
 
 

 
 

 
Rada Nadzorcza oraz Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Lesznie przedstawiają Państwu kolejny numer Biuletynu Informacyj-
nego, pełniącego rolę informatora w szeroko pojętej działalności statu-
towej, ekonomicznej i kulturalnej Spółdzielni. W aktualnym numerze biu-
letynu chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na prace remon-
towe, które wykonane zostały w mijającym roku, jak i na te, zaplano-
wane na nadchodzący 2019 rok. 
 
LSM w Lesznie jest Spółdzielnią nie prowadzącą działalności inwestycyj-
nej w zakresie budowy nowych obiektów. Prowadzi głównie działalność 
remontowo-konserwacyjną w celu utrzymania swoich zasobów w stanie 
niepogorszonym oraz gwarantującym bezpieczeństwo i komfort za-
mieszkania, w powiązaniu z optymalizacją kosztów utrzymania. Potrzeb 
remontowych jest bardzo wiele. W związku z powyższym na 2019 rok 
zaplanowano do wykonania szereg zadań. Szczegółowa tabela informu-
jąca o pracach remontowych przewidzianych do realizacji w nadchodzą-
cym roku została przedstawiona na str. 2. 
 
W mijającym roku dokonano licznych robót związanych z remontem dróg 
osiedlowych, chodników i parkingów. Temat ten przybliży Państwu arty-
kuł zamieszczony na stronie 3 biuletynu. 
 
Zakończone zostały prace związane z likwidacją junkersów w mieszka-
niach przy ul. Westerplatte 1a-3b oraz ul. Gen. Dowbora-Muśnic-
kiego 2, 8. 

 
W 2019 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace powyższe 
prowadzone będą na nieruchomości nr „12” tj. ul. Zwycięstwa 9-15, 
ul. Jagiellońskiej 8-14 i ul. Sikorskiego 1-7, obejmą one całkowity 
remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej z doprowadzeniem 
ciepłej wody użytkowej z sieci MPEC. 
 
W 2018 roku dokonano modernizacji 2 maszynowni dźwigów osobowych 
przy ul. Węgierskiej nr 9 i 11. W miejsce starych pojemników na śmieci, 
na osiedlach pojawiło się 5 kompletów estetycznych, półpodziemnych 
pojemników na odpady, wokół których zagospodarowano nową zieleń. 
Na nadchodzący 2019 rok zaplanowano montaż kolejnych 7 kompletów 
takich pojemników. Wykonywane były także prace murarskie, dekarskie, 
malarskie i stolarskie oraz inne zaplanowane i awaryjne, związane z eks-
ploatacją budynków mieszkalnych, użytkowych i garaży. 
 
Również działalność społeczna, oświatowa i kulturalna świadczona przez 
Spółdzielnię zasługuje na szczególną uwagę. Młodzież i dzieci biorące 
bardzo licznie udział w zajęciach odbywających się w Klubie „Kwadrat”, 
pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów osiągają sukcesy, 
zdobywając nagrody i wyróżnienia, zarówno w lokalnych wydarzeniach, 
jak i w ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Na ostatniej stronie biu-
letynu znajdziecie Państwo informacje dotyczące planu zajęć prowadzo-
nych w Klubie „Kwadrat” oraz ciekawy artykuł na temat sekcji gier plan-
szowych. 
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Plan remontowy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie na 2019 rok 
 

Przedstawiamy Państwu poniżej tabelę z zakresem prac remontowych zaplanowanych do realizacji na rok 2019 w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotowe zestawienie ma charakter informacyjny i wskazuje, jakie prace zostaną wykonane 
na danej nieruchomości. Na 2019 rok zaplanowano między innymi: wymianę posadzek w 232 pomieszczeniach, wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach – 25 szt., wymianę drzwi wejściowych do mieszkań – 49 szt. oraz wymianę stolarki okiennej 
w pomieszczeniach wspólnego użytku – 12 szt. Ponadto wymienione zostaną maszynownie dźwigów osobowych – 2 szt. W nieruchomości nr 12 – ul. Zwycięstwa 9-15, ul. Jagiellońska 8-14, ul. Sikorskiego 1-7 zlikwidowane zostaną junkersy gazowe, 
a budynek podłączony zostanie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozbudowane zostaną w związku z tym węzły cieplne, powstanie nowa instalacja ciepłej wody użytkowej oraz wymieniona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna i gazowa. Na 2019 rok 
zaplanowano także prace dekarsko-blacharskie, malarskie, murarskie, kominiarskie i zduńskie, wymianę domofonów oraz naprawy nawierzchni dróg i chodników po zimie. Nastąpi również wymiana dotychczasowych pojemników na śmieci na pojemniki 
półpodziemne – 7 kompletów. Koszt prac remontowych zaplanowanych do realizacji na 2019 rok wynosi 7 692 012,00 zł. 
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2019–f. rem. 

Powierzchn. 
zieleni 
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w ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

01  Przemysłowa 8, 9 
      Marcinkowskiego 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11 
      Al. Z.Krasińskiego 32 

  √ √ √ √   √  √  √ √   √  0,04 

02  Al. Z Krasińskiego 15-17      √     √  √ √   √   
03  Poniatowskiego 10 
      Al. Z.Krasińskiego 19-25 

  √   √     √  √ √   √   

04  Narutowicza 59 √     √ √    √  √ √     0,05 

05  Ofiar Katynia 3      √     √ √ √ √      

06  17 Stycznia 3a     √ √     √  √ √     0,02 

07  Wojska Polskiego 18-20   √   √     √  √ √     0,08 
08  Wojska Polskiego 5-11 
      Jagiellońska 11-17 

  √ √  √     √  √ √     0,35 

09  Westerplatte 1a-3b   √   √ √    √  √ √ √    0,22 
10  Westerplatte 4-15 
      Zwycięstwa 2-22 
      D.Muśnickiego 1a, 1b 

√  √ √  √   √  √  √ √ √    0,43 

11  Grunwaldzka 117-119, 123-127 
      D.Muśnickiego 2, 8 √  √   √ √  √  √  √ √ √    0,35 

√ 
12  Zwycięstwa 9-15 
      Sikorskiego 1-7 
      Jagiellońska 8-14 

  √ √  √     √  √ √ √    0,20 

13  Prochownia 11-25, 10-30 
      Prochownia 27 
      Niepodległości 56-62 

√  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √    
1,62 √ 

√ 
14  Dąbrowskiego 10-26 √  √   √ √  √  √  √ √ √    0,07 

15  Sienkiewicza 15, 16, 17      √   √  √  √ √ √    0,09 
16  Klonowicza 15 
      Klonowicza 16, 16a, 17 √   √  √   √  √  √ √ √    0,02 

17  Okrzei 4a, 4b, 6a, 6b, Spółdzielcza 1 
      Szymanowskiego 1a/a, 1a/b, 1b/a, 1b/b √  √  √ √   √  √  √ √ √    0,63 

18  Opalińskich 16-28, 36-46    √  √    √ √  √ √ √    0,47 
19  Sułkowskiego 3-33, 4-30, 32-44, 48-64 
      Parkowa 4-38 
      55 Pułku Piechoty 5-33 
      Parkowa 40-56 
      Grunwaldzka 2-52 

√  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √   

 

5,16 
 
 
 

√ 
20  Grunwaldzka 21-43, 59-77, 79-103, 105-115 
      Włodarczaka 9-23, 37-49 √  √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √  √  2,37 

21  Węgierska 1-11, 1a, 3a, Armii Krajowej 1-10 √  √ √ √ √     √ √ √ √ √ √  √ 2,33 
22  Niemiecka 1-27, 2-30, 
      Czechosłowacka 1-21, 2-24 
      Bułgarska 1-25, 2-26, Rumuńska 1-19 
      Kubańska 4-12, 22-28, 32-48 

√  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √   √ 7,66 

23  Powst. Wlkp. 2-14, Morawskiego 1, 3, 7-17 
      17 Stycznia 61-69, 73-91, 95, 99-107, 111-115 
      Machnikowskiego 2-6, 10-20, 24-36 

√  √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ 4,91 

24  Rydzyna 7A, 7B      √   √  √  √ √     0,09 

25  Wojnowice      √     √  √       

26  Rydzyna 7C, 7D      √     √  √ √     0,09 
 

* – znak √ znajdujący się w danej kolumnie tabeli oznacza, że wskazane prace zostały zaplanowane do wykonania na konkretnej nieruchomości 



 
 

Roboty drogowe na osiedlach 
 
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie w 2018 roku do-
konała szeregu robót drogowych. Zgodnie z planem remontów 
przystąpiono do przebudowy i modernizacji parkingów na tzw. ob-
wodnicy osiedla Przyjaźni, pomiędzy ul. Węgierską i ul. Rumuńską 
(naprzeciwko cmentarza parafialnego). Przez wiele lat mieszkańcy 
tego osiedla oraz osoby przyjezdne korzystały z parkingów o na-
wierzchni nieutwardzonej z kory asfaltowej, żużla paleniskowego 
– tzw. szlaki oraz klińca kamiennego. Znaczna eksploatacja tych 
nawierzchni powodowała spore zabrudzenia pojazdów oraz stwa-
rzała zagrożenie uszkodzenia mienia i zdrowia użytkowników ru-
chu drogowego. Dzięki wspomnianej przebudowie i modernizacji 
parkingów w 2018 roku mieszkańcy osiedla Przyjaźni uzyskali ok. 
2,5 tys. m² nowej utwardzonej nawierzchni z odwodnieniem desz-
czowym. Wykonane prace stanowią pierwszy etap zakrojonego na 
szeroką skalę, wieloletniego planu przebudowy i modernizacji 
wszystkich ulic i parkingów na osiedlu Przyjaźni. 
 
W mijającym roku utwardzona została również nawierzchnia par-
kingów przy ul. Armii Krajowej. Na tym osiedlu wykonano nową 
nawierzchnię drogi wewnętrznej z nowymi miejscami parkingo-
wymi oraz chodniki wzdłuż boiska sportowego. 
 

 
 
Wyremontowano także częściowo nawierzchnię drogi wewnętrz-
nej oraz parkingi od strony ul. 55 Pułku Piechoty, wzdłuż pawilonu 
„TROJKA”, gdzie wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. 
LSM w Lesznie planuje w przyszłym roku przebudowę nawierzchni 
wewnątrz pawilonu, jako wyłącznie trakt pieszy, ze swobodnym 
dojściem do wszystkich lokali usługowych oraz miejscami na relaks 
i odpoczynek. Dodatkowo wzdłuż budynku przy ul. Sułkowskiego 
48-58 – wschodnia strona pawilonu, zostanie przebudowana 
droga z wyjazdem i wjazdem w ulicę 55  Pułku Piechoty. Na tym 
planowanym do przebudowy odcinku drogi w przyszłym roku po-
wstanie ok. 20 nowych miejsc parkingowych. 

 
 

Szczury 
 
Niewłaściwe zwyczaje ludzi bardzo przyczyniają się do zwiększonego tempa roz-
przestrzeniania się szczurów, które pojawiają się już nawet w środku dnia i nie 

boją się ludzi. Problem ten dotyczy nie tylko naszych osiedli, ale stanowi pro-
blem ogólnopolski. Szczury to niebezpieczne gryzonie, mogące przenosić 

groźne choroby i pasożyty. Walka z nimi jest niezbędna ze względu na olbrzymie 
zagrożenie, jakie niesie kontakt z tymi zwierzętami. Szczury pożerają wyrzucaną 

żywność, niszczą uprawy, gryzą przewody elektryczne, łącza internetowe, wy-

gryzają nawet dziury w rurach kanalizacyjnych i ścianach budynków. Pojawiają 
się zawsze tam, gdzie jest jedzenie oraz odpadki. 

 
Z uwagi na rosnącą liczbę tych gryzoni, Zarząd Leszczyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Lesznie apeluje, aby nie wyrzucać resztek 

jedzenia na trawniki przy blokach. Apelujemy także, aby nie pozosta-

wiać resztek spożywczych przy śmietnikach czy koszach na śmieci. 
Również wyrzucanie resztek pokarmów do zlewów czy toalet, powo-

duje rozmnażanie się szczurów oraz zatory w przepływie kanalizacyj-
nym. 

Im więcej żywności będziemy wyrzucać, 
tym problem będzie większy! 

 

 



 
 

Sekcja gier bitewnych i planszowych – Twierdza „Alkarin” 
 
Twierdza „Alkarin” nieoczekiwanie stała się dla mnie istotnym elementem życia stano-
wiącym idealną przeciwwagę dla pracy zawodowej. Jak do tego doszło? Dlaczego figur-
kowe gry bitewne? Może po kolei. 
 
Jestem aktywnym zawodowo, żonatym i dzieciatym jegomościem przed czterdziestką. 
W pewnym momencie mojego życia straciłem zdolność odpoczynku. Po pracy i w week-
endy żyłem pracą zawodową, a to do niczego dobrego prowadzić nie może. Na moje 
szczęście mam mądrą żonę, która w porę zauważyła pierwsze symptomy pracoholizmu 
i sama podsunęła mi pomysł pojawienia się w Twierdzy, z którego na szczęście skorzy-
stałem… i tak się to zaczęło. 
 
Twierdza „Alkarin” działa jako jedna z sekcji przy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Klubie „Kwadrat”. Pierwsza moja wizyta wiązała się z pewną obawą, która na 
szczęście szybko została rozwiana. Nie zawyżałem średniej wieku. Figurkowe gry bi-
tewne to zabawa dla tych młodszych i starszych dorosłych, nastolatków i dziadków. 
W Twierdzy gramy w wiele zupełnie różnych systemów figurkowych. Odnajdą się u nas 
pasjonaci zarówno czasów średniowiecznych jak i futurystycznych walk przyszłości. Ku 
mojemu zaskoczeniu nie musiałem też od razu inwestować w zakup figurek pod kątem 
konkretnego systemu gry. Nowopoznani koledzy z chęcią służyli mi pomocą pożyczając 
potrzebne elementy i wprowadzając w zawiłości poszczególnych systemów gier, dopóki 
sam nie zdecydowałem się na konkretny, w który chciałbym się bardziej zaangażować. 

 

 
 
Same spotkania w Twierdzy to zawsze przede wszystkim dobra zabawa w doborowym 
towarzystwie, gdzie wśród żartów i pasjonujących rozgrywek można zapomnieć o tru-
dach codzienności. Okresowo organizujemy również turnieje, które gromadzą osoby 
z Leszna i okolicznych miejscowości, ale nierzadko też z bardziej odległych ośrodków. 
Dysponujemy też blatami, matami czy elementami reprezentującymi tereny walk, 

a także wszystkim, co jest potrzebne, aby jak najlepiej wczuć się w samą rozgrywkę. 
 
To już rok od momentu, kiedy pierwszy raz zawitałem do Twierdzy. Ten rok dał mi 
odskocznię, która niespodziewanie pomogła mi zwiększyć swoją wydajność w pracy, 
rozruszać szare komórki niezobowiązującą rozgrywką, uspokoić zszarpane nerwy, ale 

przede wszystkim poznać wspaniałych ludzi. Zawarte w Twierdzy znajomości zostaną ze 
mną na pewno na bardzo długo. 
 
Jeśli chciałbyś do nas dołączyć, to zapraszamy na nasz fanpage „Twierdza Alkarin” na 
Facebooku lub do odwiedzenia nas w środy po godzinie 1530 w Klubie „Kwadrat”. Przyjdź, 
zobacz, porozmawiaj, zagraj i może zostań na dłużej. 
 

 
 

Teatr „Mały Kwadrat” 
 
Agnieszka Gołaszewska od 2014 roku prowadzi zajęcia grupy teatralnej „Mały Kwadrat”. 
Na przestrzeni lat wraz z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi na zajęcia teatralne do 
klubu „Kwadrat” przygotowała i wystawiła szereg widowisk teatralnych, których adresa-
tami są głównie najmłodsi widzowie. Występuje też na deskach Teatru Miejskiego 
w Lesznie, gdzie można ją oglądać w najnowszej premierze tego sezonu – „Seksmisji” 
w reżyserii Joanny Drozdy. 
 
To właśnie reżyserka spektaklu oraz jej asystent Wojciech Kaniewski zaprosili do współ-
pracy dwie z podopiecznych Pani Agnieszki, które należą do grupy teatralnej „Mały Kwa-
drat” działający przy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Gabriela Bodzińska i Mał-
gorzata Glapiak nagrały filmik, którego projekcja następuje podczas każdego spektaklu 
jako jedna ze scen sztuki. 
 
Więcej szczegółów zdradzić nie możemy, ale serdecznie zachęcamy do odwiedzenia Te-
atru Miejskiego, aby na własne oczy przekonać się jak fantastycznie poradziły sobie na 

profesjonalnej scenie nasze młode wychowanki. Serdecznie gratulujemy udanego de-
biutu i życzymy dalszych sukcesów zarówno naszym młodym aktorkom, jak i ich opie-
kunce. 

Ważne telefony 
 
Administracja Osiedla Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
ul. Luksemburska 12 
(zgłaszanie awarii lub innych problemów technicznych w Twoim mieszkaniu, bu-
dynku, nieruchomości) 
 
Tel.: 65 526 81 58 czynny od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze 
Faks: 65 526 88 59 
Tel.: 65 526 88 08 czynny całą dobę siedem dni w tygodniu 
 
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie – biura Zarządu 
ul. Sułkowskiego 46 
 
Tel.: 65 529 57 05 65 529 58 16 65 529 58 49 65 529 56 49 
Faks: 65 529 59 33 
 
Strona internetowa: www.lsmleszno.com.pl 
Poczta elektroniczna: sekretariat@lsmleszno.com.pl 
 
Biura Spółdzielni czynne są w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00. 
W pozostałe dni robocze od godz. 7:00 do 15:00. 
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