
 
 

 
 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lesznie przedstawiają Państwu kolejny 
numer Biuletynu Informacyjnego, pełniącego rolę informa-
tora w szeroko pojętej działalności statutowej, ekonomicz-
nej i kulturalnej Spółdzielni. W aktualnym - 12 numerze 
Biuletynu - chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną 
uwagę na informacje dotyczące zaplanowanych na 2021 
rok prac remontowych w zasobach Spółdzielni, jak i tych 
zrealizowanych w mijającym roku. Zachęcamy również do 
lektury artykułu dotyczącego istotnych kwestii związanych 
z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną Klubu 
„Kwadrat”. 
 

Z ogromnym smutkiem Rada Nadzorcza oraz Zarząd i pra-
cownicy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
przyjęli wiadomość o śmierci w dniu 11.11.2020 roku wie-
loletniego Prezesa Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lesznie Zbigniewa Czekaja, który swoją 
drogę kariery zawodowej w spółdzielczości rozpoczął 
01.02.1967 r. Przez wszystkie lata swojej pracy dał się on 
poznać jako Człowiek, dla którego praca zawodowa stano-
wiła źródło największej życiowej satysfakcji. Jego gospo-

darskie oko czuwało nad majątkiem mieszkańców, z zaan-
gażowaniem idąc w ślady pionierów krajowej spółdzielczo-
ści. Był szczerze oddany pracy na rzecz mieszkańców LSM. 
Nawet na emeryturze, na którą przeszedł w dniu 
29.02.2004 r., poświęcał Spółdzielni swój wolny czas spra-
wując w latach 2008-2011 funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej LSM w Lesznie. 
 

Zbigniew Czekaj podczas swojej wieloletniej pracy efek-
tywnie zarządzał zasobami mieszkaniowymi Leszczyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesz-
nie, sprawnie realizował zaplano-
wane inwestycje, przyczyniając 
się tym samym do tworzenia po-
zytywnego wizerunku Spółdzielni. 
Całokształt jego pracy zawodo-
wej, działania, gospodarność, tro-
ska i dbałość o dobro oraz bezpie-
czeństwo mieszkańców i zasobów 
LSM w Lesznie, widoczne są do 
dnia dzisiejszego i będą wspomi-
nane przez kolejne lata. 
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Plan remontowy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie na 2021 rok 
 

Przedstawiamy Państwu poniżej tabelę z zakresem prac remontowych zaplanowanych do realizacji na rok 2021 w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotowe zestawienie ma charakter informacyjny i wskazuje, jakie prace zostaną wykonane 
na danej nieruchomości. Na 2021 rok zaplanowano między innymi: zwroty za wymianę posadzek w 171 pomieszczeniach, zwroty za wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach – 35 szt., wymianę stolarki okiennej na strychach – 17 szt., zwroty za wymianę 
drzwi wejściowych do mieszkań – 26 szt. oraz wymianę drzwi wejściowych do pomieszczeń wspólnego użytku – 6 szt. Ponadto wymienione zostaną maszynownie dźwigów osobowych – 2 szt. W nieruchomości nr 11 – ul. Grunwaldzka 117-119 i 123-125-
127 zlikwidowane zostaną junkersy gazowe, a budynek podłączony zostanie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z tym, powstanie nowa instalacja ciepłej wody użytkowej oraz wymieniona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna i gazowa. Na 
2021 rok zaplanowano także remont ok. 180 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. Zaplanowano również modernizację boiska wielofunkcyjnego w nieruchomości nr 23 – ul. 17 Stycznia wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami rekreacyjnymi. Koszt prac remontowych i inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na 
2021 rok wynosi 7 415 733,00 zł. 
 

Numer i nazwa nieruchomości 
Roboty 

stolarskie 
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zewnętrzne 
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Posadzki Balkony 
Roboty 

murarskie 
Drogi 

po zimie 
Drogi 

i chodniki 
Roboty 

dekarskie 

Place 
zabaw, 
boiska 

Pojemniki 
półpodziemne 

Roboty 
komin. 

i zduńskie 

Roboty 
malarskie 

Instalacja 
gazowa 

Instalacja 
wod.-kan. 

Instalacja 
c.o. i c.w. 

Dźwigi 
Domo- 
fony 

Spłata 
docieplenia 

i odsetek 
2021–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 



Realizacja prac remontowych w zasobach LSM w Lesznie 

 

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie nie prowadzi działalności inwe-
stycyjnej w zakresie budowy nowych obiektów. Prowadzi głównie działalność re-

montowo-konserwacyjną w celu utrzymania swoich zasobów w stanie niepogorszo-
nym oraz gwarantującym bezpieczeństwo i komfort zamieszkania, w połączeniu 

z optymalizacją kosztów utrzymania. W mijającym 2020 roku Leszczyńska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Lesznie realizowała założone w planie prace remontowe, 

najważniejsze z nich przedstawiamy Państwu poniżej. 
 

Jak co roku, na osiedlach Spółdzielni, w miejscu starych pojemników, pojawiają się 

nowe komplety pojemników półpodziemnych do segregacji odpadów. W tym roku 
zestawy poszerzone zostały o brązowe pojemniki na bioodpady. Tego typu komplety 

zamontowane zostały przy ul. Gen. Dowbora-Muśnickiego nr 2, ul. Prochow-
nia nr 12, ul. Niemieckiej nr 1 i nr 30 oraz przy ul. Spółdzielczej nr 1. 

 

 
 
U zbiegu ulic 55 Pułku Piechoty i Grunwaldzkiej powstał nowy i atrakcyjny 

plac zabaw, z atestowanymi urządzeniami zabawowymi. Został on ogrodzony i od-
powiednio zabezpieczony, przy wejściu zamieszczono regulamin dla jego użytkow-

ników. Wokół placu nasadzono nową zieleń, tworząc przyjemne miejsce wypo-
czynku i relaksu. Place zabaw niosą wiele korzyści dla naszych dzieci, a zabawa na 

świeżym powietrzu i w bezpiecznej przestrzeni zyskuje szczególnie w dzisiejszych 

czasach jeszcze większe znaczenie. 
 

 
 

W 2020 roku Spółdzielnia wykonywała także szereg prac i robót malarskich, murar-
skich i dekarskich. Wykonano między innymi remont wiatrołapów i daszków nad 

wejściem do budynków mieszkalnych w ilości 64 szt. Wyremontowane zostały 284 
balkony, na części z nich zostały wymienione ekrany i balustrady balkonowe. Po-

nadto prace murarskie i malarskie obejmowały liczne naprawy elewacyjne i posadz-
kowe zarówno budynków mieszkalnych, jak i garaży. Roboty stolarskie natomiast 

obejmowały wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych, piwnic oraz wy-

mianę, bądź naprawę stolarki drzwiowej i okiennej w lokalach mieszkalnych. Wyko-
nywano także roboty posadzkowe. 

 
Warto wspomnieć również o licznych robotach związanych z remontem dróg osie-

dlowych, chodników i parkingów. Na nieruchomości nr 23 wymieniono istniejącą 
nawierzchnię drogi i parkingów od wjazdu na osiedle przy budynku ul. 17-go Stycz-

nia nr 61-65 do Pawilonu przy ul. 17-go Stycznia nr 107 oraz przy boisku sporto-
wym. Nowe chodniki z kostki betonowej zostały ułożone na nieruchomości nr 22 od 

ul. Czechosłowackiej do ul. Bułgarskiej oraz na nieruchomości nr 21 od Pawilonu 

handlowego ul. Armii Krajowej nr 15 do budynku przy ul. Armii Krajowej nr 4. Na 
tej nieruchomości zmodernizowano także maszynownie dźwigów osobowych przy 

ul. Armii Krajowej nr 1 i nr 2. Przy ul. Niemieckiej trwa przebudowa istniejącej na-
wierzchni drogi, parkingów i chodników oraz podestów wejściowych do budynku wg 

dokumentacji projektowej. 
 

Zgodnie z harmonogramem, zakończone zostały prace związane z likwidacją jun-
kersów w budynkach przy ul. Zwycięstwa nr 2-8, nr 10-16, nr 18-22 oraz przy 

ul. Gen. Dowbora-Muśnickiego 1a i 1b. Wykonano całkowity remont instalacji 

wodnej, kanalizacyjnej i gazowej z doprowadzeniem ciepłej wody użytkowej z sieci 
MPEC. 

 

 

 

Wobec rosnącego braku miejsc postojowych dla samochodów mieszkańców zaso-
bów LSM w Lesznie, Spółdzielnia w 2020 roku zamontowała na osiedlach szlabany 

parkingowe. Dzięki nim, wjazd na teren parkingu pojazdów spoza danego osiedla 
stał się niemożliwy. Każdy właściciel lokalu mieszkalnego i garażu danej nierucho-

mości, przy której taki szlaban parkingowy powstał, otrzymał pilota do jego obsługi. 
Szlabany powstały przy ul. Prochownia 10-12, Al. Z. Krasińskiego-Poniatowskiego 

10, ul. Dąbrowskiego 10-26 oraz przy wjeździe od ul. Jagiellońskiej i ul. Niepodle-
głości 56-58. Omawiane szlabany parkingowe to urządzenia bardzo nowoczesne, 

wyposażone w system SOS - sterownik otwierany syreną, zapewniający automa-

tyczne podniesienie szlabanu w momencie podjazdu na sygnale dźwiękowym np. 
karetki pogotowia. 

 

 
 

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie to także tereny zielone, które 
obejmują łącznie powierzchnię 27,76 ha. Konserwacją i utrzymaniem zieleni w Spół-

dzielni zajmuje się grupa pracowników brygady ogrodniczej przy Administracji Osie-
dla LSM, Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o., Firma „Anticulex” Krzysztof Biegański 

coraz Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie i w Lesznie. W ramach prowadzonej 

przez cały rok konserwacji terenów zieleni najważniejsze i najbardziej intensywne 
prace przypadały na okres wiosenno-letni. Na osiedlu Przyjaźni została przeprowa-

dzona akcja przycinania drzew. Wypiękniało osiedle Prochownia i Przylesie, gdzie 
wykonano nowe klomby ozdobne z roślin iglastych i kwitnących oraz uzupełniono 

żywopłoty. Usunięto drzewa i wykonano nową zieleń przy ul. Sułkowskiego oraz 
urządzono duży klomb przy ul. Grunwaldzkiej. Również przy nowopowstałych po-

jemnikach półpodziemnych oraz wyremontowanych drogach, parkingach i chodni-

kach na nowo zagospodarowano zieleń. 
 

 
 

Poza tym, na terenie zasobów Spółdzielni zostały posadzone drzewa odpowiednich 
gatunków i o specjalnych wymogach dotyczących grubości pnia, określonych przez 

Urząd Miasta Leszna Wydział Ochrony Środowiska i Urząd Marszałkowski. Dzięki 
dbałości o otaczającą nas zieleń, osiedla stają się bardziej atrakcyjnym miejscem 

zamieszkania. Tereny zielone to idealne miejsce do wypoczynku, stanowiące od-
skocznię od codziennych spraw i życia w miejskim krajobrazie. 

 

 



Działalność Klubu „Kwadrat” 
 

Rok 2020 był wyjątkowym i niezwykle trudnym czasem dla każdego z nas. Od 
20 marca 2020r. został ogłoszony stan epidemii w naszym kraju, trwający do 

dnia dzisiejszego. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19, Zarząd 
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie podjął decyzję o zawieszeniu 

działalności Klubu „Kwadrat” w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do odwoła-

nia. Powyższa decyzja Zarządu została podjęta w celu ograniczenia rozprze-
strzeniania się wirusa, w trosce o zdrowie osób korzystających z zajęć organi-

zowanych w Klubie, instruktorów, pracowników. 
 

 
 

Zawieszenie działalności Klubu skutkowało odwołaniem zaplanowanych 
w  2020 r. imprez, przede wszystkim jubileuszowego koncertu pt.: „Nauczmy 

się żyć obok siebie” czy „Powitanie lata” – imprezy, na której prezentowane są 
umiejętności podopiecznych Klubu, jak również organizowane są zabawy i kon-

kursy, które co roku dostarczają uczestnikom wiele radości i zabawy. 
 

W tym miejscu Zarząd Spółdzielni pragnie zapewnić mieszkańców, że pomimo 

zaistniałej sytuacji, Klub „Kwadrat” nadal będzie istniał, a jego działalność zo-
stanie wznowiona, jak tylko będzie to możliwe. Leszczyńska Spółdzielnia Miesz-

kaniowa posiada bardzo bogato wyposażony klub osiedlowy. Znajduje się w nim 
sala do tańca i baletu z lustrami i drążkami, piec do wypalania ceramiki, sztalugi, 

stroje dla sekcji tanecznych i teatralnych oraz wszelkie akcesoria niezbędne do 

prowadzenia zajęć artystycznych. Posiadając takie zaplecze, zarówno mate-
rialne, jak i w postaci wykwalifikowanej kadry, Zarząd Spółdzielni nie może po-

zwolić na likwidację placówki, która pełni funkcję wychowawczą, opiekuńczą, 
zapewnianiającą kształcenie talentów. 

 

 
 

Biorąc pod uwagę niezmienną, groźną sytuację pandemiczną, na tę chwilę Za-

rząd przewiduje zamknięcie Klubu do końca czerwca 2021 r. z nadzieją, że za-
jęcia będą mogły rozpocząć się ponownie po wakacjach od miesiąca września 

2021 r. 
 

 

 
 

Powyższe rozwiązanie zostało ujęte w Planie finansowo-gospodarczym na 
2021 r. W związku ze wstrzymaniem działalności Klubu jeszcze przynajmniej 

przez pierwsze 6 miesięcy 2021 r., została podjęta decyzja o obniżeniu opłat na 
działalność społeczno-oświatową i kulturalną dla członków Spółdzielni z 0,11 

zł/m2 na 0,06 zł/m2. Opłata ta pozwoli na pokrycie stałych kosztów Klubu oraz 

ewentualne wznowienie jego działalności od miesiąca września 2021 r. 
 

 
 
O ponownym uruchomieniu działalności sekcji i zajęć w Klubie „Kwadrat”, 

mieszkańcy Spółdzielni zostaną natychmiast poinformowani poprzez zamiesz-

czenie ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, w siedzibie Klubu Kwadrat, jak również 
na stronie internetowej Spółdzielni oraz na stronie internetowej Klubu „Kwa-

drat”. 
 

 

 

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 
 
 
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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