny i porównać ją ze 
wskazaniem termometru pokojowego. 
Jeżeli temperatura na termometrze jest 
nieco inna niż nastawiona, można doko-
nać stosownej korekty ustawienia.
W położeniu „*” termostat zmniejsza 
przepływ gorącej wody przez grzejnik 
w takim stopniu, że temperatura w po-
mieszczeniu nie spada poniżej 8°C- za-
pobiega to zamarznięciu grzejnika.
3. Jak można wpłynąć na 
zmniejszenie opłat za ogrze-
wanie?
Dopływ ciepła do mieszkań należy stero-
wać za pomocą zaworów termostatycz-
nych. Racjonalne gospodarowanie cie-
płem pozwala na obniżenie ponoszonych 
opłat za centralne ogrzewanie.
W tym celu należy:
* temperaturę powietrza w pomiesz-
czeniu utrzymywać na właściwym pozio-
mie około 20°C
* obniżać temperaturę przed wyjściem 
do pracy 
* utrzymywać zróżnicowaną tempera-
turę w poszczególnych pomieszczeniach, 
w zależności od potrzeb
* wietrzyć pomieszczenia krótko i in-
tensywnie przy zakręconym termostacie 
grzejnikowym, po wywietrzeniu ustawić 
termostat na wybranej nastawie tempe-
ratury
* unikać zasłaniania grzejników zasło-
nami, meblami, obudowami
* wykorzystywać tzw. darmowe źró-
dło ciepła (nasłonecznienie pomieszczeń, 
ciepło wydzielane przez oświetlenie, 
urządzenia elektryczne, kuchenkę, itd.), 
gdy pojawiają się źródła „darmowego” 
ciepła dopływ drogiego ciepła z instalacji 
grzewczej zostaje zmniejszony.
4. Kto płaci za ogrzewanie 
pomieszczeń ogólnego użyt-
ku (pralnie, suszarnie, klatki 
schodowe itp.)?
Koszty związane z ogrzewaniem po-
mieszczeń ogólnego użytku zgodnie z 
„Regulaminem rozliczania energii ciepl-
nej...” rozliczane są w kosztach wspól-
nych zużycia ciepła proporcjonalnie do 
powierzchni użytkowej lokali znajdu-

jących się w danej nieruchomości. Czy-
li każdy użytkownik mieszkania ponosi 
opłaty związane z ogrzewaniem tych po-
mieszczeń.

NIE PRZESADZASZ 
Z TEMPERATURĄ 

W MIESZKANIU, NIE Rób 
TEGO SAMEGO  

NA KLATCE SChODOWEj

Uszkodzenia podzielników 
kosztów ogrzewania
Wszystkie uszkodzenia podzielników 
kosztów ogrzewania należy zgłaszać bez-
pośrednio do Spółdzielni pok. nr 119 lub 
telefonicznie 76 72-30-990, wew. 125.

W przypadku uszkodzenia podzielnika z 
winy użytkownika lokalu, koszty z tym 
związane pokrywa użytkownik.
W przypadku uszkodzeń wynikłych nie z 
winy użytkownika lokalu, koszty z tym 
związane pokrywa Spółdzielnia.
W przypadku uszkodzenia 
podzielnika z winy mieszkań-
ca jak również demontażu 
podzielników bez zgody i wie-
dzy Spółdzielni przyjmuje się 
koszty jak dla mieszkań nie-
opomiarowanych tj. wskaźni-
kiem 4 w stosunku do kosztu 
ogrzewania 1 m² w danej nie-
ruchomości.

Opr. dd

NIERACJONAlNE KORZySTANIE Z CIEPŁA „PRZESADNE OSZCZĘ-
DZANIE” MOŻE DOPROWADZIć DO ZAWIlGOCENIA MIESZKA-
NIA ORAZ POWSTAWANIA PlEśNI I GRZybóW.

W ostatnich latach rośnie ilość zgłaszanych przypadków zawilgocenia mieszkań i po-
jawiających się wykwitów pleśni. Przyczyną ich powstawania jest prawie zawsze źle 
działająca wentylacja, a prawidłowe działanie wentylacji zależy od właściwego ogrze-
wania mieszkania. Wszystkie mieszkania są wyposażone w wentylację grawitacyjną, a 
kanały wentylacyjne znajdują w pomieszczeniach kuchni, łazienki, wc. Oprócz droż-
nych kratek wentylacyjnych, przez które odprowadzane jest powietrze, muszą być też 
miejsca, przez które napływa ono z zewnątrz. Uszczelnienie okien, nie korzystanie z 
funkcji mikrowentylacji przy oknach nowych, szczelne zamykanie drzwi wewnętrz-
nych oraz zbyt rzadkie wietrzenie mieszkań powoduje, że pojawia się problem z prze-
pływem powietrza. 
Wilgoć powstająca w domu (np. podczas gotowania, mycia, prania) gdy nie jest od-
prowadzana, uwidacznia się przez osiadanie rosy na szybach. Później zaczyna się 
kondensować w ścianach powodując rozwój pleśni i grzybów.
Te niekorzystne warunki sanitarno-higieniczne należy niwelować poprzez poprawne 
użytkowanie mieszkań a w szczególności: 
1. Racjonalnie korzystać z ciepła utrzymując w mieszkaniu temperaturę około 20°C.
2. Gotowanie, mycie w kuchni powinno odbywać się przy uchylonym oknie, zapewni 
to odprowadzenie tworzącej się wilgoci a także odpowiednią ilość powietrza do spala-
nia gazu w „JUNKERSACH” (tam gdzie nie ma centralnej ciepłej wody) – do spalania 
1 m³ gazu potrzeba 10 m³ powietrza.
3. Nie zatykać (zasłaniać) kratek wentylacyjnych.
4. Nie zastawiać meblami ścian zewnętrznych bez pozostawienia między nimi a ścia-
ną przestrzeni powietrznej co ułatwi przepływ powietrza.
5. Częstsze wietrzenie pomieszczeń przy zamkniętych zaworach termostatycznych i 
otwartych drzwiach wewnętrznych ułatwi przepływ powietrza do kratek wentylacyj-
nych.
6. Korzystanie z funkcji mikrowentylacji przy nowych oknach.
7. Utrzymywanie wilgotności powietrza w mieszkaniu na poziomie 40-50 %.



Rozmowa z Janem SzynalSkim, pRezeSem zaRządu lSm

Budowa przestrzeni, 
w której chce się żyć 
yJuż od samego wejścia do siedziby 
LSM widać duże zmiany. na parterze 
wita nas Biuro Obsługi Mieszkańców, 
odświeżone korytarze, wkrótce zostanie 
uruchomiona winda. Co jeszcze nowego 
w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej?
– Rzeczywiście, nietrudno zauważyć zmia-
ny i – nie ukrywam – bardzo mnie one cieszą. 
Właśnie dobiega końca remont budynku przy 
ulicy Gwiezdnej 8, kojarzonego przez wszyst-
kich właśnie jako siedziba Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a przecież znalazły w nim miej-
sce również biura: podróży, prawne i podatko-
we; kancelaria komornicza, gabinety kosme-
tyczne, krawiec i inne podmioty, które dzierża-
wią od nas lokale. To właśnie dla naszych najem-
ców i – przede wszystkim – naszych mieszkań-
ców zdecydowaliśmy się na remont budynku. 
Od razu trzeba podkreślić, że było to przed-
sięwzięcie niełatwe, bo nie dość, że sięgające 
od piwnic po drugie piętro, to jeszcze przepro-
wadzone tak, aby nie została zaburzona praca 
służb LSM. Bez względu na uciążliwości zwią-
zane z remontem, jak zrywanie podłóg, wybu-
rzanie ścian, wymiana okien i  drzwi, wszyscy 
pracownicy stale wypełniali swoje obowiązki 
zawodowe, za co z tego miejsca dziękuję, bo 
wiem, że czasem było naprawdę ciężko.
Z  kolei budowa windy to efekt kilkuletnich 
starań i  zabiegów o  ułatwienie dostępu do 
siedziby LSM osobom mającym trudności 
w poruszaniu się. Mam na myśli nie tylko oso-
by niepełnosprawne czy seniorów, ale rów-
nież młode mamy, które przychodzą do nas 
z  dziećmi w  wózkach. Winda już wkrótce 
zostanie uruchomiona i  tym samym zostanie 
zniesiona bariera architektoniczna, którą – 
pewnie niezamierzenie – stworzyli architekci 
budynku przy ul. Gwiezdnej.

ydomyślam się, że był to ogromny 
wydatek.
– To oczywiste, ale nie musieliśmy go udźwi-
gnąć sami. Otrzymaliśmy duże dofinansowanie 
z  funduszy unijnych, natomiast resztę kwoty 
uzupełniliśmy przychodami z wynajmu lokali.

yCzyli przeciętny mieszkaniec LSM do 
tego remontu dorzucił niewiele?
– Właściwie to nic.

yCo z innymi przedsięwzięciami?
– Zarządzamy nieruchomościami ulokowany-
mi w różnych częściach miasta i wszędzie sta-

ramy się inwestować w poprawę warunków, 
a  tym samym i  jakości życia mieszkańców. 
W  minionym roku na działalność remonto-
wą wydaliśmy blisko 7 milionów złotych. Na 
rok 2018 zaplanowaliśmy na ten cel ponad 10 
milionów. To duże kwoty, ale nasze inwesty-
cje widać gołym okiem i  są zauważane oraz 
odczuwane przez mieszkańców naszych za-
sobów.

yCo zostanie wykonane w ramach tej 
kwoty?
– Zaplanowaliśmy remont 64 klatek schodo-
wych, wykonujemy także termomoderniza-
cje kolejnych budynków przy ul. Marynarskiej 
i  Torowej, gdzie realizowana jest również 
wymiana sidingu oraz modernizacja węzłów 
ciepłowniczych i montaż paneli fotowoltaicz-
nych. W naszych zasobach dzieje się napraw-
dę dużo, a  jeśli dodamy do tego inwestycje 
miejskie na terenach sąsiadujących z Legnic-
ką Spółdzielnią Mieszkaniową, to bez cienia 
przesady mogę powiedzieć, że życie na na-
szych osiedlach staje się coraz bardziej kom-
fortowe i przyjazne środowisku naturalnemu.

yWspomniał pan o miejskich 
inwestycjach, zatem od razu nasuwa się 
pytanie czy pan, jako radny miejski już 
trzeciej kadencji, ma realny wpływ na 
to, w co miasto zainwestuje i gdzie?
– Jak wiadomo, budżet tworzy prezydent 
miasta, ale jako radny mam prawo skła-

dać wnioski budżetowe i  z  tego prawa bar-
dzo chętnie korzystam. Mój aktywny udział 
w Radzie Miejskiej oraz interpelacje i wnio-
ski do budżetu przyczyniły się do przebudo-
wy ulic: Galileusza, Marsa, Plutona, Neptuna 
oraz Galaktycznej. Dodam, że każda z  tych 
ulic ma również zmodernizowane chodni-
ki oraz parkingi. Również lata moich zabie-
gów jako radnego, zaowocowały wreszcie 
budową bardzo potrzebnych parkingów przy 
Szkole Podstawowej nr 7 i  przy ulicy Wiel-
kiej Niedźwiedzicy. Dobra współpraca z Ra-
tuszem to także nasza wspólna – LSM i mia-
sta – dbałość o tereny zielone, która powo-
duje, że osiedla są bardzo estetyczne i coraz 
bogatsze w  miejsca przyjazne całym rodzi-
nom. Oprócz tego, moja praca w Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
co roku owocuje dotacją dla spółdzielczych 
placówek kulturalno-oświatowych, które or-
ganizują wypoczynek letni i zimowy dzieciom 
z całego miasta, nie tylko mieszkającym w za-
sobach LSM. Wszystko to dowodzi, że łącze-
nie funkcji prezesa Spółdzielni z funkcją rad-
nego pozwala wieloaspektowo diagnozować 
lokalne potrzeby i znajdować sposoby ich za-
spokojenia.

ySpółdzielcze inwestycje są naprawdę 
widoczne, a bywają też oryginalne, 
jak na przykład deptak przy ul. 
Marsa, place zabaw czy też hotel dla 
kotów i pasy 3d. Wszystkie te miejsca 

Zarządzanie tak dużą Spół-
dzielnią nie jest łatwe. Potrzeb-
na jest zrównoważona, oparta 

na solidnych podstawach polityka. 
Owszem, można wszystko obiecać 
wszystkim, ale absolutnie nie da się 
tego zrealizować. Przynajmniej nie 
od razu. Te same zasady stosu-
ję, pracując w Radzie Miejskiej.
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charakteryzuje niebanalne podejście do 
przestrzeni wspólnej dla mieszkańców 
– nie tylko LSM, ale i wszystkich 
legniczan. Wkrótce następne wybory 
samorządowe, w których kandyduje 
pan do rady Miejskiej. Czego jeszcze 
panu brakuje w Legnicy i czym chce się 
pan zająć w kolejnej kadencji?
– Bez cienia skromności powiem, że jako 
prezes Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
jestem bardzo dumny z  naszych inwestycji. 
Bardzo się cieszę, że nasze działania są za-
uważane i  doceniane. Wszystko to daje mi 
oraz pozostałym członkom Zarządu prze-
konanie, że idziemy w dobrym kierunku. Już 
od 9 lat pełnię funkcję prezesa Zarządu LSM 
i  muszę powiedzieć, że przez te wszystkie 
lata starałem się tak zarządzać drugą co do 
wielkości spółdzielnią mieszkaniową w  by-
łym województwie legnickim, aby spaceru-
jąc na przykład Osią Kartuską, móc patrzeć 

mieszkańcom w  oczy. Czuję się naprawdę 
szczęśliwy, kiedy spotykam naszych wielo-
letnich mieszkańców i słyszę słowa pochwa-
ły, choć przyznaję, że zgłaszanie potrzeb 
i problemów z  ich strony jest równie budu-
jące i rozwijające. Zarządzanie tak dużą Spół-
dzielnią nie jest łatwe. Potrzebna jest zrów-
noważona, oparta na solidnych podstawach 
polityka. Owszem, można wszystko obie-
cać wszystkim, ale absolutnie nie da się tego 
zrealizować. Przynajmniej nie od razu. Te 
same zasady stosuję, pracując w Radzie Miej-
skiej. To, czym chciałbym się zająć w  kolej-
nej kadencji, to kontynuacja tego, co robię 
na co dzień czyli nieustanne starania o prze-
strzeń, w  której żyjemy. Jak już wspomnia-
łem, jako radny miejski, używając narzędzia, 
jakim jest wniosek do budżetu, mam możli-
wość zwrócenia uwagi pozostałych radnych 
miejskich i prezydenta na nasze lokalne po-
trzeby. Myślę, że takim palącym problemem 

i  jednocześnie realnym do rozwiązania, jest 
sprawa wciąż brakujących miejsc parkingo-
wych w mieście. Myśląc o  rejonie Zakacza-
wia i  Osiedla Kopernik, ale też o  centrum. 
Widzę dużą potrzebę zadbania o  ich budo-
wę. Wiem, jak przeprowadzić tego rodza-
ju przedsięwzięcia, bo łącząc siły Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i  miasta, wiele 
dobrego już udało się zrobić. Jestem realistą 
i wiem, że budżet miasta nie jest studnią bez 
dna, a potrzeb jest mnóstwo, dlatego małymi 
krokami, ale konsekwentnie dążę do celu, ja-
kim jest budowa przestrzeni, w której chce 
się żyć. Mam nadzieję, że otrzymam man-
dat od moich wyborców i będę mógł konty-
nuować pracę nie tylko na rzecz Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, ale również na 
rzecz Legnicy jako całości

ydziękując za rozmowę. tego właśnie 
panu życzę.
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Ekologiczne, historyczne, odkrywcze i arty-
styczne wspomnienia minionego lata.
Tegoroczny program wakacyjny dla dzie-
ci przygotowany przez Klub Mieszkańców 
„Agatka”, jak co roku, cieszył się dużym za-
interesowaniem. Uczestnicy wakacyjnych 
warsztatów, wycieczek autokarowych, im-
prez i spotkań mogli wziąć udział w sześciu 
tygodniowych letnich projektach tematycz-
nych. Wśród różnorodnych propozycji zna-
lazły się turnusy półkolonijne i warsztatowe 
pełne odkryć, działań, wrażeń i przygód.
Dla młodych odkrywców przygotowano 
atrakcje ekologiczne, dziennikarskie, histo-
ryczne i kulturoznawcze, artystyczne oraz 
twórcze. Młodzi globtroterzy podczas 10 
wycieczek „Letniej Akademii Podróżnika” 
wędrowali po terenach Dolnego Śląska i 
Czech, poznając uroki, ciekawostki i niezwy-
kłe historie tych regionów. Na liście tego-
rocznych letnich podróży z Klubem „Agat-
ka” znalazły się karkonoskie atrakcje, w tym 
Jeleniej Góry, Piechowic, Kowar i Karpacza. 
Lista wakacyjnych eskapad objęła Hutę Szkła 
„Julia”, Park Miniatur Dolnego Śląska, Skar-
by Ziemi „Juna” oraz Muzeum Karkonoskie, 
Muzeum Techniki i Lego. Ponadto szlaki wa-
kacyjnych wędrówek wiodły przez kluczo-
we turystycznie ścieżki poznawcze i rekre-
acyjne Wrocławia oraz jego okolic. Nie mo-
gło zatem zbraknąć wrocławskiego ZOO z 

Afrykarium, tajemniczego 
Starego Młyna i „Eko fraj-
dy” w Kuźniczysku, praw-
dziwego skarbu w Środzie 
Śląskiej, czy owocowej 
przygody w Sadzie Lutyni.
Ponadto, ekscytujące po-
dróże z historią i dawnym 
rzemiosłem to wizyty w 
dolnośląskich zamkach, 
manufakturach, ciekawych 
obiektach i skansenach (Za-
mek Kliczków - Zamek Le-
gend Śląskich, Lwówecki 
Ratusz, Muzeum Ludowe 
„U Kowalskich”, Manufak-
tura Ceramiki Bolesławieckiej). Natomiast 
wyprawy do gospodarstw agroturystycz-
nych były świetnym sposobem na eko-re-
laks, zgłębianie tajników naturalnych wyro-
bów, ekologicznego spojrzenia na świat i tra-
dycyjne kulinaria.
Podczas wakacyjnych podróży z Klubem 
„Agatka” można było również wraz z ro-
dzicem wędrować ciekawymi szlakami 
atrakcji polsko-czeskiego pogranicza. Te-
goroczna klubowa wycieczka rodzinna 
zawitała w podziemia Zaginionego Labo-
ratorium Hitlera w Kamiennej Górze, by 
później wysoko spacerować na imponu-
jącej konstrukcji czeskiej „Ścieżki w Ko-

ronach Drzew” w Jańskich Luźne, by na 
zakończenie doświadczać uroków Karko-
noszy na styku dwu granic na Przełęczy 
Okraj.
Dodatkowo, uczestnicy tegorocznego wa-
kacyjnego programu przez sześć tygodni 
podczas zajęć organizowanych na terenie 
naszego miasta brali udział w bogatej ofercie 
zajęć sportowo-rekreacyjnych, treningach i 
akcjach biegowych w tym na terenie legnic-
kiego parku rozrywki, Stadionu Miejskiego i 
Lasku Złotoryjskiego i LOK-u. 
Nie brakowało wyjść i wycieczek na terenie 
Legnicy (Zamek Piastowski, Palmiarnia, Mu-
zeum Miedzi, Park Miejski, Lasek Złotoryj-
ski, Kino Helios) oraz spotkań z zaproszony-
mi gośćmi w tym z zakresu profilaktyki zdro-
wia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Warto wspomnieć o współpracy z lokalnymi 
firmami i osobami prywatnymi, które zaan-
gażowały się w organizację zajęć i akcji dla 
dzieci.
Przy współpracy z Agencją Reklamową „Sed-
no” dzieci mogły wziąć udział w  warszta-

tach dziennikarskich. Pracownia Ceramiczna 
„Anada” zorganizowała „Ceramiczną przy-
godę”, z  Pracownią Piernika Artystyczne-
go „Pierniki Martyny” dzieci tworzyły pier-
nikowe dzieła sztuki. Ponadto, w  Palmiarni 
Legnickiej półkoloniści stawali się małymi 
ogrodnikami, w siedzibie klubu Sportowego 
Miedź Legnica – kibicami, z  trenerami Klu-
bu Sportowego feniks i Stowarzyszenia Bie-
gam Bo Lubię Legnica – małymi biegaczami, 
a z muzykiem łukaszem Kłosem – młodymi 
instrumentalistami.
Wspomnienie minionego lata spędzonego z 
Klubem „Agatka” to iście barwna mozaika 
wrażeń, miejsc i ludzi. Na kolejną edycję 
„Agatka” tradycyjnie zapraszamy już za rok.
Program Lato 2018 z Klubem „Agatka” do-
finansowany został ze środków Gminy Le-
gnica.
Dziękujemy wszystkim instytucjom, firmom 
i osobom prywatnym, których zaangażo-
wanie i pomoc przyczyniły się do realizacji 
tegorocznego wakacyjnego programu or-
ganizowanego przez Legnicką Spółdziel-
nię Mieszkaniową – w Klubie Mieszkańców 
„Agatka” z myślą o dzieciach i młodzieży po-
zostających w tym czasie w miejscu swojego 
zamieszkania.

Opr. M. M-J.

lato z kluBem 
„aGatka”
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co nas czeka w „koperniku”?
Początek września to dobry czas, by pomy-
śleć o rozwoju naszych dzieci oraz nas samych 
i podjąć dodatkową aktywność. W Spółdziel-
czym Domu Kultury „Kopernik” jest w czym 
wybierać!
Na najmłodszych czeka odświeżona pra-
cownia sensoplastyki, w której znów będzie 
można tworzyć budowle z makaronu, rzeźby 
z budyniu i piaskowe babki z piasku-nie-pia-
sku. Dzieci w  wieku przedszkolnym znajdą 
mnóstwo atrakcji w  Maluchowni, a  Studio 
Kredka pozwoli im odkryć w  sobie artystę 
przez duże A.
Ponieważ zmysły i  ich odpowiednia stymu-
lacja odgrywają ważną rolę w rozwoju każ-
dego dziecka, w  nowym roku kulturalno
-oświatowym do „Kopernika” zawita rów-
nież Smyko-Multisensoryka, której uczest-
nicy będą dotykać, wąchać i  oglądać świat 
w taki sposób, w jaki tylko maluchy potra-
fią to robić. Do słuchu przemówią im na-

tomiast zajęcia muzyczne  w ramach umu-
zykalnienia w Muzycznej Krainie, która już 
tej jesieni na dobre zadomowi się w  „Ko-
perniku”.
Dla dzieci, którym nogi same rwą się do tań-
ca, przygotowano zabawy ruchowe w  ra-
mach sekcji Tańce-Hulańce oraz doskonale 
już znaną sekcję taneczną Złote Dzieci.
Gdyby ktoś chciał pogłówkować, to już 
niebawem będzie miał okazję spotkać się 
z  innymi mądrymi głowami w  Planszów-
kowni, Klubie szachowym lub w  Kawia-
rence brydżowej, a  jeśli głową ruszanie 
to za mało i  chciałby uruchomić swoje 
całe ciało, pomogą mu w  tym instrukto-
rzy tańca towarzyskiego, jogi, aikido, ka-
rate, capoeiry oraz gimnastyki dla doro-
słych.
Jeśli natomiast największą radość sprawia 
Wam to, co wyczarujecie własnoręcznie, ko-
niecznie zajrzyjcie na zajęcia plastyki dla dzieci 

i dorosłych oraz na warsztaty krawieckie dla 
dorosłych, a także rękodzieła dla dzieci.
Wakacje dopiero się skończyły, ale marząc 
o podróżach czekających nas w kolejnym se-
zonie urlopowym, warto już dziś zadbać o na-
ukę języka angielskiego, który w SDK „Koper-
nik” mogą zgłębiać całe rodziny – od wnuczka 
do dziadka.
Nie tylko dziadków i babcie z ogromną sym-
patią powita kopernikowy Klub Seniora oraz 
grupa teatralna, która ma już w swoim dorob-
ku kilka świetnych spektakli.
A  gdy już poćwiczymy nasze szare komórki 
i  rozruszamy mięśnie, możemy spróbować 
swoich sił na zajęciach muzycznych i nauczyć 
się gry na gitarze, perkusji lub pianinie. Na-
tomiast na tych, którzy marzą o występie na 
wielkiej scenie z mikrofonem w dłoni, czeka 
Kraina Muzyki i zajęcia wokalne dla solistów 
oraz zespołów.
To wszystko i  znacznie więcej już od poło-
wy września w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Kopernik”!

Opr. a.Sz-P.

Jesień  
z „agatką”
Legnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa zapra-
sza mieszkańców do 
udziału w tegorocz-
nym programie „Je-
sień z Klubem Agat-
ka”. W ofercie poza 
zajęciami stałymi, 
proponujemy różnorodne otwarte formy 
spotkań, eventów, warsztaów i wycieczek dla 
dzieci, młodziezy oraz osób dorosłych.

29.09.2018 – Sobota godz. 9-13
„JeSienne BieGanie z agatką”
W programie: trening biegowy z trenerami, 
spotkanie instruktarzowo-edukacyjne, pre-
zentacja akcesoriów i sprzętu biegowego, 
program dietetyczny. 
Akcja zorganizowana przy współpracy z Klu-
bem Sportowym „feniks” i Stowarzyszeniem 
Biegam Bo Lubię Legnica i Team Decathlon 
Legnica.

5.10 i 9.11.2018 - piątKi godz. 17
„CeraMiCZna PrZYGOda”
Otwarte warsztaty twórcze dla dzieci, „twór-
cza zabawa z gliną” pod kierunkiem artysty 
plastyka Rafała Owczarka organizowana przy 
współpracy z Pracownią Ceramiczną „Anada”.

6.10.2018 - Sobota w godz. 7-21 
WYCieCZKa tUrYStYCZna „na szla-
kach kulturowych polsko–niemieckiego 
pogranicza”. 
W programie: Tomaszów Bolesławiecki (ma-
nufaktura ceramiki bolesławieckiej), Bautzen

-Budziszyn (Muzeum STASI, szlak średnio-
wieczny – starówka UNESCO), Goerlitz 
(Muzeum Śląskie / Browar Lanskrone), Rado-
mierzyce (Winnica „Hanna”).

12.10.2018 - piąteK godz. 17.30
„GLOBtrOter” ph. „Armenia – perła 
Kaukazu” spotkanie z podróżnikiem Karolem 
łąkiem. W programie fotorelacja z podróży, 
akcenty tradycji kulinarnych i muzycznych.

19.10 i 30.11.2018 w piątKi 
LaBOratOriUM PierniKa – PraCOW-
nia aUtOrSKa „Pierniki Martyny” 
Otwarte warsztaty dla dzieci i młodzieży ph. 
„Kolorowa jesień” - unikatowa kolekcja cu-
kierniczych dekoracji. Zajęcia z artystą plasty-
kiem Martyną Olszową-Durachta.

19.10 i 9.11.2018 piątKi (g. 17 i 18) 
LataJĄCa PaSieKa edUKaCYJnO
-WarSZtatOWa Pana tomka: „Przy-
goda z pszczelarstwem”.
W programie otwartych spotkań warsztato-
wych dla dzieci: słodkie lekarstwa prosto z 
ula, właściwości różnych miodów warsztaty 
zdrowych świeczek z wosku pszczelego, hi-
storie i tajemnice rodziny pszczelej, prace pa-
sieczne, pszczele souveniry. 
W programie spotkania warsztatowego dla 
dorosłych: miodosytnictwo - tajniki przygo-
towań produktów na bazie miodów (degu-
stacje), apiterapia - lecznicze właściwości 
produktów pszczelich, ciekawostki pszcze-
larskie, biologia pszczół, warsztaty, souveniry 
„prosto z ula”.
Zajęcia poprowadzi Tomasz Sedlec - lider lo-
kalnego zrzeszenia pszczelarzy. 

26-27.10.2018 (piąteK), w godz. 
16.30-20, Sobota w godz. 12-15

„ŚWiĘtO JeSieni” w Klubie „agatka”
Weekendowa impreza otwarta z różnorod-
nymi prezentacjami, ekokiermaszami, warsz-

tatami, akcjami edukacyjnymi i sportowo-re-
kreacyjnymi. 
W programie imprezy m.in.: prezentacja ko-
operatyw spożywczych, animacje i warsztaty 
ekologiczne, „Akademia Kiszenia”, smaki je-
sieni, tradycyjne kulinaria, pszczelarstwo, zie-
larstwo, piernikarstwo, ceramika, stanowiska 
twórcze (akwarela) , Junior Bieg „O Złotego 
Liścia” - akcja biegowa dla dzieci. 

1.10-30.11.2018 - poniedziałKi, 
wtorKi, środy, CzwartKi, 
w godz. 17.30 – 20

„JeSienna aKadeMia FitneSS”
W programie otwarte treningi i ćwiczenia dla 
dorosłych: Pilates , Zumba, Body Shape, tre-
ning ogólnorozwojowy, treningi biegowe.

1.10-30.11.2018 – poniedziałKi,  
godz. 17, środy w godz. 15.45, 
16.30

„JeSienna aKadeMia rUCHU- aC-
tiVe JUniOr” klubowa akcja profilakty-
ki wad postawy u dzieci i młodziezy - sptka-
nia „Zdrowy kregosłup od przedszkolaka do 
starszaka”.

16.11.2018 – piąteK, godz. 17.30
WieCZÓr Z KULtUrĄ rUMUnii 
W programie: literatura, historia, kulinaria, 
tradycje i ciekawostki.

23.11.2018 – piąteK, godz. 17.30 
WieCZÓr artYStYCZnY: „KOLOr – 
FOrMa - MUZYKa”
W programie: wystawa prac malarskich Ane-
ty Polancewicz, wystawa form plastycznych 
autorstwa Wiesławy Jarmużek, kameralny 
koncert muzyczny – duet muzyczny na piani-
no i kontrabas, otwarty warsztat twórczy dla 
uczestników imprezy.
Bliższe informacje i deklaracje uczestnictwa w 
Klubie Mieszkańców „Agatka” przy ul. Artyle-
ryjskiej 40f, tel. 76-72-30-983.



...................................................................................................................................................14 KULTURALNIE

co słychać w Galerii  
sztuki w legnicy?

GeO – reLatiOn 51°n   
Wuppertal --- Legnica
Galeria Sztuki (Plac Katedralny 1)
Wystawa była czynna do 23 września

Wystawa zorganizowana w  ramach obcho-
dów jubileuszu 25-lecia partnerstwa Legnicy 
i Wuppertalu. Jest to prezentacja prac arty-
stów z Wuppertalu i okolic. Do udziału w niej 
zaproszeni zostali  twórcy z grupy 51°Nord, 
którzy z kolei postanowili „doprosić” do wy-
stawy kolejnych artystów, działających nieza-
leżnie lub w innych stowarzyszeniach, posze-
rzając tym samym reprezentację Wupperta-
lu. Kuratorami są  Krzysztof Juretko i Andreas 
Steffens - członkowie w/w grupy. Uczestnicy 
wystawy: z grupy 51° Nord: Peter Caspary, 
Rita Caspary, frank Hinrichs, Georg Janthur, 
Krzysztof Juretko, frank N., Dirk H. Schäfer, 
Andreas Steffens; goście: Michael Alles, Hol-
ger Bär, Peter Klassen, Eckehard Lowisch, 
Renate Löbbecke, Zbigniew Pluszynski.
Wystawie GEO – RELATION 51°N  Wup-
pertal --- Legnica towarzyszy niewielki, ale 
symboliczny pokaz prac Martina Rybackiego 
i Bartka Juretko - młodych twórców z Wup-
pertalu przebywających aktualnie w Legnicy 
na rezydencji artystycznej. Prace młodych 
artystów można oglądać w  Otwartej Pra-
cowni Sztuki przy ul. Chojnowskiej 19.

ryszard Woźniak PLĄdrOGraFia+
Wystawa czynna do 30.09.2018
Galeria ring (rynek 12)
Wernisaż  odbył się 14 września

Tytułowa plądrografia określa zespół dzia-
łań twórczych rozwijających technikę kolażu 
i polegających na swobodnym łączeniu odle-
głych wizerunków lub ich fragmentów celem 
stworzenia nowych dzieł.

Większość prac prezentowanych na wysta-
wie powstała na bazie zdjęć prac Stanisława 
Dróżdża oraz kopii fotografii z prasy i inter-
netu. Artysta poddawał je cyfrowym mody-
fikacjom, a powstałe wersje rzutował na biel 
ścian i obserwował jako projekcje. Niektó-
re z  tych projekcji postanowił w końcu na-
malować jako obrazy na płótnie. Znaczna 
część użytych zdjęć to dokumentacja obec-
ności różnych przedmiotów bądź osób na tle 
fragmentów wizualnie atrakcyjnych realizacji 
Stanisława Dróżdża. Powstałe obrazy ukazu-
ją konfrontację abstrakcyjnej struktury liter
-znaków Dróżdża z rzeczywistością rzeczy, 
postaci bądź sytuacji zastanych w momencie 
wykonania fotografii.
Ryszard Woźniak - malarz, performer, au-
tor tekstów, pedagog, współtwórca słynnej 
formacji artystycznej Gruppa. Ur. 13.06.56 
w  Białymstoku, mieszka w  Warszawie. 
W  latach 1976-81 studiował na Wydzia-
le Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w pracowni Stefana Gierow-
skiego. W latach 1982-88 wykładał techno-
logię malarstwa w macierzystej uczelni. Od 

1982 związany z Gruppą, brał udział w nie-
mal wszystkich jej wystawach i  akcjach, 
współredagował jej pismo „Oj dobrze już”. 
W  latach 1985-89 wraz z  Markiem Sob-
czykiem pracował przy polichromii cer-
kwi neounickiej w  Kostomłotach na Pod-
lasiu. W 1986 wraz z Ryszardem Grzybem 
przebywał na stypendium w Berlinie Zach. 
W 1991/1992 wykładał w prywatnej Szkole 
Sztuki w Warszawie. Od 1992/1993 prowa-
dzi pracownię malarstwa w Katedrze Sztuki 
i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielono-
górskiego. Uprawia malarstwo sztalugowe, 
tworzy instalacje i  działania z  zastosowa-
niem obrazów. Prace malarskie Ryszarda 
Woźniaka znajdują się w prestiżowych ko-
lekcjach państwowych i  w  ważnych zbio-
rach prywatnych.

XViii ŁeMKOWSKie JerUZaLeM  
Piekłoniebo
Wystawa czynna od 27 września do 21 
października
Galeria Sztuki (Plac Katedralny 1)
Wernisaż -  4 października o godz. 18

Projekt pn. „łemkowskie Jeruzalem” jest 
niezależną inicjatywą artystyczną cyklicznie 
realizowaną przez Zjednoczenie łemków.  
Motywem przewodnim wystawy i  publika-
cji jest twórczość artystyczna i  filozoficzna 
wybitnego krakowskiego artysty malarza 
łemkowskiego pochodzenia – Jerzego No-
wosielskiego. Tytuł „PiekłoNiebo” odnosi 
się do częstych u wybitnych artystów: dwo-
istości natury, skomplikowania osobowości, 
trudnego charakteru, ale również do ich - 
nierzadko skrajnych i  dramatycznych - do-
świadczeń życiowych. Pomysłodawcy tytułu 
widzą naturę artysty jako pewnego rodzaju 
ofiarę składaną przez niego podczas twór-
czych zmagań. Jej twórcza analiza jest bada-
niem przestrzeni pomiędzy sacrum a profa-
num i napięć, jakie powstają na ich styku. 
Artyści biorący udział w przedsięwzięciu: Je-
rzy Nowosielski, Andrzej Szewczyk, Grze-
gorz Sztwiertnia Joanna Zemanek, Natalia 
Hładyk, Małgorzata Maćkowiak, Mateusz 
Budzyński, Arkadiusz Andrejkow, Piotr Bo-
gatka, Oleksij Choroshko.
Kuratorami wystawy są Joanna Zemanek 
i  Grzegorz Sztwiertnia, a  sama prezentacja 
wpisuje się w ich wieloletni projekt przybli-
żania szerokiej publiczności kultury i historii 
związanej z łemkami.
*Prace Jerzego Nowosielskiego dzięki uprzejmości Miej-
skiej Galerii Sztuki w Łodzi oraz Fundacji św. Włodzimierza 
Chrzciciela Rusi Kijowskiej.
** Prace Andrzeja Szewczyka dzięki uprzejmości Galerii 
Starmach.
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Półkolonie były propozycją dla dzie-
ci, które spędzały lato w mieście i nie 
chciały się nudzić. Trzeba wiedzieć, 
że uczestnictwo w nich wymagało 
nie lada kondycji fizycznej, bo każde-
go dnia działo się coś nowego i nie 
było czasu na leniuchowanie.
W tym roku SDK „Kopernik”, wspie-
rany dotacją z Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Legnicy, zorganizował sześć tygo-
dni zabawy wypełnionej atrakcjami 
w postaci cotygodniowych wizyt w 
Kinie Helios, sportowych zmagań w 
fitArenie, główkowania w Planszo-
wisku oraz warsztatów tanecznych, 
plastycznych, sportowych  i muzycz-
nych. Odbyło się także poszukiwanie 
skarbu piratów, do którego prowa-
dziła pełna przygód ścieżka, wyzna-
czona na tajemniczej mapie pirata.
Ponadto dzieci uczestniczyły w kil-
kunastu wycieczkach autokarowych, 
w takcie których piekły pizzę i buł-
ki, budowały piece, sprawdzały swo-
ją kondycję fizyczną w olimpiadzie 
sportowej, poznawały zwyczaje małp 
we Wrocławskim Ogrodzie Zoolo-

gicz-
nym, zwiedzały 
dawne gospodar-
stwo rolne, będące prób-
ką dawnego życia na wsi oraz spędzały mnó-
stwo czasu na świeżym powietrzu, zapomi-
nając na trochę o komputerach, tabletach i 
telefonach.
W programie znalazły się również spotkania 
z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, 
Niepublicznego Ośrodka Terapii Uzależnień 
oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej.
W półkoloniach zorganizowanych w Spół-
dzielczym Domu Kultury „Kopernik”, będą-
cym placówką Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, udział wzięło 236 uczestników w 
wieku od 7 do 10 lat.

Opr. a.Sz-P.

lato już  
za nami
Lato z „Kopernikiem”? 
Sześć tygodni świetnej zaba-
wy, nowych przyjaźni, przygód 
i atrakcji, które jeszcze długo bę-
dziemy wspominać.
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rockowo, ludowo, symfonicznie... 
takie koncerty tylko z lck!
Koncert Krzysztofa Cugowskiego z zespołem mistrzów, występ Zespołu Pieśni i tańca „Śląsk” 
czy Legnickiej Orkiestry Symfonicznej - m.in. takie artystyczne atrakcje czekają Was jeszcze 
w tym roku w Legnicy.
Legnickie Centrum Kultury serdecznie za-
prasza na organizowane przez siebie wyda-
rzenia. Są one tak zróżnicowane i ciekawe, 
że zapewne każdy znajdzie coś dla siebie. 
Od małych do dużych, od wielbicieli kina czy 
sportu, po koneserów dobrej muzyki. Za-
glądajcie na stronę www.lck.art.pl by być na 
bieżąco.

 Cugowski i mistrzowie
Jeszcze w  tym roku czeka nas w  Legnicy 
m.in. koncert „Sen o  Dolinie”, w  wykona-
niu Krzysztofa Cugowskiego – niekwestio-
nowanej gwiazdy polskiej sceny rockowej, 
wokalisty kultowej Budki Suflera, posiadacza 
głosu, który mógłby kruszyć mury. W Legni-
cy artysta wystąpi z zespołem mistrzów. To 
grupa złożona z  wiodących polskich muzy-
ków i  wirtuozów. Zespół stanowi tak do-
skonałą oprawę głosu Krzysztofa Cugow-
skiego, że publiczność ma zagwarantowane 
niezapomniane wrażenia! Podczas koncertu 
Krzysztof Cugowski wykona swoje najwięk-
sze przeboje z ponad 40-letniej działalności 
artystycznej. To będą piosenki, które zna za-
pewne każdy. Tego koncertu po prostu nie 
wolno przegapić! Odbędzie się 9 listopada, 
w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. Start 
o godz. 19.

 Śląsk na ludowo
Natomiast na tych, którzy od rockowych 
brzmień wolą ludową nutę, także czeka 
jeszcze w  tym roku wielka niespodzianka. 
10 listopada w  Hali Widowiskowo-Sporto-
wej OSiR przy ul. Lotniczej wystąpi Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 
Macie świadomość, że „Śląsk” istnieje od 65 
lat?! Są najlepsi w  swojej dziedzinie! Znani, 
cenieni i lubiani na całym świecie. W Legnicy 
zespół wystąpi z programem zatytułowanym 
„A to Polska właśnie”. 

 symfoniCznie 
 dla karlińskiego
Natomiast 1 grudnia będzie ważnym dniem 
dla wielbicieli muzyki klasycznej. W Sali Kró-
lewskiej Akademii Rycerskiej wystąpi Le-
gnicka Orkiestra Symfoniczna. Koncert bę-
dzie poświęcony pamięci Henryka Karliń-
skiego, wybitnego twórcy i animatora legnic-
kiej kultury. Człowieka, który m.in. powołał 
do życia Turniej Chórów Legnica Cantat czy 
stworzył chór Madrygał. No i podobno miał 
zielone włosy, co w trudnych czasach szaro
-burej Polski okresu komunizmu było sym-
bolem wielkiej niezależności i  odwagi. Za-
pewne usłyszycie to w dźwiękach orkiestry 
symfonicznej.

LeGniCKie CentrUM KULtUrY ZaPraSZa! PO WiĘCeJ inFOrMaCJi 
ZaPraSZaMY na StrOnĘ LCK.art.PL
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rozwiązanie krzyżówki jest bardzo 
proste. Wystarczy wpisać odgad-
nięte wyrazy w odpowiednie kratki 
diagramu. Litery z pól oznaczonych 
cyframi czytane kolejno utworzą 
hasło – rozwiązanie zadania, któ-
re należy wysłać pocztą na adres: 
nowy Lokator LSM, ul. Gwiezdna 
8 lub przesłać je drogą elektronicz-
ną: nowylokatorlsm@gmail.com. 
na odpowiedzi czekamy do 20 li-
stopada.
Prawidłowe hasło krzyżówki za-
mieszczonej w „nowym Lokatorze 
LSM” nr 2/2018 brzmi: „Letnie 
UPaŁY”. Wpłynęło 317 rozwiąza-
nia. nagrodę – parasol z logo LSM 
– wylosowała Pan GrZeGOrZ WĘ-
żYK z  Legnicy. Gratulujemy! na-
groda do odbioru w siedzibie LSM, 
pokój nr 112. 
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CiaStO Z dYniĄ
Składniki:
ciasto:
–  30 dkg mąki
–  15 dkg masła
–  3 łyżki cukru
–  2 łyżki oliwy
–  szczypta soli
–  łyżeczka proszku do pieczenia
–  1 jajko

nadzienie:
–  50 dkg  obranej, pokrojonej w małą ko-
steczkę, dyni
–  2 jabłka średnie – kwaskowate
–  5-6 łyżek cukru
–  1 łyżka cynamonu
–  2 łyżki tartej bułki

ponadto:
–  1 żółtko do smarowania
–  śmietana (bita śmietana)

Przygotowanie:
Przesiewamy mąkę na stolnicę, dodajemy zimne masło 
i siekamy je nożem razem z mąką. Następnie korzysta-
my z pozostałych składników i sprawnie zagniatamy cia-
sto. Z ciasta tworzymy później kulę, zawijamy ją w folię 
i wkładamy do lodówki na półtorej godziny.
Obrane jabłka należy zetrzeć na tarce o  grubych 
oczkach, wymieszać z drobno pokrojonymi kawałecz-
kami dyni i zasypać cukrem, po czym odstawić, aż jabłka 
i dynia puszczą sok.
Schłodzone ciasto dzielimy na połowę i wałkujemy. Jed-
ną część umieszczamy na dnie wyłożonej pergaminem 
tortownicy. Odlewamy nadmiar soku z  dyni i  jabłek, 
dodajemy cynamon, bułkę tartą i mieszamy. Nadzienie 
układamy na cieście, po czym przykrywamy je drugim 
kawałkiem ciasta. Wierzch należy posmarować roztrze-
panym żółtkiem. Tak przygotowane ciasto wkładamy do 
rozgrzanego do 180OC piekarnika i pieczemy przez ok. 
40 minut.
Ciasto podajemy z bitą śmietaną... Najlepiej z dużą ilo-
ścią bitej śmietany!
Kolejne przepisy w następnych wydaniach.

Opr. Monika a.




