
 
 

 
 
 
Rada Nadzorcza oraz Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesz-
nie przedstawia Państwu kolejny numer biuletynu informacyjnego, pełnią-

cego rolę informatora w szeroko pojętej działalności statutowej, ekonomicz-

nej i kulturalnej Spółdzielni. 
 
W aktualnym 10 numerze biuletynu chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną 
uwagę między innymi na prace remontowe, które zostały wykonane w mija-
jącym roku oraz na te, zaplanowane na 2020 rok. Na 2 stronie informatora 

prezentujemy szczegółową tabelę dotyczącą prac remontowych przewidzia-
nych do realizacji w nadchodzącym roku. 
 
W 2019 roku, zgodnie z harmonogramem, zlikwidowane zostały junkersy 
w mieszkaniach przy ul. Sikorskiego 1-7, ul. Zwycięstwa 9-15 i ul. Jagielloń-
skiej 8-14. Przeprowadzono w związku z tym remont instalacji wodnej, ka-
nalizacyjnej i gazowej z doprowadzeniem ciepłej wody użytkowej z sieci 

MPEC. 
 
W przyszłym roku dalsze prace wykonywane będą w budynkach przy ul. Zwy-
cięstwa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 oraz przy ul. Dowbora-Muśnic-
kiego 1a i 1b. 
 
W mijającym roku Spółdzielnia prowadziła głównie działalność remontowo-

konserwacyjną w celu utrzymania jej zasobów w stanie niepogorszonym oraz 
gwarantującym bezpieczeństwo i komfort zamieszkania. 

 
W związku z powyższym dokonano licznych robót związanych z remontem 
budynków, dróg osiedlowych, chodników i parkingów. Odnowiono i odświe-
żono również zieleń Spółdzielni, tworząc atrakcyjne miejsca relaksu i odpo-

czynku. 

 
Na osiedlach mieszkaniowych, zgodnie z planem remontów, pojawiły się 
nowe komplety półpodziemnych pojemników na śmieci. W przyszłym roku, 

w związku z wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku zmianami 

dotyczącymi segregacji odpadów i opłat za wywóz nieczystości, do istnieją-
cych już zestawów zostaną dostawione brązowe pojemniki na odpady biode-
gradowalne. Szersze informacje na temat przedmiotowych zmian znajdują 
się w artykule na 3 stronie biuletynu. 
 

Również działalność społeczna, oświatowa i kulturalna, świadczona przez 
Spółdzielnię w Klubie „Kwadrat”, zasługuje na uwagę. Na ostatniej stronie 
biuletynu prezentujemy Państwu nową atrakcyjną sekcję działającą w Klubie 
od września bieżącego roku, cieszącą się sporym zainteresowaniem – szcze-
gólnie osób dorosłych. 
 
Redakcja biuletynu informacyjnego zaprasza do zapoznania się z materiałami 

przedstawionymi w informatorze i życzy Państwu miłej lektury. 
 
 

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje mieszkańców, 
że istnieje możliwość złożenia 

rezygnacji z książeczki opłat za mieszkanie i garaż. 
Wzór oświadczenia o rezygnacji dostępny jest 

na stronie internetowej Spółdzielni www.lsmleszno.com.pl 
w zakładce „Druki i formularze” oraz w siedzibie Spółdzielni 

w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46. 
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Plan remontowy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie na 2020 rok 
 

Przedstawiamy Państwu poniżej tabelę z zakresem prac remontowych zaplanowanych do realizacji na rok 2020 w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotowe zestawienie ma charakter informacyjny i wskazuje, jakie prace zostaną wykonane 
na danej nieruchomości. Na 2020 rok zaplanowano między innymi: wymianę posadzek w 305 pomieszczeniach, wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach – 15 szt., wymianę drzwi wejściowych do mieszkań – 80 szt. oraz wymianę drzwi wejściowych 
do pomieszczeń wspólnego użytku – 15 szt. Ponadto wymienione zostaną maszynownie dźwigów osobowych – 2 szt. W nieruchomości nr 10 – ul. Zwycięstwa 2-8, ul. Zwycięstwa 10-16, ul. Zwycięstwa 18-22, ul. Gen. D. Muśnickiego 1A-1B 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 2020 rok zaplanowano także remont ok. 320 szt. balkonów, wymianę nawierzchni dróg, parkingów, chodników, 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 i inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na 2020 rok wynosi 9 272 974,00 zł. 
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Spłata 
docieplenia 

i odsetek 

2019–f. rem. 

Powierzchn. 
zieleni 
w LSM 
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 



Nowe zasady segregacji odpadów 
 
Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Lesz-
czyńskiego będą zobowiązani do przestrzegania nowych zasad segregacji odpadów ko-
munalnych. 
Do tej pory surowce nadające się do ponownego przetworzenia segregowane były na 
cztery frakcje: 
● szkło bezbarwne – pojemniki oznaczone kolorem białym; 
● szkło kolorowe – pojemniki oznaczone kolorem zielonym; 
● papier – pojemniki oznaczone kolorem niebieskim; 
● tworzywa sztuczne i metale – pojemniki oznaczone kolorem żółtym. 
 
Od nowego roku zostanie wprowadzona segregacja surowców na pięć frakcji. Nowa 
frakcja to bioodpady. W związku z nadchodzącą zmianą w segregacji odpadów, na 
osiedlach Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pojawią się nowe pojemniki w kolorze 
brązowym oznaczone napisem „BIO”. 
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi segregacji, do bioodpadów zalicza się: odpadki wa-
rzywne i owocowe, resztki jedzenia, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, obierki owo-
ców i warzyw, trawę, liście i chwasty, kwiaty cięte i doniczkowe, rozdrobnione gałęzie. 
Do bioodpadów nie należą: płynne odpady kuchenne, kości, ości i mięso, ziemia i ka-
mienie, popiół, odchody zwierząt. 
Bioodpady należy wrzucić do brązowych pojemników luzem lub w workach biodegrado-
walnych. 
 
Nowe zasady segregacji przyczynią się do wzrostu kosztów wywozu odpadów, co pro-
wadzi do podwyższenia miesięcznej opłaty za wywóz nieczystości z 11,50 zł/osobę na 

24 zł/osobę, o czym mieszkańcy zostali powiadomieni w „Zawiadomieniach o zmianie 
wysokości niektórych opłat za mieszkanie” w miesiącu listopadzie 2019 roku. 
 

Jednocześnie Spółdzielnia przypomina, że 
w ciągu roku dodatkowo organizowane są 
zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
o których mieszkańcy informowani są z wy-
przedzeniem. Istnieje również możliwość do-
starczenia wytworzonych odpadów komunal-
nych do Punktów Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych. 
 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej apeluje do mieszkańców Spółdzielni o do-
łożenie wszelkich starań do segregacji odpa-
dów, aby uniknąć nałożenia kary za nieprawi-
dłową segregację lub jej brak. 

 
 

Prace remontowe na osiedlach 
 
W 2019 roku Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa realizowała założone w planie 
prace remontowe. Prace te obejmowały głównie roboty drogowe, murarskie oraz insta-
lacyjne. 
W mijającym roku łącznie wymieniono 6.125 m2 nawierzchni dróg, 4.830 m2 chodników 
i pieszo jezdni oraz 1.975 m2 parkingów tj. 140 miejsc parkingowych. Największe prace 
obejmowały nieruchomości mieszkalne i garażowe położone przy ul. Dekana i ul. Est-
kowskiego, ul. Prochownia stronę nieparzystą wraz z ul. Niepodległości oraz ostatni etap 
wymiany nawierzchni dróg, chodników, parkingów przy ul. Sułkowskiego 46 wraz z re-
montem wewnętrznej części pawilonu i utworzeniem nowej zieleni z miejscami do od-
poczynku. 
W 2020 roku zaplanowano dalsze roboty drogowe, które głównie obejmować będą 
ul. Niemiecką, kontynuację robót przy ul. Armii Krajowej, jak również rozpoczęcie wy-
miany pieszo-jezdni na osiedlu Przylesie. 
 

 
 
W 2019 roku zakończone zostały prace związane z likwidacją junkersów w budynkach 
przy ul. Sikorskiego 1-7, ul. Zwycięstwa 9-15, ul. Jagiellońskiej 8-14. Zgodnie z przyjętym 
wieloletnim harmonogramem, w 2020 r. wymiana junkersów będzie obejmować ul. Zwy-
cięstwa 2-8, 10-16, 18-22 i ul. Gen. D. Muśnickiego 1a i 1b i będzie się ona wiązać 
z całkowitym remontem instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej oraz doprowadze-
niem do lokali ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej. 

 
 
Jak co roku, wykonane zostały liczne roboty murarskie obejmujące przede wszystkim 
remont 350 sztuk balkonów w nowej technologii. W 2020 roku również zostały przewi-
dziane prace związane z odnowieniem balkonów na kolejnych osiedlach Leszczyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W 2019 roku dokonano modernizacji dwóch kolejnych maszynowni dźwigów osobowych 
w budynkach przy ul. Armii Krajowej 3 i 4, a w 2020 roku modernizacji podlegać będą 
maszynownie w budynkach przy ul. Armii Krajowej 1 i 2. 
 

 
 
Pragniemy podkreślić, że Spółdzielnia systematycznie inwestuje w wymianę central do-
mofonowych i unifonów na centrale cyfrowe, wymianę poręczy z tworzyw sztucznych na 
drewniane, montaż nowego, energooszczędnego, zmierzchowego oświetlenia z czujni-
kami ruchu na klatkach schodowych, w wiatrołapach i częściowo na zewnątrz klatek 
schodowych. 
 
Każdego roku na osiedlach Spółdzielni, w miejsce starych pojemników, pojawiają się 
nowe zestawy pojemników półpodziemnych na odpady na utwardzonej nawierzchni. 
W 2020 roku zaplanowano montaż kolejnych 7 zestawów uzupełnionych o pojemniki na 
bioodpady. 
 

W 2019 roku na terenie Spółdzielni postawiono 15 sztuk ocieplonych budek dla kotów, 
aby zapewnić schronienie tym zwierzętom podczas zimy i jednocześnie zapobiec dewa-
stacji oraz utrzymać porządek w pomieszczeniach wspólnego użytku (np. piwnice, su-
szarnie itp.). 
 
Dążenie do realizacji corocznych planów remontowych sprawia, że nieruchomości Lesz-
czyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej utrzymane są w bardzo dobrym stanie technicznym, 
a renowacja i pielęgnacja terenów zieleni pozwala na zachowanie należytego porządku 
na osiedlach, co zapewnia mieszkańcom nieograniczone i komfortowe korzystanie z nich. 
 

 
 

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2020 r. 
nastąpi zmiana wysokości stawki podatku od nieruchomości. 

Zgodnie z podjętymi Uchwałami: 
● Uchwała Nr XVI/224/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
● Uchwała nr XII.87.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie 

stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, 
● Uchwała nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości, 
stawki podatku od nieruchomości wzrastają i wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Opłata jest całkowicie niezależna od Spółdzielni. 
Szczegółowe naliczenie wysokości opłat otrzymają Państwo w grudniu 2019 r. 

 



Zumba 

 
Klub Kwadrat od września 2019 r. zaprasza wszystkich zainteresowanych na 

zajęcia Zumby. Jest to zainspirowana latynoskimi rytmami fantastyczna fuzja 
tańca i aerobiku oraz innowacyjny system fitness, a jednym z głównych jej 

celów jest wyciągnięcie trenujących z nudnej i monotonnej rutyny 
ćwiczeń. Ten sposób aktywności zupełnie zmienia tradycyjne oblicze wysiłku 

fizycznego – okazuje się, że może on być fantastycznym sposobem na przy-

jemne spędzanie wolnego czasu. 
 

 
 

Zumba jest dostępna dla każdego – niezależnie od płci czy wieku, nieważne 
czy trenujący jest początkujący, zaawansowany, młodszy czy starszy, do jej 

treningu nie potrzeba specjalnego przygotowania czy niezwykłej kondycji fi-
zycznej. Wystarczy odrobina koordynacji i samozaparcia. 

 

 
 

Zumba poprzez świetną zabawę poprawia pracę mięśni, zwiększa gibkość, 

kształtuje sylwetkę, równowagę oraz dba o naszą kondycję. Zumba wykorzy-
stuje różne style muzyczne i taneczne, przez co trafia w gusta szerokiego kręgu 

odbiorców. Zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. 
 

 

 

 
Jej choreografia łączy takie style muzyczne jak: hip-hop, soca, samba, salsa, 

merengue, mambo, a nawet sztuki walki. Dzięki różnorodnym układom i gorącej 
muzyce, każdy trening jest inny i pełen niezapomnianych wrażeń. 

 
Przede wszystkim jednak Zumba wprawia w świetne samopoczucie. Podczas 

treningu Zumby w naszym organizmie wyzwalane są endorfiny – nazywane 

hormonami szczęścia. To właśnie dzięki nim jeszcze długo po zakończeniu ćwi-
czeń odczuwa się zadowolenie i uczucie relaksu. Zajęcia pomagają w pozbyciu 

się wszelkich stresów dnia codziennego, a po zajęciach zamiast zmęczenia – 
pojawia się odprężenie. 

 

Godzina ćwiczeń Zumby mija w mgnieniu oka i powoduje spalanie sporej ilości 
kalorii. Regularne uprawianie Zumby efektywnie modeluje sylwetkę i sprawia, 

że w przeciągu krótkiego czasu rezultaty stają się widoczne - co daje motywację 
do dalszych treningów. 

 

Nie musisz być doskonała, aby zacząć, 

Ale musisz zacząć, aby być doskonała. 

 

Dołącz do Nas! Zrób coś dla siebie!!! 

Taniec, uśmiech i śpiew – to jest to, co polecamy każdemu!!! 

 

Zapraszamy na zajęcia Zumby, na których oderwiesz się od wszyst-

kiego, co Cię martwi, od codziennych zmartwień, trosk i obowiąz-

ków. 

 

Zajęcia odbywają się w Klubie Kwadrat 

w środy o godz. 18:00 i 19:00 i trwają 60 minut. 

 

Prowadzi je instruktorka - Pani Alicja Wawrzyniak 
 

 

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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