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warto wiedzieć

Nawiązując do informacji zawartej 
w  poprzednim numerze „Nowego 
Lokatora LSM” informujemy, że od 
dnia 1.01.2020 r. obowiązuje roz-
szerzona selektywna zbiórka odpa-
dów podzielonych na 5 frakcji - bio, 
metale i tworzywa sztuczne, papier, 

szkło i  zmieszane. Poniżej przed-
stawiamy graficzne zestawienie co 
i jak i gdzie należy wrzucać.
Legnicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa wdrożyła program dostosowa-
nia zamykanych miejsc do składo-
wania odpadów komunalnych do 

obowiązujących przepisów i  jest 
w  trakcie jego realizacji. Informa-
cje związane z  rozszerzoną selek-
tywną zbiórką możemy uzyskać 
także na stronach Urzędu Miasta 
Legnicy, na stronach Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a także 

z  nowej aplikacji mobilnej „Legni-
ca segreguje” do pobrania w  skle-
pach AppStore (dla systemu IOS), 
Google Play (dla systemu andro-
id) oraz Windows Phone Store (dla 
systemu Windows Phone).

Opr. K.K.

zasady segregacji odpadóW  
obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

papier 
WYRZUCAMY
 –  opakowania z papieru 

i tektury 
–  gazety, czasopisma i ulotki 
–  zeszyty i książki 
–  papier biurowy 

NIE WYRZUCAMY 
–  odpadów higienicznych np. 

ręczników papierowych i zu-
żytych chusteczek 

–  kartonów po mleku i na-
pojach 

–  papieru lakierowanego 
–  zanieczyszczonego/za-

tłuszczonego papieru 
–  papierowych worków po 

nawozach i materiałach bu-
dowlanych

szKŁo 
WYRZUCAMY 
–  butelki po napojach i żyw-

ności 
–  słoiki 
–  szklane opakowania po ko-

smetykach 

NIE WYRZUCAMY 
 – ceramiki i doniczek
 –  szkła okularowego 
–  szkła żaroodpornego 
–  żarówek, świetlówek 
–  luster, szyb 
–  opakowań po lekach i roz-

puszczalnikach

Metale 
i tWorzyWa 

sztUczne 
WYRZUCAMY 
–  butelki plastikowe 
–  nakrętki, kapsle i zakrętki od 

słoików 
–  plastikowe opakowania, to-

rebki, worki foliowe 
–  kartony po mleku i sokach 
–  puszki po żywności i napojach 
–  folia aluminiowa 
–  opakowania po środkach czy-

stości, kosmetykach 

NIE WYRZUCAMY 
–  opakowań po lekach 
–  części samochodowych 
–  zużytego sprzętu elektronicz-

nego i AGD 
–  plastikowych zabawek 
–  zużytych baterii i akumula-

torów 
–  opakowań po farbach, lakie-

rach i olejach 

Bio 
WYRZUCAMY  
–  obierki, odpadki warzywne 

i owocowe 
–  drobne gałęzie drzew i krze-

wów 
–  skoszoną trawę, liście, 

kwiaty 
–  trociny i korę drzew 
–  fusy po kawie i herbacie 

NIE WYRZUCAMY 
–  ziemi i kamieni 
–  popiołu 
–  drewna impregnowanego 
–  kości i ości 
–  odchodów zwierząt, żwirku 

i trocin zanieczyszczonych 
odchodami 

–  płyt wiórowych i pilśnio-
wych

zMieszane 
WYRZUCAMY  
wszystko, czego nie można 
wyrzucić do pozostałych po-
jemników, a co nie jest odpa-
dem niebezpiecznym 

NIE WYRZUCAMY 
–  przeterminowanych leków 

i chemikaliów 
–  zużytego sprzętu elektro-

nicznego i AGD 
–  zużytych baterii i akumu-

latorów 
–  odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych 
–  zużytych opon 
–  odpadów wielkogabary-

towych 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. szafy, krzesła, stoły, dy-
wany, materace, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce, deski do 
prasowania, itp.) odbierane będą co najmniej 3 razy w roku w ramach 
objazdowej zbiórki odpadów tzw. „wystawki", zgodnie z ustalonym 
na dany rok harmonogramem: 
–  w zabudowie jednorodzinnej - sprzed posesji lub z miejsc, do któ-

rych może dojechać samochód odbierający odpady, (w przypadku 
gdy czynność odbioru odpadów mogłaby powodować utrudnienia 
lub zagrożenia w ruchu samochodowym, odpady z takich miejsc nie 
zostaną odebrane); 

–  w zabudowie wielorodzinnej i wielorodzinnej osiedlowej - z miejsc 
gromadzenia odpadów komunalnych (altan śmietnikowych). 

Odpady powinny być wystawione we wskazanych miejscach, nie 
wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. 
Meble i inne odpady wielkogabarytowe można również dostarczyć do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Przeterminowane leki na-
leży wrzucać do specjalnych 
pojemników, znajdujących 
się w wybranych aptekach 
na terenie miasta lub do-
starczyć do Punktu Selek-
tywnej Zbiorki Odpadów 
Komunalnych. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 
(np. odpady betonu, gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów, zmieszane 
odpady z betonu, gruz ceglany, odpa-
dowe materiały ceramiczne), zużyte 
opony odbierane będą co najmniej 2 
razy w roku, z miejsc i w terminach, 
zgodnych z ustalonym na dany rok 
harmonogramem. Dodatkowo zuży-
te opony oraz odpady budowlane i 
rozbiórkowe (z drobnych prac remon-
towych, wykonywanych we własnym 
zakresie, w ilości do 50 kg rocznie od 
jednej zamieszkałej osoby na terenie 
nieruchomości), można dostarczyć do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (np. pralki, lodówki, 
zmywarki, telewizory, pozostały 
sprzęt AGD, itp.), zużyte baterie 
i akumulatory oraz chemikalia 
odbierane będą z miejsc i w ter-
minach, zgodnych z ustalonym 
na dany rok harmonogramem, 
co najmniej raz na dwa miesią-
ce. Można je też dostarczyć do 
Punktu Selektywnej Zbiorki Od-
padów Komunalnych. 



Słowo prezeSa

rok zmian  
i nowych  
wyzwań
Szanowni Państwo,
już w  tej chwili wiemy, że bieżą-
cy rok z  wielu powodów będzie dla 
nas rokiem wyjątkowym. Ten naj-
przyjemniejszy dla nas, to fakt, że na 
2020 r. przypada 60. rocznica istnie-
nia Legnickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Część z  Państwa otrzymała 
już od nas jubileuszowe kalendarze, 
a  do końca roku zaprosimy naszych 
mieszkańców i  przyjaciół do wspól-
nego świętowania podczas plenero-
wych wydarzeń oraz uroczystej gali. 
Oprócz tego dobiegają końca prace 
nad publikacją, w  której postaramy 
się przybliżyć Państwu historię LSM 
i ludzi, którzy wyjątkowo zapisali się 
w jej dziejach.
Najbliższe miesiące będą dla nas 
także czasem kontynuacji przedsię-
wzięć, które pozwolą wprowadzić 
w  życie nowe zasady dotyczące se-
gregacji śmieci. Zasadnicze różnice 
zauważalne są szczególnie w  przy-
padku jedenastokondygnacyjnych 
budynków. Chciałbym w  tym miej-
scu podkreślić, że wspomniane zmia-
ny są rewolucyjne zarówno dla nas, 
zarządzających poszczególnymi 

nieruchomościami, ale również dla 
Państwa – czyli ich mieszkańców. 
Mamy niewiele czasu na dostosowa-
nie się do nowej rzeczywistości, dla-
tego proszę Państwa o  zrozumienie 
i  wsparcie naszych działań w  tym 
zakresie. Zachęcam przy tym do ko-
rzystania z  ulotek informacyjnych, 
które przygotowaliśmy dla naszych 
mieszkańców, a  w  przypadku dal-
szych wątpliwości, do kontaktu 
z Działem Eksploatacji LSM. Nie za-
pominajmy, że od Państwa rzetelno-
ści w realizacji nowych zasad, zależy 
wysokość kosztów, które będziemy 
ponosić na gospodarkę odpadami.
W tym roku Zarząd i Rada Nadzor-
cza LSM kontynuują również prace 
nad wdrożeniem ustawowych zapi-
sów dotyczących rozliczania kosz-
tów na poszczególne nieruchomości. 
Zapewniam, że realizując zalecenia 
ustawodawcy, dołożymy wszelkich 
starań, żeby – przy zastosowaniu 
najbardziej optymalnych rozwiązań  
– jak najlepiej wywiązać się z  no-
wych obowiązków.
O  tym, że nasze działania są prze-
myślane i  korzystne dla Spółdziel-

ni, świadczy fakt, że w  minionym 
roku zrealizowaliśmy wszystkie 
zaplanowane zadania, dzięki cze-
mu m.in. obecnie zarządzamy 50 
nowoczesnymi węzłami cieplnymi, 
zmniejszającymi realne zużycie cie-
pła o 10-15 proc. – a to nie koniec na-
szych przedsięwzięć w tym zakresie. 
Istotną oceną naszej pracy dla Pań-
stwa jest również bardzo dobry wy-
nik lustracji za lata 2016-2018. Nie-
wątpliwie jest to dla nas dodatkowa 
motywacja i powód do satysfakcji.
Już za kilka dni Wielkanoc. W  tym 
roku będziemy przeżywać ją zdecy-
dowanie inaczej niż w ciągu ostatnich 
kilku dziesięcioleci. Mając na uwadze 
tę nową dla nas sytuację, którą spo-

wodował COVID-19, mam nadzieję, 
że tegoroczną Wielkanoc będziemy 
obchodzić bardziej kameralnie, ale 
tym samym odpowiedzialnie, bo z za-
stosowaniem obowiązujących nas 
wszystkich zasad. Na ten najbliższy 
czas, nie tylko na święta, życzę Pań-
stwu – jak zawsze – przede wszyst-
kim zdrowia i wytrwałości. Mam na-
dzieję, że gdy spotkamy się na łamach 
kolejnego numeru „Nowego Lokato-
ra”, dzisiejsze problemy będą już dla 
nas przeszłością i będziemy mogli się 
skupić tylko na tym, co dobre.

Jan Szynalski
Prezes Zarządu

Legnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
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Z okazji zbliżających się  
Świąt Wielkanocnych

Mieszkańcom naszej Spółdzielni
życzenia wiosennych, spokojnych,  

ciepłych i radosnych Świąt
przekazują 

Rada Nadzorcza i Zarząd 
Legnickiej Spółdzielni  

Mieszkaniowej
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NaSze Sprawy

przyjmowanie 
wniosków, skarg 
i interwencji
Członkowie Zarządu przyjmu-
ją skargi i  wnioski w  każdy wto-
rek w  godz. 13-17. Członkowie 
Rady Nadzorczej przyjmują skar-
gi i  wnioski w  siedzibie Spółdziel-
ni, pokój nr 104, I  piętro w  każdy 
pierwszy wtorek miesiąca w  godz. 
15-17. Członkowie RN LSM będą 
przyjmowali skargi i wnioski w na-
stępujących dniach: 🌀 5.05.2020 r. 
🌀 2.06.2020 r. 🌀 7.07.2020 r. 🌀 
4.08.2020 r. Kontakt z  członka-
mi Rad Osiedli jest możliwy, po 
uzgodnieniu telefonicznym, za po-
średnictwem administratorów po-
szczególnych osiedli.

Strona internetowa, 
adres elektroniczny 
Spółdzielni i  ebOK
Legnicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa posiada stronę internetową 
pod adresem www.legnickasm.
pl Prezentowane są tam informa-
cje o  historii i  organach statuto-
wych Spółdzielni. Zamieszczony 
jest Statut LSM oraz ważniejsze 
regulaminy wewnętrzne. Publiko-
wane są informacje o  przetargach 

i  wiadomości z  życia Spółdziel-
ni z  uwzględnieniem działalno-
ści kulturalno-oświatowej. Spół-
dzielnia posiada adres e-mailowy: 
lsm@legnickasm.pl. Na adres ten 
można kierować korespondencję, 
zgłaszać usterki i awarie.
Legnicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa uruchomiła dla swoich miesz-
kańców nowy internetowy serwis 
eBOK (dawniej eSM) umożliwiają-
cy zdalny dostęp do wybranych da-
nych o lokalu. Dotychczasowi użyt-
kownicy systemu eSM logują się do 
serwisu eBOK na podstawie posia-
danych haseł. Nowych zaintereso-
wanych użytkowników zaprasza-
my do Biura Obsługi Mieszkańca, 
gdzie można uzyskać uprawnienia 
do serwisu i dodatkowe informacje 
w tej sprawie. Szczegóły na stronie 
internetowej Spółdzielni www.le-
gnickasm.pl 

zgłaszanie awarii
Awarie można zgłaszać do Pogoto-
wia Technicznego LSM codziennie 
w godz. 6-22 – tel. 76 72-30-999.
Awarie zaistniałe w  godzinach 
nocnych, tj. 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.

płatności w formie 
bezgotówkowej
Przypominamy, że w  kasach LSM 
można regulować płatności za: 
mieszkanie, wodę i odpady komu-
nalne również w formie bezgotów-
kowej tj. kartą płatniczą, blikiem. 
Zapraszamy do korzystania z  tej 
formy regulowania zobowiązań.

jubileusz 60-lecia 
Spółdzielni
W  2020 r. LSM obchodzi jubileusz 
60-lecia działalności. Z  tej okazji 
przewiduje się organizację wie-
lu uroczystości i  imprez rocznico-
wych. O  terminach i  miejscu tych 
wydarzeń będziemy informować 
odrębnie na stronie internetowej 
LSM – www.legnickasm.pl

zebrania Osiedlowe 
odwołane
Planowane od 17 marca do 2 kwiet-
nia 2020 r. Zebrania Osiedlowe LSM 
zostały odwołane zgodnie z  zale-
ceniami państwowymi o  ograni-

czeniu zgromadzeń ze względu na 
możliwość rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Nowe terminy ze-
brań LSM będą podane odrębnie 
w  zawiadomieniach rozmieszczo-
nych na tablicach informacyjnych 
w klatkach schodowych, na stronie 
internetowej LSM i na monitorach 
informacyjnych w holu w siedzibie 
LSM.

Rozkład jazdy 
autobusów – aplikacja 
w telefonie
Ze strony internetowej Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjne-
go w  Legnicy – www.mpk.legnica.
pl można pobrać bezpłatną apli-
kację MyBus Usługi na swój telefon 
komórkowy. Aplikacja ta jest czę-
ścią Systemu Informacji Pasażer-
skiej i umożliwia dostęp do rozkła-
du jazdy autobusów, również auto-
busów w Legnicy.
Wyjaśnienie: napływają do redak-
cji wnioski mieszkańców o  opu-
blikowanie w  „Nowym Lokatorze 
LSM” rozkładu jazdy autobusów 
miejskich dla rejonu osiedla „Ko-
pernika”. Osiedle połączone jest 
kilkunastoma liniami autobuso-
wymi od strony al. Piłsudskiego jak 
i  od strony ul. Wrocławskiej. Roz-

CzaS pRaCy SpółdzielNi i jej Służb  
w CzaSie epidemii KORONawiRuSa
W czasie epidemii koronawirusa Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest nieczynna.
Biura i kasy są nieczynne.
Apelujemy o załatwianie spraw telefonicznie:

☑   awarie    –    76 72 30 999
☑   inne sprawy    –     76 72 30 990

Również prosimy o załatwianie spraw pocztą elektroniczną – lsm@legnickasm.pl
Pilne pisma i podania można złożyć do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem 
do siedziby LSM.

TAKI STAN BĘDZIE TRWAŁ DO ODWOŁANIA!

Komunikaty,  
informacje, ogłoszenia...
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KoronaWirUs
Objawy: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.
przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, czy mówienia!
Jak zapobiegać zakażeniu:
- często myć ręce, używając mydła i wody,
- dezynfekować ręce środkiem odkażającym na bazie alkoholu,
- kaszląc lub kichając, zakrywać usta i nos,
- zachować co najmniej metr odległości od innych osób, szczególnie od osób kaszlących i kichających,
- unikać przebywania wśród większej ilości osób,
- w miarę możliwości odłożyć wizyty w urzędach, instytucjach, zakładach usługowych na czas po epidemii.
Jeśli ktoś wraca z regionu, gdzie występuje koronawirus i odczuwa objawy choroby lub miał kontakt z osobą zakażoną, winien powiadomić telefonicz-
nie o tym stację sanitarno-epidemiologizną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

inFolinia nFz  - 800 190 590 www.gov.pl/koronawirus
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie występują jeszcze objawy, należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi osobami 
aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy wyjaśniać telefonicznie lub innymi metodami 
zdalnej konsultacji. Nie należy zgłaszać się do Przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, ani nie należy udawać się do szpitala bez wcześniejszego 
uzgodnienia gdzie można się  zgłosić i wyjaśnić, czy jest potrzebny pobyt w szpitalu.

jeden chory pacjent może być  źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób będących w poczekalni.

kłady jazdy poszczególnych linii są 
obszerne, ich publikacja wypełni-
łaby niemal całe wydanie kwartal-
nika. Nie jest zatem możliwe opu-
blikowanie tej informacji w formie 
kompletnej i czytelnej.
Dlatego proponujemy korzystać 
z  aplikacji w  telefonach komórko-
wych lub zapoznać się z  rozkłada-
mi jazdy poszczególnych linii auto-
busowych na stronie internetowej 
MPK w Legnicy.

lokale użytkowe  
do wynajęcia
Legnicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa w  Legnicy wynajmie lokale 
użytkowe:
1. ul. Gwiezdna 8, pok. 219,  pow. 
22,63 m² 
2. ul. Daszyńskiego 30, pow. 8,6 m²
3. ul. Złotoryjska 10B, pow. 49 m² 
4. ul. Złotoryjska 4, pow. 12 m²
5. ul. Mirandy 6, pow. 22 m²
6. ul. Chojnowska 13, pow. 32,7 m² 
7. ul. Wjazdowa 4, pow. 131 m². 
Dodatkowe informacje w tej spra-
wie można uzyskać w  Dziale Eks-
ploatacji LSM w  siedzibie Spół-
dzielni ul. Gwiezdna 8, pokój nr 25, 
telefon 76-72-30-990 wew. 126. 

Odstąpienie od 
naliczania odsetek
W  związku z  sytuacją kryzysową 
wprowadzenia stanu zagrożenia 
epidemicznego, Zarząd LSM podjął 
decyzję o  odstąpieniu od nalicza-
nia odsetek dla mieszkańców z ty-
tułu nieterminowego regulowania 
płatności dotyczących opłat miesz-

kaniowych (czynsz) za miesiące: 
marzec, kwiecień i maj 2020 r. Nie 
dotyczy to opłat za wodę i  za od-
pady komunalne. Decyzja ta ma to 
pomóc mieszkańcom w  planowa-
niu płatności w  tym trudnym dla 
wszystkich okresie.

uwaga mieszkańcy – 
OStRzeżeNie!
W  związku z  zaistniałymi w  zaso-
bach Legnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej przypadkami wywiesza-
nia ogłoszeń na klatkach schodo-
wych bez zgody LSM, a dotyczących 
różnego rodzaju usług rzekomo 
„refundowanych” przez Spółdziel-
nię np. uszczelniania okien, itp. - 

ostrzegamy Państwa przed coraz 
bardziej pomysłowymi oszustami.  
Informujemy, że o planowanych do 
wykonania w  budynku i  w  miesz-
kaniach przeglądach technicznych 
– np. instalacji gazowej, instalacji 
elektrycznej oraz kontroli przewo-
dów kominowych każdorazowo 
zawiadamiamy Państwa poprzez 
wywieszanie na klatkach schodo-
wych odpowiednich ogłoszeń, opa-
trzonych pieczęcią LSM i podpisem 
upoważnionego przedstawiciela 
Zarządu Spółdzielni, natomiast 
osoby dokonujące takich przeglą-
dów mają obowiązek posiadać pi-
semne upoważnienie podpisane 
przez członka Zarządu LSM. 

Apelujemy, aby w  razie jakichkol-
wiek wątpliwości - zanim wpuści-
my nieznaną osobę do mieszka-
nia jako „rzekomego” pracownika 
Spółdzielni - zadzwonić do admi-
nistracji LSM i  upewnić się czy nie 
mamy do czynienia z oszustem.

walne  
zgromadzenie 

lSm
Planowane na trzecią 
dekadę maja 2020 r. 

Walne Zgromadzenie 
LSM zostało odwołane!

UWaga!
W  związku z  obowiązującym stanem 
epidemii mogą następować zmiany 
dotyczące funkcjonowania Spółdziel-
ni i jej służb. Bieżące informacje z tym 
związane będą podawane na stronie 
internetowej LSM.

<<<<<<<<<<<<<<<<
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z życia SpółdzieLNi

prace rady nadzorczej lsM  
w i półroczu 2020 r.

Rada Nadzorcza LSM pracuje 
w 15 osobowym składzie pod 
przewodnictwem Andrzeja 
Andrzejewskiego.

W  styczniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 
w  sprawie zasad podziału członków uprawnio-
nych do udziału w  poszczególnych częściach 
Walnego Zgromadzenia w  2020 r. oraz podzia-
łu mandatów członków Rady Nadzorczej na 
poszczególne części Walnego Zgromadzenia 
dla przeprowadzenia wyborów do RN LSM na 
kadencję 2020-2023. Także podjęła uchwały 
w  sprawie „Regulaminu Zebrania Osiedlowego 
LSM w Legnicy” i „Regulaminu Rady Osiedla LSM 
w Legnicy”.
Rada Nadzorcza, po analizach i dyskusjach, po-
zytywnie zaopiniowała sprawę dotyczącą zaku-
pu i montowania podzielników kosztów c.o. i za-
stosowania tych urządzeń do rozliczania kosz-
tów ciepła od sezonu 2020/2021.

Przyjęła sprawozdania z  działalności Komisji 
Rady za 2019 r. i powołała Zespół do opracowa-
nia projektu sprawozdania Rady Nadzorczej 
z  działalności za 2019 r. na Walne Zgromadze-
nie.
Zespół Komisji Samorządowej RN przeprowa-
dził kontrolę przebiegu półkolonii „Akcji Zima 
– 2020” organizowanych w SDK „Kopernik” i KM 
„Agatka”. Kontrola potwierdziła, że program 
półkolonii był realizowany prawidłowo.
W  lutym Rada Nadzorcza rozpatrzyła analizy: 
rozliczenia kosztów zużycia wody za 2019 r., roz-
liczenia kosztów centralnego ogrzewania za se-
zon 2018/2019.
Do końca maja br. Rada Nadzorcza, miedzy in-
nymi, rozpatrzy następujące sprawy:
☑ zapozna się z przebiegiem i wynikami bada-
nia sprawozdania finansowego LSM za 2019 r. 
przez biegłego rewidenta,
☑ przyjmie sprawozdanie finansowe LSM za 
2019 r.,
☑ uchwali plan gospodarczo-finansowy Spół-
dzielni na 2020 r.,

☑ przyjmie sprawozdanie ze swojej działalno-
ści za 2019 r. wraz z oceną wyników pracy Zarzą-
du LSM, które przedstawi Walnemu Zgroma-
dzeniu,
☑ przyjmie analizę wykonania zadań gospo-
darczo-finansowych LSM za I kwartał 2020 r.
Członkowie Rady Nadzorczej będą uczestni-
czyli w obchodach jubileuszu 60-lecia działal-
ności LSM i  w  przygotowaniach organizacyj-
nych do Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza przeprowadzi kontrole różnych 
zakresów działalności Spółdzielni, zgodnie z ra-
mowym planem pracy. Kontrole będą wykony-
wane przez poszczególne Komisje Rady. Człon-
kowie Rady Nadzorczej uczestniczą w dyżurach 
w ramach przyjmowania wniosków i  interwen-
cji mieszkańców. Rada Nadzorcza na bieżąco 
rozpatruje sprawy indywidualne mieszkańców 
skierowane do Rady. W 2020 r., po wyborach 
przez Walne Zgromadzenie LSM, Rada Nadzor-
cza rozpocznie działalność w  nowym składzie 
w kadencji 2020-2023.

Opr. M.A.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 marca 2020 r. zmarła

ŚP. 
ZOFIA KOŁODZIEJSKA

członek Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  
przewodnicząca Komisji Samorządowej RN LSM.

Długoletnia działaczka społeczna i spółdzielcza, zasłużona  
dla rozwoju Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i ruchu spółdzielczego w regionie.

RODZINIE I BLISKIM SKŁADAMY WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy 



60. urodziny lsM 
– początki (część i)
Przewiduję przedstawić w  dużym 
skrócie w „Nowym Lokatorze LSM” 
historię działalności Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w  Le-
gnicy, która w  tym roku obchodzi 
swoje 60-te urodziny.
W  kolejnych trzech tegorocznych 
wydaniach „Nowego Lokatora 
LSM” będą opublikowane dalsze 
części tej historii.
Spółdzielczość mieszkaniowa zro-
dziła się w Anglii w połowie XIX w. 
Pierwsze spółdzielnie mieszkanio-
we (budowlane) powstawały na te-
renach obecnego państwa polskie-
go pod koniec XIX w. i na początki 
XX w. – między innymi – w Pozna-
niu, Bydgoszczy, Toruniu, Chorzo-
wie, Warszawie, Bielsku-Białej, Ka-
towicach.
Niektóre z  wymienionych spół-
dzielni z powodzeniem funkcjonu-
ją do dnia dzisiejszego.
Ideą spółdzielczego ruchu budow-
nictwa mieszkaniowego było i jest 
rozwiązywanie problemu zabez-
pieczania mieszkań o  podstawo-
wym standardzie osobom nie-
zamożnym. Stąd budownictwo 
wielorodzinne, wyposażone we 
wszystkie dostępne w danym cza-
sie media i tworzące grupy budyn-
ków – osiedla.
Ustawa O  spółdzielniach 
z  29.10.1920 r. definiowała spół-
dzielnię w następujący sposób: 
„Za spółdzielnię uważa się zrze-
szenie nieograniczonej liczby osób 
o  zmiennym 
k a p i t a l e 

i  składzie osobowym, mające na 
celu podniesienie zarobku lub go-
spodarstwa członków przez pro-
wadzenie wspólnego przedsię-
biorstwa.
Służąc powyższym zadaniom go-
spodarczym, spółdzielnia może 
również mieć na celu podniesie-
nie poziomu kulturalnego swych 
członków.”
Warto podkreślić fakt, jak szyb-
ko po odzyskaniu niepodległości 
uchwalono ustawę O  spółdziel-
niach. Oznacza to, że ówczesne 
władze Państwa Polskiego zdawa-
ły sobie sprawę z siły gospodarczej 
ruchu spółdzielczego i  z  tego, że 
w warunkach młodej państwowo-
ści spółdzielczość może w  istotny 
sposób przyczynić się do rozwoju 
kraju. 
Na tle faktów historycznych i przy-

kładów przedwojennych spół-
dzielni, widać, że stwierdze-

nia umieszczane w  pra-
sie, odbierane w  te-

lewizji, czy spo-
tykane w po-

tocznych 
w y -

powiedziach – typu „spółdzielnie 
mieszkaniowe to relikt komuny”, są 
po prostu nieprawdziwe.
Legnicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w  Legnicy została założona na 
Walnym Zgromadzeniu Założy-
cielskim, które odbyło się 27 listo-
pada 1959 r. w  budynku obecnego 
Urzędu Miasta.

W  Zgromadzeniu Założycielskim 
uczestniczyło 30 członków Zało-
życieli. Byli to:
1. Mikołaj Brunow
2. Jerzy Cejzyk
3. Jan Dobrzański
4. Ryszard Giziński
5. Jan Górniak
6. Ryszard Kalinowski
7. Halina Kapelska
8. Zenon Karcz
9. Alfons Kobiak

10. Tadeusz Kozakowski
11. Henryk Kruk
12. Zbigniew Lasota
13. Wiesław Machowski
14. Zygmunt Marszałek
15. Maria Matłosz
16. Jan Michalczuk
17. Edward Pałka
18. Irena Pilczkowa
19. Walentyna Puszkar
20. Adolf Salkowski
21. Eugenia Sauer
22. Ryszard Słobodzianek
23. Mirosław Słowiński
24. Stanisława Stanisławska
25. Stefan Szewczyk

26. Adam Szpilczyński
27. Grzegorz Wabiszewicz
28. Antoni Zaleski
29. Tadeusz Zieliński
30. Henryk Żukowski.

Adam Szpilczyński - pierwszy prze-
wodniczący Zarządu LSM - lata 60.

Budynki przy  
ul. Oświęcimskiej  
- lata 60.

Budynek przy  
ul. Asnyka 16  

- lata 70.

Budynek przy  
al. Rzeczypospolitej 
- lata 70.

hiStoria LSM
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Większości z tych osób już nie ma między nami.
Kim byli?
Wtedy byli to w  większości młodzi ludzie, pra-
cownicy legnickich zakładów pracy, którzy za-
kładali rodziny, potrzebowali mieszkań. Spół-
dzielnia mieszkaniowa przybliżała perspektywę 
otrzymania mieszkania.
W  tamtych latach dynamicznie rozwijał się 
przemysł w  Legnicy, powstawały nowe zakłady 
pracy – Huta Miedzi „Legnica”, „Hanka”, „Mila-
na”, „Elpo”, ZM „Legmet”, Zakłady Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego, Zakład Energetyczny, 
„Ceramika” i wiele mniejszych.
Mieszkania były bardzo potrzebne.
Członkowie Założyciele uchwalili Statut, który 
określał nazwę Spółdzielni: Legnicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa z  siedzibą w  Legnicy. Nazwa 
ta nie zmieniła się przez 60 lat.
Ustalono wpisowe w  kwocie 100 zł i  udział 
w kwocie 500 zł. Upoważniono Zarząd do zacią-
gania zobowiązań na kwotę do 16,5 miliona zł. 
W tamtych czasach były to wysokie kwoty.
Formalnie funkcjonowanie Legnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w  Legnicy liczy się od 
dnia 4 stycznia 1960 r., kiedy Spółdzielnia zosta-
ła zarejestrowana w  Sądzie Powiatowym w  Le-
gnicy pod numerem RS – 570.

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną 
z  najstarszych spółdzielni mieszkaniowych na 
Dolnym Śląsku.
Warto zauważyć, że LSM powstawała w  czasie 
obowiązującej jeszcze przedwojennej ustawy 
O Spółdzielniach z 1920 r.
Pierwszy Zarząd składał się z trzech osób:
1. Adam Szpilczyński – przewodniczący Zarzą-
du
2. Jan Michalczuk – zastępca przewodniczące-
go Zarządu
3. Jan Dobrzański – członek Zarządu.
W  pierwszych latach działalności Spółdzielni 
Zarząd funkcjonował społecznie – aż do 1964 r.
Pierwsza Rada Nadzorcza składała się z  sze-
ściu osób:
1. Edward Pałka – przewodniczący
2. Alfons Kobiak – członek

3. Irena Pilczkowa – członek
4. Adolf Salkowski – członek
5. Antoni Zalewski – członek
6. Tadeusz Zieliński – członek.
W 1964 r. Zarząd zatrudnił, początkowo na czę-
ści etatu, później na cały etat kierownika Spół-
dzielni Władysława Zdzymirę. Kierownik Spół-
dzielni wykonywał powierzone mu obowiązki 
przez Zarząd. Władysław Zdzymira pracował 
jako kierownik Spółdzielni i  równocześnie od 
1966 r. sprawował funkcję zastępcy przewod-
niczącego Zarządu, a  od 1969 r. pracował jako 
etatowy przewodniczący Zarządu przez kilka 
lat. Od 1976 r. pełnił inne funkcje w strukturach 
spółdzielczych, między innymi był członkiem 
Rady LSM w kilku kadencjach.
Władysław Zdzymira to osoba szczególnie za-
służona dla rozwoju Legnickiej Spółdzielni Edward Pałka -  pierwszy przewodniczący Rady 

Nadzorczej LSM - lata 60.

Wiesław Machowski - długoletni przewodniczący 
Rady i Rady Nadzorczej LSM - lata 60.

8 Nowy Lokator LSM
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Mieszkaniowej. Cieszył się powszechnym sza-
cunkiem członków i  podległych mu pracowni-
ków. Jest wspominany jako człowiek wielkiej 
życzliwości i niosący pomoc innym.
W 2010 r., kiedy był w siedzibie Spółdzielni, bę-
dąc już osobą w  wieku senioralnym, wypowie-
dział te wzruszające słowa:
„Mimo tego, że nie jestem tu już częstym go-
ściem, uważam, że nigdy się z  Legnicką Spół-
dzielnią Mieszkaniową nie rozstałem.”
Przewodniczącym Rady LSM od 1964 r. do 1987 r. 
(z  krótką przerwą w  1980 r.) był Wiesław Ma-
chowski. Wybierany był na przewodniczącego 
Rady przez wiele kadencji. Cieszył się wysokim 
autorytetem członków i  mieszkańców. Z  zawo-
du ekonomista – rygorystycznie przestrzegał 
zasady równoważenia kosztów i  przychodów. 
W działalności prezentował postawę osoby dys-

cyplinującej, ceniącej ład i porządek. Był działa-
czem bardzo aktywnym, bezstronnym i  w  oce-
nach sprawiedliwym. Wniósł znaczący osobisty 
wkład w rozwój LSM.
W pierwszych latach funkcjonowania Spółdziel-
ni skupiono się na przygotowaniach do prowa-
dzenia inwestycji mieszkaniowych.
W  latach 1960-62 zakupiono od władz mia-
sta dwa budynki – pierwszy przy ul. Ułańskiej 
(obecnie Hutników 18), drugi przy ul. Świer-
czewskiego (obecnie al. Rzeczypospolitej 70/72)
Pierwszymi efektami własnych inwestycji były 
budynki przy ul. Oświęcimskiej 13, 13a, 15, 17 i ul. 
Mickiewicza 37/38.
W  drugiej połowie lat sześćdziesiątych Spół-
dzielnia rozwijała działalność inwestycyjną – 
w 1970 r. Spółdzielnia dysponowała już ok. 1000 
mieszkań.

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych od-
dawano do użytku po ok. 400 mieszkań rocznie. 
Powstawały budynki w  „Śródmieściu” i  w  rejo-
nie „Asnyka”.
W 1973 r. rozpoczęła się duża inwestycja – osie-
dle powszechnie nazywane „Górka” – obecnie 
osiedle „Kopernika”.
Otrzymanie mieszkania w  nowym budownic-
twie było wtedy ogromną radością, mimo, że 
czasami występowały różne mankamenty doty-
czące jakości.
W 1965 r. Walne Zgromadzenie LSM ustanowiło 
działalność społeczno-wychowawczą, jako dru-
gą kierunkową działalność Spółdzielni. Było to 
nawiązanie do przedwojennych tradycji spół-
dzielczości.  
Zaczęły funkcjonować pierwsze świetlice osie-
dlowe prowadzące różne sekcje i  koła zainte-
resowań, głównie dla dzieci i  młodzieży. Bu-
dowano place zabaw na terenach osiedlowych 
i miejsca do wypoczynku i rekreacji. Montowano 
nowe urządzenia zabawowe, w dużych ilościach 
nasadzano drzewa i krzewy. Organizowano tere-

ny przydomowe. Osiedla powoli ożywały, stawa-
ły się zielone, likwidowano pozostałości po pla-
cach budowy.
Dzisiaj niektóre z  nasadzanych wtedy drzew 
trzeba przycinać, by gałęzie nie zasłaniały do-
stępu światła do mieszkań.
Z perspektywy 60 lat można ocenić tamte wysił-
ki. Można krytykować, jak to się często słyszy – 
„blokowiska”, „sypialnie”, „betonowe slamsy”. No 
cóż, krytkować zawsze można – u nas to nic nie 
kosztuje.
Ale tysiące rodzin otrzymało pierwsze własne 
mieszkania. Tysiace ludzi związało się z naszym 
miastem na stałe. Powstały całkiem nowe ulice 
i nowe osiedla, nowe dzielnice.
Kiedy się patrzy na zasoby Spółdzielni, to nawet 
największy sceptyk przyzna, że wyróżniają się 
one estetyką i  dobrym stanem techniczno-eks-
ploatacyjnym.  cdn.

Opr. M.A.

Władysław Zdzymira - pierwszy etatowy prze-
wodniczący Zarządu LSM - lata 60.
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z życia oSiedLa

został rozstrzygnięty  
konkurs fotograficzny 
zorganizowany w związku 
z obchodami jubileuszu 
60-lecia działalności lsM.  
za nadesłane prace został 
wyróżniony jan ŁĘcKi 
– mieszkaniec osiedla 
„Kopernika”.
gratulujemy wyróżnienia!
prezentujemy część nadesłanych  
na konkurs zdjęć jana Łęckiego.



z życia oSiedLa
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reLakS z LSM

jUŻ WKrótce... 
Będzie się działo!
KLUB MIESZKAŃCÓW „AGATKA” 
ZAPRASZA NA WIOSENNE 
WYDARZENIA PLENEROWE
III RODZINNY EKO BIEG – 18.04.2020 r. 
Klub „Agatka” zaprasza na kolejną edycje mię-
dzypokoleniowego wiosennego eventu sporto-
wego w Lasku Złotoryjskim. W  ramach sporto-
wych zmagań organizatorzy przygotowują aż 5 
kategorii na trasach biegowych i  spacerowych 
z myślą o wszystkich grupach wiekowych i moż-
liwościach pokonania dystansu. 
Planowane są: BIEG PRZEDSZKOLAKA - 500 m , 
BIEG DZIECI - 1 km, BIEG (marsz lub spacer) - 2,5 
km, MARSZ NORDIC WALKING - 2,5 km , BIEG 
GŁÓWNY - 7,5 km. 
Dla każdego uczestnika przygotowano pamiąt-
kowy specjalnie zaprojektowany na tę okolicz-
ność medal, a  dla zwycięzców poszczególnych 
kategorii czekają oryginalne statuetki. 
Dodatkowo, na terenie tzw. „Dużej polany” 
w  Lasku Złotoryjskim organizatorzy przygoto-
wują wiosenny rodzinny piknik z  udziałem za-
proszonych wielu lokalnych firm. Z ich udziała-
em planowane są różnorodne warsztaty twór-
cze, animacje, występy, poczęstunki. Ze swoimi 
specjalnymi strefami szykują się między innymi 
„Decathlon Legnica”, „Planszowisko”, Pracownia 
„Miedziowo.pl”, Pracownia Ceramiczna „Anan-

da”, „Kwadrat”, „Profesja” , Legnicka Palmiarnia 
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Witelona w Legnicy.
W trackie imprezy przeprowadzona będzie AK-
CJA CHARYTATYWNA przez legnicką grupę 
biegową „Biegam Pomagam Legnica”- pomoc 
w  walce z  chorobą nowotworową dla mieszań-
ca osiedla Asnyka. Imprezie towarzyszyć rów-
nież będzie zbiórka pomocowa pokarmów dla 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy. 
Impreza organizowana jest przy współpracy 
z Klubem Sportowym „Feniks” i  objęta jest hono-
rowym patronatem Prezydenta Miasta Legnicy. 
[W  związku z  obowiązującym stanem epide-
micznym planowana impreza może być odwo-
łana. Informacje bieżące będą zamieszczane 
na stronie internetowej LSM – www.legnicka-
sm.pl].

RODZINNA MAJÓWKA Z KLUBEM 
„AGATKA” – FESTYN JUBILEUSZOWY LSM 
– 23.05.2020 r.
Tradycyjnie w  maju Legnicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa zaprasza na wyjątkową impre-
zę plenerową na terenie ogrodu rekreacyjne-
go na osiedlu Asnyka. W programie tegorocz-
nej jubileuszowej imprezy z  okazji 60-lecia 
działalności LSM będzie wiele atrakcji. Dla 
miłośników efektownych działań Teatru AVA-
TAR proponujemy plenerowy spektakl „Mor-
skie opowieści” - interaktywne, pełne humoru 
i  gęsto przeplatane zabawami przedstawie-
nie. Miłośników muzycznych atrakcji zapra-
szamy z kolei na wyjątkowe koncerty: Zespo-
łu Patrycji Kamoli w  projekcie Giganci Roc-
ka oraz Pawła Pomazana gwiazdy programu 
„Mam Talent”. Scenę majowego święta osie-

dla, jak co roku, ze swoimi gitarami odwiedzi 
również zespół Agatka Music Band wraz klu-
bowymi wokalistkami. 
Oczywiście nie zabraknie specjalnej strefy roz-
rywki z  dmuchawcami i  innymi stanowiskami 
sportowo-rekreacyjnymi. Ponadto planowane są 
warsztaty, animacje, pokazy i kiermasze oraz wie-
le innych atrakcji. Do wspólnej zabawy i udziału 
w warsztatach zaproszą uczestników, między in-
nymi, Firmy Event, Bajkowa Zabawa i  Zumbola 
oraz Pracownia Ceramiczna „Ananada”. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy w godz. 11.00-
17.00. Impreza współfinansowana jest ze środ-
ków Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
Gminy Legnica.
[W  związku z  ewentualnie przedłużającym się 
stanem epidemicznym impreza ta może być od-
wołana.] 

MINIONE WYDARZENIA 
W KLUBIE „ AGTAKA” 
„GLOBTRTER” SPOTKANIE PODRÓŻNICZE 
SKANDYNAWIA OKIEM ŁUKASZA 
TUChAJA I DARIUSZA BOROWCA
Kolejne spotkanie „Globtroter” w Klubie Miesz-
kańców „Agatka” było polem konfrontacji, do-
świadczeń i przeżyć dwóch legnickich podróżni-
ków, którzy choć podróżowali osobno, to odwie-
dzali te same miejsca, w podobnym czasie. 
Minione skandynawskie spotkanie globtotero-
we to opowieść o zimowej podróży za koło pod-
biegunowe, do „bramy Arktyki” a  także o  wy-
prawie rowerowej z Polski na Nordkap, najdalej 
wysunięty na północ kawałek lądu w  Europie. 
Legnicki podróżnik Łukasz Tuchaj podczas swo-
jej imponującej zimowej wyprawy rowerem 
pokonał 8500 km w ciągi 159 dni za symbolicz-

ODWOŁANE
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ną złotówkę. A  wszystko jak się okazało dzię-
ki gościnności poznawanych na północy ludzi 
i wyjątkowo sprzyjającemu losowi legnickiemu 
podróżnikowi. Uczestnicy spotkania zobaczy-
li również film dokumentalny Łukasza Tucha-
ja oraz wystawą fotograficzną „Daleka Północ” 
Darka Borowca. Bohater spotkania zaprezen-
tował obszerną wystawę fotograficzną z  kilku 
swoich wypraw do dalekiej północy pokazując 
efekty polowań z  aparatem na zjawisko zorzy 
polarnej.
Spotkanie uświetniła również wyjątkowa opra-
wa muzyczna niezwykłego duetu. Przez klubo-
wą publicznością wystąpiła legnicka wokalistka 
Karlla, której na skandynawskim instrumencie 
dawnym – lirze z  Kravik - akompaniował rów-
nież i muzyk Dariusz Borowiec. 

TYDZIEŃ KOBIET W „AGATCE” – FITNESS 
EvENTY, TWÓRCZE DZIAŁANIA, 
SPOTKANIA I WARSZTATY
Tradycyjnie w  marcu Klub Mieszkańców 
„Agatka” zaprosił panie w  każdym wie-
ku do udziału w   różnorodnych atrak-
cjach przygotowanych specjalnie z  my-

ślą o nich. Wśród tegorocznych propozycji zna-
lazły się zajęcia w strefach: FITNESS i RELAKSU 
oraz KREATYWNOŚCI. Na tę okoliczność zapro-
szono do współpracy znanych w Legnicy trene-
rów fitness i animatorów ruchu. Zajęcia otwarte 
poprowadzili Małgorzata Kozłowska (Tabata), 
Olga Pirecka (Joga) , Adam Kobel (Zumba) oraz 
klubowa instruktorka Halina Szwedyk (“Zdrowy 
kręgosłup”).
Ponadto, na potrzeby organizacji warsztatów 
Klub „ Agatka” zaprosił Pracownię Miedziowo.
pl .  Podczas spotkania można było poznać taj-
niki w  tworzeniu biżuterii miedzianej i  tworzyć 
oryginalny komplet biżuteryjny na nadchodzą-
cą wiosnę. Na panie czekało również spotkanie 

z coauchem Ewą Surą w ramach proponowanych 
warsztatów rozwoju osobowości dla kobiet. 

SPOTKANIE LITERACKIE 
Uczestników pierwszego w tym roku „Wieczoru 
z  Kulturą” Klub „Agatka” zaprosił na spotkanie 
z  Radosławą Jankowską-Lascar - legnicką ani-
matorką życia społecznego i  kultury oraz tłu-
maczem współczesnych przekładów literackich. 
Autorka zaprosiła tym razem do świata nowości 
literackich z Czech i Rumunii. Goście spotkania 
mogli poznać ciekawe pozycje wydawnicze jak 
również usłyszeć oryginalne fragmenty prze-

kładów jej autorstwa. Do-
pełnieniem spotkania or-

ganizowanego przy współ-
pracy z  Rumuńskim Insty-

tutem Kultury w  Warszawie 
uczestnicy zobaczyli ciekawą 

realizację filmową. Tym razem 
festiwalowy film „Las” w  reżyserii 

Sinisy Dragin, opowiadający historię 
z  lat 60., doceniany wielokrotnie jako 

innowacyjny pełnometrażowy dokument. 
Również dzięki współpracy klubu z  Czeskim 
Centrum w  Warszawie przy wcześniejszych 
spotkaniach z kulturą uczestnicy spotkania mo-
gli zaopatrzyć się w nieodpłatne publikacje do-
tyczące turystyki na terenie Czech. Różnorodne 

foldery traktujące o tradycjach i kulturze, cieka-
wych zabytkach, propozycje podróży dla wielu 
stały się miłą pamiątka spotkania.

ZIMA 2020 Z KLUBEM „AGATKA”  
CZYLI „AKADEMIA MŁODYCh 
ODKRYWCÓW” I NIE TYLKO. 
Podczas tegorocznych ferii zimowych Klub 
Mieszkańców „Agatka” organizował dla dzieci 
i młodzieży dwutygodniowe atrakcje w blokach 
programowych „Akademii Młodych Odkryw-
ców” oraz „Akademii Kulturalnej”. 
W  ramach bogatego programu realizowane-
go na terenie Legnicy znalazło się wiele zajęć 
klubowych. Młodzi odkrywcy brali udział m.in. 
w  warsztatach doświadczalnych podczas na-

ukowej przygody z  „Bajkową Zabawą” jak 
również odkrywali tajemnice umysłu 

podczas treningów pamięci w  „Szkole 
Bystrzaków”. 

Program dopełniały pełne emo-
cji zajęcia kreatywnej zabawy 

z  Bricks 4 kidz, warsztaty cera-
miczne z  Pracownią „Anan-
da” oraz zajęcia profilaktyczne 
w tym również z psem terapeu-
tycznym.
Ponadto, klubowy program 
atrakcji obejmował zajęcia ro-

botyki i programowania w Biblio-
tece Muzycznej, wizyty w kinie He-

lios, Parku Rozrywki Play City oraz 
w  lokalnym centrum gier „Planszo-

wisko”. Ponadto, organizowanym zaję-
ciom towarzyszyły spotkania z  zaproszo-

nymi specjalistami, prelekcje dotyczące zdro-
wia i bezpieczeństwa dzieci.
Całości programu dopełniały wycieczki tury-
styczno-kulturalne ze sporą dawką treści po-
znawczych. Na szlakach klubowych wycieczek 
znalazły się we Wrocławiu Movie Gate - nowa 
imponująca atrakcja muzeum iluzji i kina, Wro-
cławski Teatr Lalek z Muzeum Teatru oraz Pier-
nikarnią Wrocławską. Tegoroczna „Klubowa 
Akademia Podróżnika” to również szlaki Bole-
sławca zgłębianie tajemnic tamtejszej cerami-
ki, regionalnych tradycji i ciekawostek historycz-
nych. Listę tegorocznych podróży zamyka Wał-
brzych z twórczą i porcelanowa ścieżką w tam-
tejszym Muzeum Porcelany oraz kolejna nauko-
wa i kreatywna przygoda w Exploraparku .
Program „Zima 2020 z Klubem Agatka” współ-
finansowany był przez Legnicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową i Gminę Legnica.

Opr: M.M-J.
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tylko śniegu 
zabrakło 
Zajęcia sportowe i artystyczne, nie-
banalne lekcje historii, wycieczki 
autokarowe i  kino – to wszystko 
czekało na uczestników tegorocz-
nych zimowych półkolonii w  SDK 
„Kopernik”. Do pełni szczęścia za-
brakło tylko śniegu.
Stali bywalcy kopernikowych pół-
kolonii wiedzą, że nie ma tam cza-
su na nudę, bowiem dwa tygodnie 
przerwy od szkolnego obowiąz-
ku zawsze są wypełnione różnego 
rodzaju aktywnościami. Tak było 
również w tym roku – dzieci wzię-
ły udział w  warsztatach plastycz-
nych, miedzianych i ceramicznych, 
uczestniczyły również w  zajęciach 
prowadzonych przez instruktora 
aikido oraz uzupełniły swoją wie-
dzę z  zakresu niesienia pierwszej 
pomocy. Odbyły się również spo-
tkania z pracownikiem Niepublicz-
nego Ośrodka Terapii Uzależnień.
Podopieczni SDK „Kopernik” do-
świadczyli także niezwykłych lekcji 
historii. Podczas spotkania z arche-

ologiem dowiedzieli się, jakie skar-
by można znaleźć w ziemi, a przy-
były z odległych czasów rycerz To-
masz z Jawora opowiedział o życiu 
swoich średniowiecznych kompa-
nów – ich obowiązkach, kulturze, 
strojach i  broni. Historię czasów 
późniejszych można było poznać 
również podczas wycieczki do Ja-
wora, bo w Muzeum Regionalnym 
znajdują się dawne przedmioty co-
dziennego użytku, a  w  piernikar-
skiej pracowni można upiec prze-
pyszne pierniki.
Świat legend, alchemii i  żywiołów 
czekał na półkolonistów w  Karko-
noskich Tajemnicach w  Karpaczu, 
a we wrocławskim MovieGate dzie-
ci miały okazję zobaczyć eksponaty 
z najlepszych produkcji światowe-
go kina, zmierzyć się z  iluzją oraz 
doświadczyć spotkania z szalonym 
naukowcem. 
Zakończeniem obu tygodni ferii 
były karnawałowe zabawy tanecz-
ne, w trakcie których energii do za-
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powitanie lata z „Kopernikiem”
Jak co roku zapraszamy mieszkań-
ców LSM, i nie tylko, do wspólnej 
zabawy podczas rodzinnego pikni-
ku na terenach zielnych przy Spół-
dzielczym Domu Kultury „Koper-
nik”.
Od początku tego roku Legnicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa świę-
tuje swoje 60. urodziny, które rów-
nież będą motywem przewodnim 
„Powitania Lata z Kopernikiem”, 
zaplanowanego na 20 czerw-
ca 2020 roku. Na scenie Gwiezd-
nej Areny wystąpią: The Postman 
– zespół wykonujący muzykę ze-

społów The Beatles i Czerwonych 
Gitar, Podwójne Dno – w którego 
skład wchodzą artyści związani z 

Teatrem im. Modrzejewskiej w Le-
gnicy, grający muzykę pararozryw-
kową, Paweł Pomazan – wokalista 
m.in. mający na swoim koncie uda-
ny występ w telewizyjnym show 
Mam Talent oraz DJ Marcyśka – po-
pularna w mieście animatorka mu-
zyczna. Ze specjalnym programem 
wystąpią także podopieczni sekcji 
tanecznej Złote Dzieci. 
Również tym razem zaprosimy 
całe rodziny do twórczych warsz-
tatów, których uczestnicy będą 
mogli samodzielnie wykonać wie-
le pięknych przedmiotów i przy 

okazji sprawdzić swoje możliwości 
rękodzielnicze. Planujemy także 
wzbogacenie imprezy o przedsię-
wzięcia o charakterze sportowym, 
w które chcemy zaangażować 
mieszkańców wszystkich osiedli 
LSM – szczegóły pojawią się już 
wkrótce.
Mamy nadzieję, że będziecie Pań-
stwo z nami i wspólnie powita-
my nie tylko lato, ale zaśpiewamy 
gromkie „Sto lat!” Legnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Do zoba-
czenia!

Popr. A.Sz-P.

Wieczór w operze Wrocławskiej
W  ramach Mobilnego Domu Kul-
tury „Kopernik” z grupą wielbicieli 
kulturalnych wycieczek na począt-
ku lutego wybraliśmy się do Ope-
ry Wrocławskiej na spektakl „Opo-
wieści Hoffmanna”. Jak to zwykle 
bywa, główny bohater był człowie-
kiem poszukującym miłości i  jed-
nocześnie niewłaściwie lokującym 
swoje uczucia.
„Opowieści Hoffmanna” to ostat-
nie i  największe dzieło Jacquesa 
Offenbacha, dziewiętnastowiecz-
nego mistrza żartobliwej muzy, 
autora operetek i  muzycznych ko-
medii. Ten sobotni wieczór zapi-
sał się w  naszych wspomnieniach 
nie tylko ze względu na piękne arie 
i  wzruszającą bakarolę, ale rów-

nież z uwagi na wyjątkowe kostiu-
my i  bogatą scenografię. Mobilny 
Dom Kultury „Kopernik” wkrótce 
znów wyruszy w  kulturalną trasę 
– zabierzcie ze sobą dobry humor 
i wybierzcie się z nami!

Opr. A.Sz-P.

bawy kopernikowym półkolonistom do-
dawała pyszna pizza.
Podmioty współpracujące: Muzeum 
Miedzi w  Legnicy, Agencja Artystycz-
na Przyłbica Tomasz Sokołowski, Biu-
ro Podróży Dream Tour Adam Świrski, 
Pracownia Ceramiczna Ananda Rafał 
Owczarek, Pizzeria Rustica, Miedziowo 
Marcin Sura, Akademia Aikido Kobay-
ashi, DJ Marcyśka, Szkoła Ratownictwa 
Medycznego przy Pogotowiu Ratunko-
wym w  Legnicy, Mrowisko, Diecezjal-
ne Centrum Edukacyjne, P. H. Interhurt, 
Dom Handowy Haga s. c., Kino Helios, 
Szkoła Tańca Beaty i  Piotra Krzyżanow-
skich.
Dwa tygodnie zimowych półkolonii 
w Spółdzielczym Domu Kultury „Koper-
nik” zostały wsparte finansowo przez Le-
gnicką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz 
Gminę Legnica. 

Opr: A.SZ-P.
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działalność kulturalno-oświatowa 
lsM wspiera wybór drogi życiowej
Działalność kulturalno-oświatowa określana była także jako społeczno-wychowawcza, kulturalna, społeczno-
kulturalna itp. Już ustawa o spółdzielniach z 29 października 1920 r. definiowała spółdzielnie jako zrzeszenia 
gospodarcze mogące służyć również celom kulturalnym ich członków. 
Pierwsze spółdzielnie mieszkaniowe w  Polsce 
tworzone w  okresie międzywojennym doce-
niały znaczenie tej formy działalności dla jako-
ści zamieszkiwania swoich członków i  ich ro-
dzin, a  w  szczególności dzieci i  młodzieży. Pia-
skownice, place zabaw, ogródki jordanowskie 
były cenionym elementem przy osiedlach spół-
dzielczych. Trudniej było o  świetlice czy kluby.  
Łatwiej przychodziło organizować kwietniki, 
ogródki przydomowe czy wystrój wnętrz klatek 
schodowych. Rozwój spółdzielczego budownic-
twa mieszkaniowego po roku 1970 w formie du-
żych osiedli umożliwił inwestowanie także w in-
frastrukturę społeczno-wychowawczą. Z  jednej 
strony chodziło o danie możliwości zagospoda-
rowania czasu wolnego, zarówno osobom doro-
słym, jak i dzieciom i młodzieży. Z drugiej stro-
ny chodziło, i  chodzi nadal, o  tworzenie możli-
wości do rozwijania różnorodnych zaintereso-
wań, umiejętności i  sprawności w  realizacji ce-
lów osobistych i  społecznych. Jednym z  takich 
celów działalności kulturalno-oświatowej jest 
tworzenie warunków do rozwijania się utalen-
towanym osobom, realizacji pasji i hobby życio-
wych, doskonalenia się w  ulubionych dziedzi-
nach aktywności. Możliwość prowadzenia przez 
spółdzielnie działalności społecznej i  oświato-
wo-kulturalnej na rzecz swoich członków i  ich 
środowiska potwierdzają współczesne akty 
prawne, w  tym aktualna w  większości swoich 
treści ustawa z  dnia 16 września 1982 r. „Prawo 
spółdzielcze”. Statut LSM (tekst jednolity  z  m-ca 
września 2019 r.) mówi na ten temat następują-
co: „§5. ust.1. Przedmiotem działalności Spół-
dzielni jest:  … 6) działalność związana z kultu-
rą, rekreacją i  sportem. 2. Powyższy przedmiot 
działalności Spółdzielnia realizuje poprzez: …6) 
prowadzenie działalności społecznej, oświato-
wej i kulturalnej”.
Pierwsze oficjalne zamierzenia LSM w  dzie-
dzinie społeczno-wychowawczej odnotowano 
w 1965 roku, kiedy to Walne Zgromadzenie LSM 
ustanawia działalność społeczno-wychowaw-
czą jako drugą kierunkową działalność Spół-
dzielni (w nawiązaniu m.in. do przedwojennych 
tradycji i  doświadczeń spółdzielczości w  Polsce 
i na świecie). Rozwój  tej działalności harmoni-
zował się z  rozwojem gospodarczo-inwestycyj-
nym Spółdzielni rozpoczętym w  drugiej poło-
wie lat sześćdziesiątych ub. w. Już w 1970 r. LSM 
posiadała 26 budynków i ponad 1000 mieszkań, 
w  1980 r. - 89 budynków i  6900 mieszkań, zaś 
w 1990 r. - 111 budynków i 7800 mieszkań.
Ze sprawozdań Zarządu LSM można dowie-
dzieć się, że w 1972 r. Spółdzielnia utrzymywała 
4 kąciki majsterkowania i  2 świetlice, wyposa-
żała place gier i zabaw, patronowała działalno-

ści rozrywkowo-wypoczynkowej i  artystycznej 
(obozy, choinka,  wycieczki, konkursy, nagrody). 
Zatrudniano instruktorów świetlic i  kół zainte-
resowania.  Wydatkowane środki finansowe  na 
powyższe cele wyniosły 214.000,- zł i pochodziły 
w większości z opłat mieszkańców, wnoszonych 
w czynszu w wysokości 0,10 zł/m2.
Rok 1975 to praca 2 świetlic i  pracowni w  ada-
ptowanym pomieszczeniu. Prowadzono nastę-
pujące kółka zainteresowań: fotografika, pla-
styka, plastyka w metalu, modele latające, tury-
styczne. Istotne osiągnięcia w  zakresie turysty-
ki, sportu oraz organizacji imprez osiedlowych 
przy udziale ZHP (Harcerskie Święto Osiedla) 
posiadała nie istniejąca już świetlica przy ul. Ja-
worzyńskiej.
Do roku 1980 działalność społeczno-wycho-
wawcza Spółdzielni zorganizowana była już 
w szeregu dalszych formach: 
1.  Świetlice osiedlowe: „Agatka” przy ul. Artyle-

ryjskiej 40, „Szarotka” przy ul. Artyleryjskiej 5, 
„Stokrotka” przy ul. Jaworzyńskiej 31, „Krokus” 
przy ul. Neptuna 13.

2.  Punkt opieki nad dzieckiem przy ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy 14,

3.  Pracownia modelarska przy ul Asnyka 12 oraz 
pracowniefotograficzne przy ul. Księżycowej 
12 i Asnyka 8,

4. Place zabaw i ogrody rekreacyjno-zabawowe:
–  Ogród rekreacyjno-zabawowy przy ul. Asnyka,
–  Ogród rekreacyjno-zabawowy przy ul. Neptu-

na,
–  Słowiański ogród zabaw przy ul. Kasjopei,
–  Boiska i  korty przy ul. Jaworzyńskiej, Wielkiej 

Niedźwiedzicy i Kasjopei.
W  roku 1983 bazę działalności społeczno-wy-
chowawczej LSM wzbogacił Klub „Kopernik” 
na Osiedlu Kopernika. Pozwolił on rozwinąć 
formy tej działalności o następujące:
–  koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, mo-

delarskie, szachowe,
–  zespoły: wokalno-taneczny, muzyczny,
–  sekcje: sportowo-rekreacyjne, turystyczne, 

kulturalne.
Środki skierowane na funkcjonowanie klubu 
„Kopernik” oraz koncentracja w  nim znacznej 
części działalności społeczno-wychowawczej 
LSM spowodowały jednakże konieczność re-
zygnacji z  części placówek i  form dotychczas 
prowadzonych. Sprawozdania Zarządu LSM 
wykazują, że w  roku 1994 działalność społecz-
no-wychowawcza prowadzona była już tylko 
w 2 placówkach: SDK „Kopernik” i KM „Agatka”. 
Merytoryczna strona działalności skupiała się 
na prowadzeniu w placówkach sekcji i kół zain-
teresowań typu: rytmiczno-taneczne, gimnasty-
ki korekcyjnej, muzyczne, szachowe, turystycz-

ne, komputerowe, plastyczne, języków obcych, 
gimnastyki ogólnorozwojowej dla dorosłych, 
fotograficzne, modelarstwa lotniczego, brydża 
sportowego, nauka gry na pianinie itp. Stanowi-
ło to dość bogatą ofertę kulturalno-oświatową 
dla dzieci, młodzieży i  dorosłych, wzbogaconą 
dodatkowo imprezami oraz formami masowy-
mi (np. obozy, kolonie, wycieczki, wystawy itd.).
Obecnie, w  roku kulturalno-oświatowym 
2019/2020, podstawowa część działalności 
(wcześniej: społeczno-wychowawczej) LSM opie-
ra się o  program ww.  placówek, świadczących 
swoje usługi po części odpłatnie, szczególnie dla 
osób i firm spoza Spółdzielni. Bogata oferta tych 
placówek, nawiązująca do wcześniej realizowa-
nych form, kontynuowana jest głównie przez za-
trudnionych instruktorów. We wcześniejszych la-
tach istotna część działalności kół zainteresowań 
i innych form prowadzona była często  społecznie 
przez aktywnych członków LSM bądź osoby re-
prezentujące określone organizacje.
Opisując działalność kulturalno-oświatową 
(społeczno-wychowawczą) prowadzoną przez 
Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową na prze-
strzeni 60 jubileuszowych lat należy podkreślić, 
że cały czas utrzymuje się w naszym środowisku 
zamieszkania popyt na możliwości rozwijania 
się dzieci i  młodzieży w  różnorodnych dziedzi-
nach, w  zależności od zamiłowań i  zaintereso-
wań. Formy tej działalności, ulokowane blisko 
miejsca zamieszkania, tworzą szczególnie ko-
rzystne warunki do aktywnego udziału w  pra-
cach zespołów, kół zainteresowań, sekcjach itd. 
Należy zwrócić uwagę, że nie tylko chodzi o re-
laks i  wykorzystanie czasu wolnego, ale także 
o  dawanie dzieciom i  młodzieży, poprzez wy-
korzystanie charakterystycznych dla tej grupy 
młodych ludzi form aktywności: zabawę i  na-
ukę, dodatkowych szans zaspokojenia ich po-
trzeb w  zakresie osiągania określonych umie-
jętności, sprawności, realizacji pasji i  zaintere-
sowań. Dzięki udziałowi w wybranych formach 
działalności młodzi ludzie mogą osiągać mini 
cele życiowe, dające im wiele satysfakcji i zado-
wolenia. Pozwala to im kształtować właściwą sa-
moocenę oraz budować podstawy do dorosłego 
życia, bywa, że podstawy swojego przyszłego za-
wodu. Historia działalności społeczno-kultural-
nej placówek LSM potwierdza nam, wręcz fan-
tastycznymi przykładami, odniesione osiągnię-
cia oraz celowość działania w tym zakresie.
Wiele takich osiągnięć przyniosła długoletnia 
działalność Klubu Mieszkańców „Agatka” i  jej 
kierowniczek pani  Marii Krystyny Maciejew-
skiej i  Małgorzaty Maciejewskiej-Janusz. Opi-
sując w  wielkim skrócie, do osiągnięć środowi-
skowej pracy społeczno-kulturalnej Klubu, sta-
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nowiącej podstawy dalszego, wręcz wybitnego, 
rozwoju zawodowego i kulturowego osób w niej 
uczestniczących, należy zaliczyć:
Duet akordeonowy braci Toporowskich, 
Radosława i Grzegorza
Mimo upływu lat w klubie wspomina się do dziś 
ten niezwykły duet akordeonowy. Pamiątko-
wy zapis z 2001 r. z autografami wymienionych 
braci brzmi: „Tutaj koncertowaliśmy  przez 5 lat”. 
Dziś po upływie blisko 20 lat, jako absolwen-
ci Akademii Muzycznej w  Warszawie mają na 
swoim koncie wiele prestiżowych nagród, two-
rzą zjawiskowy zespół Toporowski Duo, koncer-
tują indywidualne na całym świecie, związani są 
w swojej pracy zawodowej z głównymi scenami 
Warszawy.

Skrzypek Bartłomiej Ciastoń
W klubowych gablotach znaj-
dziemy szereg archiwalnych 
zdjęć prezentujących niegdyś 
koncertujące dzieci i  nasto-
letnich muzyków. Ze swoimi 
instrumentami przed klubo-
wą publicznością zaskakiwali 
od pierwszych momentów. Takim uczestnikiem 
klubowych spotkań był Bartłomiej Ciastoń, póź-
niej student Akademii Muzycznej we Wrocła-
wiu, a  równolegle Królewskiego Konserwato-
rium w  Brukseli, a  dziś wybitny skrzypek świa-
towego formatu.

Skrzypaczka Olga Piskórz
Olga dziś to doświadczona 
i  uznana artystka. Na zaję-
ciach w klubie dała się poznać 
jako utalentowana, młodziut-
ka  artystka. „Wieczory mu-
zyczne” w  Klubie „Agatka” to 
pierwsza wierna publiczność 
i odbiorcy. Dziś to wybitna skrzypaczka koncer-
tująca na całym świecie. Wielokrotnie występo-
wała jako solistka z  Legnicką Orkiestrą Symfo-
niczną, a  także z  Filharmonią Wrocławską, Or-
kiestrą „Academia” ze Szczecina i  Euro Juvenis 
Simfonicą. Aktualnie związana z  Filharmonią 
Sudecką.

Akordeonistka Bogusława Kwiatkowska
Bogusia Kwiatkowska została 
zapamiętana ze wspaniałego 
temperamentu muzycznego. 
Była wyróżniana i nagradzana 
wielokrotnie jako nastoletnia 
akordeonistka. Dziś jest uzna-
ną Panią  profesor szkół mu-
zycznych, koncertującą w wie-
lu krajach świata.
Zuzanna Łobuś i Artur Łobuś
Pracownia plastyczna Klubu 
„Agatka” to również dla wie-
lu pierwszy azyl dla rozwo-
ju i  pielęgnowania talentów 
twórczych. Wiele archiwal-
nych prac rysunkowych au-
torstwa nieletniej niegdyś 
Zuzi Łobuś to ślad działalno-
ści w klubowej pracowni dziś dojrzałej artystki. 
Uznana portrecistka jako nastoletnia artystka 

praktykowała swoje studia nad modelem, wła-
śnie podczas spotkań gromadzących w  latach 
80. amatorów plastyki. Towarzyszył jej często 
młodszy brat Artur. Wiele osób pamięta wyjąt-
kowe prace Artura Łobusia, o którym już wtedy 
mówiło się „genialne dziecko”. Został później 
wyróżnianym absolwentem Akademii Sztuk 
Pięknych. Aktualnie jest uznanym ilustratorem, 
portrecistą i grafikiem.
W Klubie „Agatka” bywają wyjątkowe chwile, gdy 
późniejsze dokonania twórcze ci niegdyś mło-
dzi klubowicze prezentują ponownie po latach 
w  klubowych wnętrzach oraz dzielą się swoimi 
doświadczeniami i wiedzą praktyczną z innymi.
Jedną z  efektywnych form działalności społecz-
no-wychowawczej, kształtującej zainteresowa-
nia prozawodowe i  zawodowe, jest współpraca 
ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Współpra-
ca Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z  ZHP 
zapoczątkowana została już w  latach 60. ub. w. 
Pierwszym materialnym przejawem tej współ-
pracy była świetlica harcerska w  siedzibie Za-
rządu LSM przy ul Piekarskiej. Zarząd LSM miał 
świadomość siły i  korzyści z  oddziaływania or-
ganizacji i metodyki harcerskiej w sferze indywi-
dualnej, jak i społecznej. Rozwijanie różnorakiej 
wiedzy dzieci i  młodzieży, kształtowanie zainte-
resowań, rozwijanie różnych sprawności, zago-
spodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, 
organizowanie wypoczynku letniego i zimowego 
– to tylko niektóre przykłady owocnej współpracy 
LSM z  harcerstwem. Oczywiście powodzenie tej 
współpracy zależy od spełnienia określonych wa-
runków: po stronie ZHP najczęściej – organizacja 
dzieci i młodzieży w formie gromad zuchowych, 
drużyn harcerskich, zastępów lub zespołów, cza-
sem jako klub lub pracownia oraz zapewnienie 
kadry instruktorskiej i funkcyjnej. Po stronie LSM 
– zapewnienie bazy, pomocy materialnej: mate-
riałowej i sprzętowej, zapewnienie opieki i wspar-
cia ze strony opiekuna, Komisji ds. Kultural-
no-Oświatowych (Społeczno-Wychowawczych) 
Rady Nadzorczej, Zarządu, Rady Osiedlowej. 
Szczególnie korzystne możliwości do rozwija-
nia działalności społeczno-wychowawczej przy 
współpracy z  ZHP można osiągnąć poprzez 
tworzenie drużyn specjalnościowych. Doświad-
czenia w  tym zakresie posiada już także LSM. 
Przykładem jest 18 Harcerska Drużyna Pożarni-
cza im. Ludwiki  Wawrzyńskiej, działająca w la-
tach 1983-1989.

W  drużynie wychowali się późniejsi specjaliści 
pożarnictwa, którzy po latach tak wspominają 
czas pobytu w drużynie:
„Będąc młodym chłopakiem chciałem zostać, 
jak większość moich rówieśników, strażakiem. 
W  latach 80. na terenie LSM, której byłem 
mieszkańcem zawiązała się harcerska drużyna 
pożarnicza.
Przypadkowo byłem świadkiem uroczystego 
przyrzeczenia harcerskiego – mieszkałem obok 
tzw. „wioski słowiańskiej”, gdzie miało miejsce 
to wydarzenie. Wozy strażackie, pokazy sprzętu, 
słowem fajna zabawa.
W  szkole średniej uczestniczyłem w  zajęciach 
z  panem J. Janigą, który prowadził tę drużynę. 
Po rozmowach dot. harcerstwa, przygód pod na-
miotami i możliwością kontaktu z prawdziwymi 
strażakami postanowiłem wspólnie z kolegami: 
Erykiem i  Darkiem, wstąpić w  szeregi 18 Har-
cerskiej Drużyny Pożarniczej im. Ludwiki Waw-
rzyńskiej.
Uczestnictwo w  drużynie pożarniczej pozwo-
liło mi rozwijać moje zainteresowania oraz le-
piej poznać pracę strażaków (zbiórki harcer-
skie w straży, zajęcia na poligonie pożarniczym, 
udział w manewrach technicznych ZHP itp.). Po 
skończeniu szkoły średniej i  potrzebie wyboru 
drogi zawodowej, zarażony pasją do tej formacji, 
złożyłem dokumenty do ówczesnej Szkoły Cho-
rążych Pożarnictwa w Poznaniu (obecnie Szkoła 
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej). Zda-
łem egzaminy i  podjąłem naukę w  dwuletnim 
studium w systemie skoszarowanym.

Po ukończeniu szkoły zostałem zawodowym 
strażakiem i jestem nim do dziś. W międzycza-
sie ukończyłem studia I i II stopnia, studia pody-
plomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie oraz kursy specjalistyczne. Pracuję 
w  Komendzie Powiato-

18. Harcerska Drużyna Pożarnicza w pełnym składzie

mł. bryg. Bogdan 
Ćwikliński (z lewej)

ciąg dalsz na str. 18
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wej Państwowej Straży Pożarnej w  Lubinie na 
stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej. Jestem także Dowódcą Specjalistycznej 
Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej.”
Wyrażamy przekonanie, że przedstawiony rys 
rozwoju działalności kulturalno-oświatowej 
w  środowisku Legnickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej oraz korzyści indywidualne i  społeczne 
płynące z  działalności środowiskowej wyraźnie 
przemawiają za kontynuowaniem już 60-let-
niej tradycji w  tej sferze. Umiejscowienie pro-
ponowanych form działalności w  środowisku 
zamieszkania sprzyja korzystaniu z  nich przez 
mieszkańców i ich rodziny. Sprzyja też aktywiza-
cji mieszkańców na rzecz sprawnej organizacji 
i  realizacji zadań społeczno – kulturalnych dla 
dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych. Istotną 
rolę w tym względzie mogą odegrać Rady Osie-
dli. Wiele dobrego w tej dziedzinie działalności 
Spółdzielni wniosły, wcześniej funkcjonujące, 
niemal od początku istnienia LSM, Komitety 
Domowe.
Działalność kulturalno-oświatowa wymaga 
wsparcia finansowego, niezbędnego do pokrycia 
kosztów z  nią związanych. Jak już wspomniano, 
w początkowym okresie tworzenia się Spółdziel-
ni ustalono, że fundusz na ten cel będzie tworzo-
ny ze składek członkowskich wnoszonych w czyn-
szu w wysokości 0,10 zł od metra kwadratowego 
mieszkania. Fundusz wzbogacają i  inne wpływy, 
w  tym dotacje Urzędu Miasta. Wszystko to jed-
nak nie pokrywa pełni kosztów. Działalność kul-
turalno-oświatowa mogłaby być znacznie szer-
sza przy lepszej możliwości finansowania. Skład-
ka w czynszu na tę działalność Spółdzielni nadal 
wynosi, jak dawniej, 0,10 zł/m2. Wydaje się, że 
w  kontekście istniejących potrzeb oraz wzrostu 
zamożności społeczeństwa należałoby poddać 
analizie wysokość tej składki. Jednocześnie wska-
zane jest wnioskowanie do władz Miasta o więk-
sze wsparcie finansowe działalności społeczno
-kulturalnej, zwłaszcza, że niektóre obiekty in-
frastruktury z tej dziedziny znajdują się w gestii 
Urzędu Miasta, zaś część prowadzonych przez 
Spółdzielnię form programowych prezentuje wy-
soki poziom przynosząc splendor naszemu mia-
stu. Jako przykład takiej reprezentacyjnej formy 
działalności można podać pracę zespołu tanecz-
nego „Złote Dzieci” w liczbie 6 grup pod kierun-
kiem pani Moniki Kuligowskiej.
Bez wątpienia wymaga rozwoju oraz różno-
rodnego wsparcia działalność społeczno-kul-
turalna, mogąca być realizowana przy pomo-
cy i  udziale organizacji społeczno-wychowaw-
czych, zawodowych czy naukowych. W  takiej 
sytuacji wielokierunkowy wysiłek, skierowa-
ny szczególnie na pracę z  dziećmi i  młodzieżą, 
daje wspaniałe efekty, co m.in. przedstawiliśmy 
w  tym artykule. Rozwój działalności społeczno
-wychowawczej przy współpracy z  organizacja-
mi społeczno-zawodowymi, szkołami i  uczel-
niami, takimi jak: ZHP, straż pożarna, policja, 
służba zdrowia, szkoły średnie – np. wojskowe, 
modelarnie, robotyka, studenci – wolontariat, 
kluby – np. turystyczne, itd. może bardzo wzbo-
gacić ofertę programową Spółdzielni.

Jan Janiga 
Maciej Adamczuk

270 tysięcy dla zosinka
Mieszkańcy Spółdzielczego osiedla „Zosinek” 
już po raz trzeci zmobilizowali się i zdobyli ko-
lejne środki z Legnickiego Budżetu Obywatel-
skiego. Tym razem w kwocie 270 tysięcy zł na 
realizację zadania „przebudowa chodników na 
osiedlu „Zosinek” – II etap”.
Inicjatorką i siłą motoryczną mobilizowania 
mieszkańców osiedla, by wzięli udział w głoso-
waniu na poparcie zadania była Czesława Niżnik 
– przewodnicząca Rady Osiedla „Zosinek”. Dzięki 
jej aktywności oraz pomocy pozostałych człon-
ków Rady Osiedla „Zosinek” udaje się mobilizo-
wać mieszkańców, by popierali wskazane projek-
ty do zrealizowania w osiedlu ze środków LBO.
W lutym 2020 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta 
Legnicy w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie 
z liderami zwycięskich projektów Legnickiego 
Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowa-
ne w 2020 roku.
W spotkaniu uczestniczyło 11 liderów zwycię-
skich projektów z całego miasta – w tym Czesła-
wa Niżnik liderka zwycięskiego projektu w rejo-
nie osiedla „Zosinek”.
Na spotkaniu tym zastępca Prezydenta Miasta 
Jadwiga Zienkiewicz wręczyła symboliczne pro-
mesy liderom zwycięskich projektów.
Promesę na kwotę 270 tysięcy zł przyjęła Czesła-
wa Niżnik przewodnicząca Rady Osiedla „Zosi-
nek”. Z tych środków Legnickiego Budżetu Oby-
watelskiego będą przebudowane kolejne chod-
niki na osiedlu.
Rada Osiedla „Zosinek” na czele z przewodni-
czącą Czesławą Niżnik angażowała się w mobili-
zowanie mieszkańców, by głosowali na zgłoszo-
ny projekt modernizacji chodników.
Przewodnicząca Rady Osiedla, jej członkowie i 
mieszkańcy „Zosinka” mogą sobie pogratulować 
trzeciego już zwycięstwa o pozyskanie środków 
z LBO. Warto przypomnieć, że jeden ze zwycię-
skich projektów uzyskał najlepszy wynik w skali 
miasta – 3950 punktów.
Dzięki realizacji projektów LBO osiedle „Zosi-
nek” zyskało zatokę parkingową na 27 miejsc 
oraz zmodernizowane prawie wszystkie chod-
niki osiedlowe znajdujące się na terenach miej-

skich. Zmodernizowano i dobudowano chodni-
ki przy ulicach Batorego, Torowej i Działkowej o 
łącznej powierzchni ok. 650 mb.
Ze środków LBO w 2020 r. będą wykonane chod-
niki przy ul. Działkowej 34-58 i przy ul. Torowej 
20-32 o łącznej długości ok. 260 mb.
Jeszcze kilka lat temu w niektórych miejscach 
osiedla „Zosinek” trudno było przejść suchą 
nogą, szczególnie po deszczach w porze jesien-
nej, tworzyły się kałuże na zapadniętych chod-
nikach i plamy błota.
Dzisiaj osiedle wyposażone jest w równe, szero-
kie chodniki, którymi można swobodnie prze-
mieszczać się i spacerować.
Coś, co było niemożliwe, okazało się możliwe.
Ta zmiana nastąpiła w wyniku takiego „przebu-
dzenia się” mieszkańców do aktywnego działa-
nia na rzecz swojego lokalnego środowiska.
A siłą sprawczą i mobilizującą do takiego działa-
nia jest spółdzielczy organ samorządowy – Rada 
Osiedla „Zosinek” z jej przewodniczącą Czesła-
wą Niżnik.
Z realizacji inwestycji w ramach LBO zadowole-
ni są mieszkańcy, a nasze miasto staje się pięk-
niejsze, lepiej zagospodarowane.   

Od lewej Jadwiga Zien-
kiewicz, Czesława Niżnik, 
Krzysztof Duszkiewicz

Czesława Niżnik 
spaceruje nowym 

chodnikiem
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likwidacja junkersów
W roku 2016 rozpoczęto prace związane z likwi-
dacją junkersów i montażem ciepłej wody użyt-
kowej w budynkach przy ul. Fredry 14-16 i Arty-
leryjskiej 5. W  ramach tych prac zostały wybu-
dowane nowe węzły cieplne. Prace przebiegały 
bez  zakłóceń za zgodą wszystkich mieszkań-
ców. Piony instalacji ciepłej wody użytkowej 
prowadzone są w  przewodach spalinowych). 
Miejsce usytuowania otworu umożliwiającego 
montaż wodomierza był uzgadniany na bieżąco 
z mieszkańcem. Jeśli istniała możliwość instala-
cja c.w.u. była prowadzona w szachtach.
W  roku 2018 dokonano likwidacji junkersów, 
montaż ciepłej wody oraz montaż węzłów ciepl-
nych w budynkach przy ul. Torowej 38-52 i Mary-
narskiej 54-60. 
W  roku ubiegłym wykonano prace związane 
z  demontażem junkersów i  montażem ciepłej 
wody w  budynkach przy ul. Torowej 20-24, To-
rowej 26-30 i Lotniczej 38/39 oraz rozpoczęliśmy 
prace w  budynkach Artyleryjska 7, Lotnicza 14, 
16 i 18.
Wszystkie węzły, które zostały wymienione są 
węzłami dwufunkcyjnymi umożliwiającymi wy-
posażenie budynku w ciepłą wodę.
Proces modernizacji będzie kontynuowany. 
W  pierwszej kolejności prace będą wykonywa-
ne w pionach mieszkań, które zgłoszą taką wolę 
w  Dziale Eksploatacji (u  administratora osie-
dla).
Ze względu na bezpieczeństwo będziemy oso-
by, które nie są przekonane do rezygnacji z jun-
kersów w dalszym ciągu namawiali do ich likwi-
dacji. Obawa mieszkańców o  większe koszty 
centralnej ciepłej wody jest nieuzasadniona. Li-
kwidacja junkersów oprócz polepszenia wenty-

lacji ma na celu poprawę bezpieczeństwa użyt-
kowników mieszkań. Odpowiednio wyregulo-
wany system instalacji ciepłej wody zapewnia 
stałą jej temperaturę. Montaż centralnej ciepłej 
wody jest jedynym dobrym i  bezpiecznym roz-
wiązaniem, który zapewni spokojne i bezpiecz-
ne zamieszkiwanie w  budynkach liczących już 
po kilkadziesiąt lat.  
Co roku w  Polsce około 90 osób umiera wsku-
tek zatrucia tlenkiem węgla (popularnie zwa-
nym czadem), a  ponad 2000 doznaje trwałych 
uszkodzeń organizmu. Słyszymy co jakiś czas 
o  tragediach związanych z  korzystaniem  jun-
kersów i  drżymy o  życie swoje i  swoich dzieci, 

szczególnie w sytuacji problemów z prawidłową 
wentylacją nawiewną. Tego ryzyka nie możemy 
dalej tolerować.
Z  junkersami bywa różnie. Im starszy, tym czę-
ściej się psuje, tym więcej spala gazu, tym więk-
sze ryzyko zaczadzenia. O stan instalacji ciepłej 
wody nie trzeba się martwić, gdyż zajmie się 
tym Spółdzielnia, a sama instalacja wykonywa-
na jest w trwałej i niezawodnej technologii.
Poniżej przedstawiamy porównanie kosztów 
podgrzewu 1 m³ ciepłej wody z  sieci miejskiej, 
podgrzewaczy gazowych starego i nowego typu 
oraz elektrycznego podgrzewacza wody, z  któ-
rego wynika, że podgrzani wody z sieci miejskiej 
jest w tym przypadku najbardziej korzystne.

Opr. D.D.

Porównanie kosztów Podgrzania c.w.u.
Lp

Koszt  ciepła na wytworzenie  
1 m³ ciepłej wody  

– system c.w.u. zasilany  
z sieci miejskiej

Koszt ciepła na wytworzenie  
1 m³ ciepłej wody  

– przepływowy podgrzewacz 
gazu starego typu

Koszt  ciepła na wytworzenie  
1 m³ ciepłej wody  

– przepływowy podgrzewacz 
gazu nowego typu

Koszt  ciepła na wytworzenie  
1 m³ ciepłej wody  

– elektryczny przepływowy  
podgrzewacz wody.

1 11,43 (zł/m³)  
– koszt 1 m³ zimnej wody

11,43 (zł/m³)  
– koszt 1 m³ zimnej wody

11,43 (zł/m³)  
– koszt 1 m³ zimnej wody

 11,43 (zł/m³)  
– koszt 1 m³ zimnej wody

2

Cc = 55,59 (zł/GJ)  
– zmienne koszty ciepła

Qc = 0,31 (GJ/m³)  
- rzeczywista ilość ciepła potrzeb-

nego na podgrzanie 1 m³ wody

Kg = Qc x Cc = 0,31 x 55,59 = 

17,23 (zł/m³)  
– koszt podgrzania 1 m³ wody

Cg = 2,31 (zł/m³) – zmienne kosz-
ty gazu

V = 6,30 (m³/1m³) - rzeczywista 
ilość gazu potrzebnego na podgrza-

nie 1 m³ wody

K = V x Cg = 6,30 x 2,31 = 

14,74 (zł/m³)  
– koszt podgrzania 1 m³ wody + 
koszty eksploatacji ok. 12,50 zł

Cg = 2,31 (zł/m³) – zmienne kosz-
ty gazu

V = 4,80 (m³/1m³) - rzeczywista 
ilość gazu potrzebnego na podgrza-

nie 1 m³ wody

K = V x Cg = 4,80 x 2,31 = 

11,08 (zł/m³)  
– koszt podgrzania 1 m³ wody + 
koszty eksploatacji ok. 12,50 zł

 Ce =  0,64 (zł/kWh) – zmienne 
koszty energii elektrycznej

V = 34,5 (kWh/m³ - rzeczywista 
ilość prądu potrzebnego na pod-

grzanie 1 m³ wody

K = V x Ce = 34,5 x 0,64 = 

22,08 (zł/m³)  
– koszt podgrzania 1 m³ wody

3  28,66 (zł/m³)  
– koszt 1 m³ ciepłej wody

38,67 (zł/m³)  
– koszt 1 m³ ciepłej wody

35,07 (zł/m³)  
– koszt 1 m³ ciepłej wody

33,51 (zł/m³)  
– koszt 1 m³ ciepłej wody

Do powyższych kosztów 1m³ ciepłej wody z junkersów należy doliczyć koszty serwisu w wysokości 150 zł/rok, co zwiększa koszty c.w. o 12,50 zł/m-c. I tak 
koszt 1 m³ ciepłej z podgrzewacza gazowego starszego typu wynosi 38,67 zł/m³, natomiast z podgrzewacza nowszego typu 35,07 zł/m³.

Likwidacja junkersów – instalacja 
c.w. i wodomierz montowane w 

przewodzie spalinowym

Likwidacja junker-
sów – instalacja 

c.w. montowana 
w przewodzie spali-
nowym, wodomierz 

w szachcie. 
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gdzie  
wyrzucać 
odpady 
medyczne
Osoby, które ze względu na stan zdrowia muszą 
wykonywać zastrzyki w warunkach domowych, 
dokonywać pomiarów cukru we krwi, zużywają 
testy paskowe do glukometrów, igły, strzykawki, 
igły insulinowe, am-
pułkostrzykawki. Te 
odpady można gro-
madzić w specjalnych 
pojemnikach.
Pojemniki na odpady 
medyczne dostępne 
są w  dwóch wielko-
ściach – 0,2 i 0,7 litra. 
Po napełnieniu należy 
je zamknąć i wyrzucić 
do żółtego kontene-
ra na odpady surow-
cowe.
Prawidłowe pozbywa-
nie się tego rodzaju odpadów zapewnia bezpie-
czeństwo również pracownikom zatrudnionym 
w sortowniach.
Pojemniki na odpady medyczne można w  Le-
gnicy uzyskać za darmo w następujących miej-
scach:
🌀  w Urzędzie Miasta – pokój 309 – III p.,
🌀  w aptekach przy ulicach: Gwiezdnej 25, Sza-

niawskiego 5d, Izerskiej 35, Najświętszej Ma-
rii Panny 8-10b, Artyleryjskiej 40, Heweliusza 
7d, Radosnej 4, Piechoty 19a,

🌀  w  przychodniach przy ul. Piekarskiej, Rycer-
skiej, Tatrzańskiej,

🌀  w poradni diabetologicznej w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Iwaszkie-
wicza.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy korzy-
stać z pojemników na odpady medyczne.

rozliczenie zużycia wody za 2019 r.
Informujemy, że w dniu 31.12.2019 
r. został dokonany zdalny odczyt 
wszystkich wodomierzy na zaso-
bach naszej Spółdzielni i sporzą-
dzono roczne rozliczenie zużycia 
wody w poszczególnych nieru-
chomościach z wyliczeniem ilo-
ści wody niezbilansowanej. Śred-
ni udział wody niezbilansowanej 
w zasobach za rok 2019 wyniósł 
3,74%, a wg normatywów za do-
puszczalny uznaje się udział od 7 
do 10%. Szczegółowe dane moż-
na znaleźć na stronie interneto-
wej LSM.

Woda niezbilansowana jest to 
różnica między wskazaniem wo-
domierza (wodomierzy) główne-
go w nieruchomości, według któ-
rego Spółdzielnia rozlicza się z 
dostawcą, a sumą wskazań wodo-
mierzy indywidualnych zamonto-
wanych we wszystkich lokalach. Z 
rozliczenia przypadającego na po-
szczególne lokale odliczona jest 
woda zużyta w opomiarowanych 
pralniach i innych punktach po-
boru wody oraz woda stracona w 
wyniku awarii i wykorzystana do 
robót remontowych.

Po dokonaniu rozliczenia wody 
w poszczególnych nieruchomo-
ściach zgodnie z art. 23 ust. 3 Usta-
wy z dnia 7.06.2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i od-
prowadzaniu ścieków oraz z obo-
wiązującym w naszej Spółdzielni 
Regulaminem rozliczenia wody, 
ustalono kwotę obciążającą każ-
dego użytkownika mieszkania 
w danej nieruchomości. Ustalo-
ną należność rozłożono na 10 rat 
i wykazano w odrębnej pozycji w 
zawiadomieniu o wysokości opłat, 
płatną od 1 marca 2020 r. 

Informujemy, że poza rutyno-
wymi kontrolami instalacji wo-
dociągowych w naszych budyn-
kach, można zgłaszać indywidu-
alnie taką potrzebę w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do 
szczelności instalacji. Kontrolę 
wykonują służby Pogotowia Tech-
nicznego LSM – tel. 76-72-30-999. 
Informujemy również, że w roku 
bieżącym kontynuowany będzie 
proces wymiany legalizacyjnej 
wodomierzy wa naszych zaso-
bach.

Opr. J.M.

drzewa w osiedlach lsM
W Legnicy przybywa budyn-
ków, dróg,  parkingów, a kur-
czy się powierzchnia terenów 
zieleni. Trawniki są niszczone 
prze z parkujące na nich samo-
chody i wyraźnie zmniejsza 
się ilość starych, dorodnych 
drzew. Spółdzielnia zmuszona 
była do wycięcia w ostatnich 
latach kilkudziesięciu drzew, 
które stanowiły zagrożenie 
lub uschły. W ramach prowa-
dzonej wycinki realizowane 
są nasadzenia zastępcze. W 
2020 r. planowane jest prze-
prowadzenie nasadzeń kilku-
dziesięciu drzew w zamian za 
wycięte drzewa w 2019 roku. 
Dodatkowo uzupełnione zo-
staną częściowo nasadzenia 
zieleni średniej, czyli krzewów 
oraz planujemy przeprowa-
dzenie nasadzeń bylin i kwia-
tów w maju.
Warto jednak przypomnieć, 
że zieleń należy chronić, wia-
domo, że życie wśród betono-
wych ścian, w całodobowym 

hałasie, przy wysokim pozio-
mie spalin i innych zanieczysz-
czeń powietrza nie jest kom-
fortowe. Zieleń ma wpływ na 
estetykę miast i wiadomo jest, 
że najlepiej wypoczywa się 
wśród zieleni. 
Korzyści z drzew rosnących wa 
osiedlach? 
🌀 poprawiają mikroklimat 
wzbogacając powietrze w tlen, 
podnosząc wilgotność powie-
trza i zmniejszając dobowe 
wahania temperatury,  wy-
dzielają bakteriobójcze fiton-
cydy, 
🌀 rozpraszają fale dźwięko-
we dzięki czemu zmniejszają 
uciążliwość hałasu, 
🌀 zatrzymują pyły i inne za-
nieczyszczenia, 
🌀 rozpraszają strumienie po-
wietrza zmniejszając uciążli-
wość silnych wiatrów, 
🌀 w upalne dni, jezdnie i 
chodniki mogą nagrzewać się 
nawet do 60 °C. Cień rzucany 
przez drzewa znakomicie ob-

niża temperaturę, a rozgrzane 
powietrze nasycone spalina-
mi znad niezacienionej czę-
ści nawierzchni unosi się do 
góry i na jego miejsce napły-
wa chłodniejsze z pasa zieleni 
ocienionego drzewami, 
🌀 atrakcyjne odmiany drzew 
o ozdobnych liściach czy ob-
ficie kwitnące wiosną, wiążą  
emocjonalnie mieszkańców 
dzięki czemu bardziej o nie 
dbamy. 
Łatwo jest drzewo wyciąć, ale 
żeby szybko zrekompensować 
środowisku jego brak, nale-
żałoby posadzić kilkadziesiąt 
młodych. Bo sadzenie jedne-
go nowego za każde stare wy-
cięte - nawet przy założeniu, że 
wszystkie się przyjmą - może 
dać efekt zbliżony do utraco-
nego dopiero za kilkadziesiąt 
lat.
(W tekście wykorzystano frag-
menty opracowania Anny Skór-
kowskiej.)

A. Zakrzewski
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40 lat srebra w legnicy 
Ostatnia przerwa w  corocznym 
święcie srebra miała miejsce w la-
tach 80-tych. Spowodował ją stan 
wojenny. Wówczas sztuce szybko 
udało się wrócić do normalnego 
trybu, a  trudna sytuacja społecz-
na wpłynęła na artystów ożywczo 
i  stymulująco. Miejmy nadzieję, 
że tak samo będzie za rok. W  tym 
Legnicki Festiwal Srebro – z powo-
du światowej pandemii – nie od-
będzie się. Lecz liczymy na to, że 
w  2021 roku będziemy wspólnie 
świętować go ze zdwojoną siłą i ra-

dością. Że w  maju Legnica znów 
będzie oddychać srebrem! 
Legnicki Festiwal Srebro – świato-
we święto biżuterii obchodzone 
jest w naszym mieście co roku bar-
dzo hucznie. Dziesiątki gości z róż-
nych stron świata, artyści, pedago-
dzy i studenci z polskich ośrodków 
akademickich kształcących projek-
tantów biżuterii, co roku w  maju 
spotykają się w  Legnicy by rozma-
wiać o współczesnej sztuce małego 
przedmiotu. A przede wszystkim – 
by obejrzeć setki obiektów z  całe-

go globu, które cieszą nasze oczy 
na kilkunastu wystawach w  prze-
strzeniach galerii sztuki i  nie tyl-
ko. Festiwalowi towarzyszą pokazy 
mody i biżuterii, happeningi trady-
cyjnie mieniące się odcieniami sre-
bra, koncerty z  cyklu „silver jazz” 
oraz akcje, pokazy i warsztaty sztu-
ki złotniczej. Od lat odbywa się też 
sesja popularnonaukowa w hotelu 
Qubus, podczas której prezentują 
się twórcy z  całego świata, którzy 
opowiadają jak biżuteria pozwala 
im realizować życiowe pasje – za-
wodowe, podróżnicze, artystyczne.  
 Może to nieoczywiste, ale tak fak-
tycznie jest – Legnica wymieniana 
jest jednym tchem z  największymi 
europejskimi wystawami biżuterii 
autorskiej. Główna wystawa Festi-
walu – Międzynarodowy Konkurs 
Sztuki Złotniczej to pokaz na któ-
ry zgłaszają się uczestnicy z niemal 
wszystkich kontynentów. Co roku 
napływa na niego od 200 do 500 
prac autorów z  ponad 30 krajów. 
Międzynarodowe jury wybiera tyl-
ko najlepsze, odrzucając zwyczajo-
wo około 90 procent zgłoszeń. Dzię-
ki temu efekt – wystawa końcowa 
składająca się z  około 50 obiektów 
– ma zagwarantowany najwyższy 
poziom. Tytuł tegorocznego kon-
kursu złotniczego „Wciąż człowiek?” 
ma skłonić artystów do refleksji nad 
stanem ludzkości i świata. 
Do tej pory w  ramach Festiwalu, 
czyli przez 40 lat trwania impre-
zy, pokazano ponad pięć tysięcy 
obiektów biżuteryjnych na kilku-
set wystawach. Nasze miasto od-
wiedziły setki artystów i  miłośni-
ków sztuki. Na ekspozycjach za-

prezentowano szkoły złotnicze ze 
wszystkich europejskich krajów. 
Były też spoza Europy: Izraela, 
Egiptu, a  na ten rok planowano 
pokaz z Chin. Najdalsi goście festi-
walu przyjechali natomiast z  Ko-
lumbii, Australii, USA i  Tajwanu. 
Przez ostatnie dekady na „srebr-
nych” wernisażach jest bardzo mię-
dzynarodowo. Tak przedstawia się 
również program wystaw, gdzie 
przeważają propozycje spoza Pol-
ski. W tym roku do wystaw zapro-
szono artystów z  Francji, Belgii, 
Holandii i Niemiec, Słowacji, a tak-
że wspomnianych Chin. Nigdy nie 
brakuje polskich akcentów – nasi 
projektanci są równie dobrzy jak 
inni, najlepsi z  nich reprezentu-
ją światowy poziom i  nie mają się 
czego powstydzić. Legnica stara się 
pokazywać systematycznie i  ten 
dorobek.     
W  przyszłym roku Galeria Sztuki 
w Legnicy – organizator Legnickie-
go Festiwalu Srebro – zaprosi na 
dwie polskie wystawy. Jedna z nich 
zaprezentuje sylwetkę profesora 
i  artysty Andrzeja Szadkowskiego, 
założyciela najstarszej w  Polsce – 
łódzkiej Katedry Biżuterii na tam-
tejszej ASP. Drugi pokaz to wysta-
wa przygotowana wspólnie z  Mu-
zeum Miedzi, który przybliży na co 
dzień skrywane skarby instytucji – 
najlepsze prace złotnicze z  legnic-
kich konkursów z  zeszłego wieku. 
Były one dopięte na ostatni guzik 
w  tym roku, ale plany Galerii, jak 
i wielu innych instytucji kultury na 
sezon artystyczny, pokrzyżowała 
światowa epidemia.  

Mat. Gsz. 
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rozMaitości

sprezentowano 900 kalendarzy
4 stycznia br. przypadła 60. rocznica działalności 
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Z okazji jubileuszu został opracowany kalen-
darz jubileuszowy na 2020 rok prezentujący bu-
dynki i tereny Spółdzielni.
Mieszkańcy załatwiający sprawy w siedzibie 
Spółdzielni mogli otrzymać ten kalendarz w 
prezencie już w grudniu 2019 r. w każdy wtorek 
w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Dzień 4-go stycznia 2020 r. przypadł na sobo-
tę – na dzień wolny od pracy. Dlatego nie moż-

na było przekazać kalendarza mieszkańcom 
w równą sześćdziesiątą rocznicę rozpoczęcia 
działalności przez LSM. Zrobiono to w najbliż-
szy dzień przyjęć mieszkańców tj. we wtorek 7 
stycznia 2020 r.
Do przekazywania mieszkańcom kalendarzy w 
tym dniu włączyli się Jan Szynalski – prezes Za-
rządu LSM, Władysław Szudrowicz – członek 
Rady Nadzorczej i Zbigniew Kołodziejski – prze-
wodniczący Rady Osiedla „Kopernik I A”.
Kalendarze wręczano mieszkańcom w siedzibie 
Spółdzielni w holu – w Biurze Obsługi Miesz-
kańca.
W grudniu 2019 r. i w styczniu br. przekazano 
mieszkańcom 900 jubileuszowych kalendarzy.
Niech kalendarze te przypominają o jubile-
uszu Spółdzielni w wielu mieszkaniach naszych 
członków przez cały 2020 r.

Opr. M.A.

* * *
Jeśli możesz zostań w domu,
nie zagraża to nikomu.
Możesz zrobić malowanie,
albo napraw ogrzewanie.
Z dzieckiem swoim pobaw się,
do męża częściej uśmiechnij się.
Jeśli jednak musisz wyjść,
albo musi ktoś do ciebie przyjść,
to z daleka witaj się.
Nie myśl o wirusie całe dnie,
rączki mydłem często myj,
nie panikuj tylko żyj,
o seniorów swoich dbaj,
w planszówkę jakąś zagraj.
Album rodzinny przejrzyj kolego,
namawiam Ciebie szczerze do tego,
pomyśl ciepło o służbach medycznych,
i ich walkach krytycznych.
A może sąsiad senior Ciebie potrzebuje,
warto zapytać jak on się czuje.
Koronawirus wkrótce przeminie,
i czas kwarantanny minie,
razem przetrwamy te trudne chwile,
i jeszcze pojedziemy kiedyś do Chile.

Autor:  ANNA KRUPA  – legniczanka,  
poetka, dziennikarka, autorka bloga.

KonKUrsy rozstrzygniĘte
Zostały rozstrzygnięte konkursy ogłoszone 

w  2019 r. związane z  obchodami jubileuszu 
60-lecia działalności LSM.

Jury oceniło prace nadesłane na konkur-
sy i zaproponowało przyznanie wyróż-

nień. Zarząd LSM, organizator kon-
kursów, zaaprobował opinie jury.

W  konkursie literackim nie przy-
znano nagród I, II i  III. Przyzna-

no natomiast wyróżnienia 
w  kwotach po 350 zł brutto 

następującym osobom:
1. Rogerowi Piaskowskiemu 

z  Legnicy za tekst pt. „Bli-
skie spotkania z  Koperni-
kiem”.
2. Annie Krupa z Czarno-
cina za tekst pt. „Moje 
życie kręci się wokół 
LSM”.
3. Zdzisławowi Bucha-
niewiczowi z  Legnicy za 
wiersz pt. „Nasza Spół-
dzielnia”.

4. Alicji Nikodem z  Legnicy za utwór poetycki 
pt. „Jak było, jak jest”.
5. Marianowi Krupa z  Czarnocina za satyrycz-
ny utwór poetycki pt. „Wspomnienie satyryczne 
z LSM”.
Gratulujemy wyróżnionym.
W konkursie fotograficznym nie przyznano na-
gród I, II i III. Natomiast przyznano wyróżnienia 
w kwotach po 350 zł brutto następującym oso-
bom:
1. Janowi Łęckiemu z  Legnicy za zestaw zdjęć 
przedstawiających zasoby LSM.
2. Waldemarowi Ubermanowiczowi z  Legnicy 
za zestaw zdjęć  przedstawiających zasoby LSM.
Gratulujemy wyróżnionym.
Wyróżnione prace konkursowe będą wykorzy-
stane w  publikacjach opracowywanych przez 
Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową.
Kwoty wyróżnień będą przekazane na konta 
osób wyróżnionych.
Organizator stwierdza, że na rozpisane konkur-
sy nie napłynęła taka ilość prac, jakiej się spo-
dziewano. Udział w  konkursach nie spotkał się 
z większym zainteresowaniem mieszkańców.
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Rozwiązanie krzyżówki 
jest bardzo proste. Wystar-
czy wpisać odgadnięte wy-
razy w  odpowiednie krat-
ki diagramu. Litery z  pól 
oznaczonych cyframi czy-
tane kolejno utworzą ha-
sło – rozwiązanie zadania, 
które należy wysłać pocz-
tą na adres: Nowy Lokator 
LSM, ul. Gwiezdna 8 lub 
przesłać je drogą elektro-
niczną: nowylokatorlsm@
gmail.com. Na odpowiedzi 
czekamy do 20 maja.
Prawidłowe hasło krzy-
żówki zamieszczonej 
w  „Nowym Lokatorze 
LSM” nr 3/2019 brzmi: 
„KAPUSTA TO SAME 
SPÓDNICE”. Wpłynęło 
271 rozwiązań. Nagrodę 
– parasol z logo LSM – wy-
losowała  Pani ANNA ŻA-
CZyńSKA z  Legnicy. Gra-
tulujemy! Nagroda do od-
bioru w siedzibie LSM, po-
kój nr 112. s
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Składniki:
– 5 dużych jajek
–  2 szklanki mąki pszennej oraz 1 łyżka 

do oprószenia rodzynek
– 1 szklanka cukru
– 2 łyżeczki proszku do pieczenia
– 3/4 szklanki oleju rzepakowego
– 1/2 szklanki rodzynek
–  1/2 szklanki drobno posiekanych orze-

chów włoskich (część orzechów do po-
sypania babki)

–  2 łyżki masła

–  50 mililitrów rumu (nie przyprawy ru-
mowej)

–  bułka tarta
do zrobienia lukru:
–  1 szklanka cukru pudru,
–  kilka łyżek gorącej wody.

Przygotowanie:
Rodzynki płuczemy w  gorącej wodzie i  odsą-
czamy. Przesypujemy do miseczki, zalewamy 
rumem, mieszamy i  trzymamy w  rumie przez 
ok. 30 minut, aż do napęcznienia. Następnie ro-
dzynki odsączamy na sitku i  oprószamy mąką, 
po wszystkim dobrze całość mieszając.
Do miski wbijamy ogrzane jajka (nie bezpośred-
nio z lodówki). Dodajemy cukier i miksujemy aż 
do uzyskania jasnej, delikatnej masy (ok. 10 mi-
nut). Następnie dodajemy do jajek olej i  wolno 
miksujemy. Następnie należy przesiać mąkę i wy-
mieszać z proszkiem do pieczenia. Dodawać po-
woli do masy jajeczno-olejowej, wolno miksując, 
aż do uzyskania gładkiej masy. Dosypać do ciasta 
rodzynki i część orzechów i wymieszać łyżką.

Formę do babki (średnica 24 cm) smarujemy 
masłem i  wysypujemy bułką tartą. Do formy 
przełożyć ciasto i piec w temperaturze 180 stop-
ni (grzanie górą i dołem) przez około 55 minut. 
Upieczoną babkę wyjmujemy z piekarnika, stu-
dzimy w formie przez ok. 25 minut, a następnie 
wykładamy do całkowitego wystudzenia.
Cukier puder należy przesiać do miseczki, doda-
wać po łyżce gorącej wody i mieszać do uzyska-
nia gładkiego lukru. Babkę pokrywamy lukrem 
i  zanim lukier utrwali się, posypujemy babkę 
drobno posiekanymi orzechami.
Bardzo smaczna babka – także na Wielkanoc.

Kolejne przepisy w następnych wydaniach.
Opr. Monika A.
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