
 
 

 
 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Lesznie zapraszają Państwa do lektury 14 numeru Biuletynu 
Informacyjnego. W aktualnym numerze biuletynu znajdziecie Pań-
stwo informacje dotyczące prac remontowych zarówno tych zrea-
lizowanych w 2021 roku, jak i tych zaplanowanych na nadchodzący 
2022 rok oraz ważne informacje dotyczące wznowionej działalno-
ści społecznej, oświatowej i kulturalnej świadczonej przez Spół-
dzielnię w Klubie „Kwadrat”. 
 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie z uwagi 
na trwającą nadal sytuację pandemiczną w kraju, działając na pod-
stawie decyzji rządowej o stanie zagrożenia epidemicznego infor-
muje, że obsługa interesantów odbywa się w okienku podawczym 
przy ul. Sułkowskiego 46. Uruchomione dla Państwa okienko po-
dawcze jest czynne codziennie w godzinach pracy Spółdzielni. 
Przypominamy, że każda osoba chcąca skorzystać z tej formy ko-
munikacji obowiązkowo musi mieć założone jednorazowe ręka-
wiczki i maseczkę. Poza tym z pracownikami Spółdzielni można 
kontaktować się telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej, tradycyjnej lub lokowania korespondencji do skrzynki 
podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółdzielni. Po-
nadto informujemy, że wszystkie nieprzewidziane awarie pracow-
nicy Administracji Osiedla LSM oraz firmy zewnętrzne starają się 

usuwać na bieżąco i bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem szczegól-
nej ostrożności i zasad bezpieczeństwa. 
 
Od września 2021 r. wznowiona została działalność Klubu „Kwa-
drat”. Szerzej na temat zakresu działalności Klubu oraz jego po-
szczególnych sekcji przeczytacie Państwo na stronie 4 biuletynu. 
 
Mijający rok był bez wątpienia rokiem trudnym i niespokojnym 
z uwagi na trwającą pandemię. Był to czas wymagający od nas roz-
wagi, racjonalności i dyscypliny w kwestii realizacji założonych pla-
nów i zadań. Nierzadko każdy z nas znajdował się w ciężkiej sytua-
cji zarówno społecznej, ekonomicznej, jak i zdrowotnej czy rodzin-
nej. Jednak pomimo licznych ograniczeń, praktycznie w każdej sfe-
rze życia, staraliśmy się funkcjonować w miarę normalnie i z opty-
mizmem spoglądać w przyszłość. 
 
Wobec nadchodzącego Nowego 2022 roku Rada Nadzorcza oraz 
Zarząd LSM w Lesznie życzy Państwu, aby ten trudny czas szybko 
się skończył. Dbajmy o siebie i swoich bliskich, zachowujmy dy-
stans społeczny tak, abyśmy mogli być bezpieczni. Niech ten świą-
teczny czas będzie dla wszystkich wyjątkowy, pełen rodzinnego 
ciepła, a w każdym sercu niech zagości radość i nadzieja na lepsze 
jutro. 

Z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia oraz 

nadchodzącego Nowego 2022 Roku 

życzymy Mieszkańcom, 

aby ten najpiękniejszy czas napełnił 

wszystkich radością, 

ciepłem i życzliwością. 

Niech te szczególne dni będą okazją 

do wspólnego przeżywania Świąt 

w serdecznym gronie rodziny 

i przyjaciół 

 

Rada Nadzorcza, Zarząd 

oraz pracownicy 

Leszczyńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Lesznie 



Plan remontowy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie na 2022 rok 
 

Przedstawiamy Państwu poniżej tabelę z zakresem prac remontowych zaplanowanych do realizacji na rok 2022 w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedmiotowe zestawienie ma charakter informacyjny i wskazuje, jakie prace zostaną wykonane 
na danej nieruchomości. Na 2022 rok zaplanowano między innymi: wymianę posadzek w 145 pomieszczeniach, wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach – 9 szt., wymianę stolarki okiennej na strychach – 9 szt., wymianę drzwi wejściowych do mieszkań 
– 28 szt., wymianę drzwi wejściowych do budynku – 1 szt. oraz wymianę drzwi wejściowych do pomieszczeń wspólnego użytku – 21 szt. Ponadto wymienione zostaną maszynownie dźwigów osobowych – 2 szt. W nieruchomości nr 15 – ul. Sienkiewicza, 
nieruchomości nr 16 - ul. Klonowicza, nieruchomości nr 17 – ul. Okrzei, ul. Szymanowskiego, ul. Spółdzielcza zlikwidowane zostaną junkersy gazowe, a budynki podłączone zostaną do miejskiej sieci ciepłowniczej. W związku z tym, powstanie nowa 
instalacja ciepłej wody użytkowej oraz wymienione zostaną instalacje wodno-kanalizacyjna i gazowa. Na 2022 rok zaplanowano także remont ok. 222 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 montaż szlabanów w nieruchomości nr 19 – ul. Grunwaldzka oraz nieruchomościach garażowych nr 59 i 60 – ul. 55 Pułku 
Piechoty. Koszt prac remontowych i inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na 2022 rok wynosi 5 552 635,00 zł. 
 

Numer i nazwa nieruchomości 
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stolarskie 
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zewnętrzne 

do 
budynku 

Posadzki Balkony 
Roboty 

murarskie 
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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 
2022-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 
 
Trwająca od ubiegłego roku pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 
znacznie zmieniła organizację pracy wielu instytucji, firm, przed-
siębiorstw czy urzędów, wprowadzając liczne ograniczenia, nakazy 
i zakazy. Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie 
w 2021 r. z zachowaniem zasad przeciwepidemicznych realizowała 
założone w planie prace remontowe oraz prace konserwacyjne, 
gwarantujące bezpieczeństwo i komfort zamieszkania w zasobach 
Spółdzielni. Najważniejsze z nich przedstawiamy Państwu poniżej. 
 

 
 
Zgodnie z harmonogramem zlikwidowane zostały junkersy w bu-
dynkach w Lesznie przy ul. Grunwaldzkiej nr 117, 119 i ul. Grun-
waldzkiej nr 123, 125 i 127. Wykonany został kapitalny remont in-
stalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej z doprowadzeniem ciepłej 
wody użytkowej z przebudową węzłów cieplnych zrealizowanych 
przez MPEC. 
 
Wykonano remont 3 wiatrołapów i 56 daszków nad wejściem do 
budynków. Wyremontowane zostały 294 balkony z modernizacją 
balustrad i ekranów. Ponadto prace murarskie i malarskie obejmo-
wały liczne naprawy elewacyjne – w tym renowacje, usuwanie glo-
nów i graffiti. Realizowano także roboty posadzkowe na budyn-
kach mieszkalnych w lokalach wspólnego użytku, jak i w garażach 
oraz drobne roboty dekarskie. Zgodnie z planem remontów wy-
mieniana była przez mieszkańców stolarka okienna i drzwiowa 
w lokalach mieszkalnych oraz posadzki, w ramach częściowych re-
fundacji kosztów przez Spółdzielnię. Roboty stolarskie obejmo-
wały również wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych 
i piwnic. 
 
Na nieruchomości „21” w Lesznie przy ul. Węgierskiej nr 5 i nr 7, 
zmodernizowane zostały maszynownie dźwigów osobowych. Roz-
poczęto tam także prace dotyczące malowania klatek schodowych 
i prace związane z wymianą tradycyjnego oświetlenia na energo-
oszczędne lampy z czujnikami ruchu. 
 
Wymiana opraw świetlnych z czujnikami ruchu na klatkach scho-
dowych budynków mieszkalnych jest kontynuowana przez Spół-
dzielnię od lat. Przy zastosowaniu tego rodzaju oświetlenia włą-
czenie światła na parterze, nie uruchamia oświetlenia na wszyst-
kich piętrach budynku, a jedynie w przestrzeni wykrycia ruchu. 
Przekłada się to na duże oszczędności w zużyciu energii elektrycz-
nej, bowiem oświetlenie pracuje selektywnie tylko tam, gdzie 
w danym momencie jest potrzebne. Również przed wejściami do 
klatek schodowych budynków montowane są oprawy świetlne 
z czujnikami zmierzchu oraz ruchu wg potrzeb, stanowiące bardzo 
praktyczne i ekologiczne rozwiązanie zarządzania oświetleniem. 

Na nieruchomości nr „20” w Lesznie przy ul. Grunwaldzkiej nr 21-
115 na 41 klatkach, zostały wymienione domofony analogowe na 
elektroniczne. Jednocześnie w 410 mieszkaniach zostały zamonto-
wane nowe unifony. 
 
LSM w Lesznie w 2021 r. dokonała szeregu robót związanych z na-
prawą dróg osiedlowych, chodników i parkingów. W I kwartale 
2021 r. zakończono prace związane z modernizacją drogi w Lesznie 
przy ul. Niemieckiej. Przebudowana została istniejąca nawierzch-
nia drogi, parkingów, chodników oraz podestów wejściowych. Za-
gospodarowano na nowo zieleń, stanowiącą nierozłączny element 
osiedlowego krajobrazu. Powstały piękne nowe klomby z roślin 
iglastych i kwitnących, uzupełniono żywopłoty oraz pojawiły się 
młode drzewa i krzewy. Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że 
wspomniane wyżej prace drogowe stanowią kolejny etap zakrojo-
nego na szeroką skalę wieloletniego planu przebudowy i moderni-
zacji wszystkich ulic i parkingów na osiedlu Przyjaźni. 
 
Jednocześnie informujemy, że przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych rozpoczniemy w grudniu roboty drogowe związane 
z modernizacją i przebudową drogi wewnętrznej i parkingów 
w Lesznie przy ul. Czechosłowackiej, które planujemy zakończyć 
w kwietniu 2022 roku. 
 

 
 
Nurtującym i powracającym problemem w chłodne i mroźne dni 
jest przebywanie wolnożyjących kotów w pomieszczeniach piw-
nicznych bloków. Z uwagi na uciążliwości dla mieszkańców zwią-
zane głównie z ciągłym zanieczyszczaniem tych pomieszczeń i nie-
przyjemnym zapachem, Zarząd LSM prosi o niedokarmianie kotów 
oraz o zamykanie okienek piwnicznych. Na poszczególnych osie-
dlach Spółdzielni znajdują się ocieplone kocie domki, stanowiące 
bezpieczne schronienie dla kotów. Wyznaczone osoby sprawują 
opiekę nad danym domkiem, dbając o czystość i zapewniając ko-
tom pożywienie i świeżą wodę. Pozostawianie otwartych okienek 
i pożywienia w pomieszczeniach piwnicznych czy przy pojemni-
kach i koszach na śmieci prowadzi do rozprzestrzeniania się szczu-
rów. Z uwagi na rosnącą ilość tych gryzoni oraz zagrożenie, jakie 
niesie kontakt z nimi, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na 
ten problem. Ponadto mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców prosimy także o niedokarmianie ptaków 
pieczywem. Dokarmianie ptaków jest niedozwolone i przyczynia 
się znacznie do wzrostu zanieczyszczeń na ławkach, balkonach, 
chodnikach czy w piaskownicach, powodując realne zagrożenie 
bakteriologiczne dla zdrowia ludzi. Natomiast łatwy dostęp do 
resztek pożywienia czy chleba sprawia, że zwiększa się także liczba 
niechcianych gryzoni tj. szczurów na osiedlach. Starajmy się zatem 
nie zanieczyszczać i nie zaśmiecać naszej przestrzeni publicznej, 
dla naszego wspólnego dobra. 



Działalność Klubu „Kwadrat” 
 
Trwająca od marca 2020 r. pandemia koronawirusa spowodowała znaczne utrudnienia i ograni-
czenia zarówno w gospodarce, jak i w życiu prywatnym. Wprowadzone restrykcje dotkliwie od-
czuł sektor kultury, na dłuższy czas zamknięte zostały kina, teatry. 
W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz ochrony zdrowia osób korzystających 
z zajęć organizowanych w Klubie „Kwadrat”, instruktorów, pracowników, Zarząd Leszczyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie podjął decyzję o zawieszeniu działalności Klubu od dnia 
12 marca 2020 r. do odwołania. W tym czasie aktywne pozostały Koło Wędkarskie oraz sekcja 
plastyczno-ceramiczna. Pomimo wprowadzonych przez rząd obostrzeń, Koło Wędkarskie mogło 
kontynuować swoje spotkania, które odbywały się na wolnym powietrzu. Jak każdego roku, zor-
ganizowano liczne połowy towarzyskie oraz zawody. 
 

 
 
W tym trudnym czasie zajęcia sekcji plastyczno-ceramicznej odbywały się w trybie on-line. 
Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Przygoto-
wane wyroby ceramiczne systematycznie były wypalane w specjalistycznym piecu do wypalania 
ceramiki, mieszczącym się w Klubie „Kwadrat”. Zdjęcia prac wykonanych przez uczestników sek-
cji mogliśmy podziwiać na profilu społecznościowym Facebook. 
 
Sytuacja pandemiczna w III kwartale 2021 r. pozwoliła na wznowienie działalności Klubu „Kwa-
drat”. We wrześniu przeprowadzony został nabór do sekcji, a w październiku rozpoczęły się za-
jęcia. Pragniemy zaznaczyć, że obecnie zajęcia organizowane są tylko i wyłącznie dla osób bę-
dących członkami Spółdzielni. Jak tylko będzie to możliwe, działalność Klubu zostanie rozsze-
rzona dla osób niebędących członkami Spółdzielni oraz dla osób spoza Spółdzielni. 
 

 

W Klubie „Kwadrat” wznowione zostały zajęcia następujących sekcji: 
● sekcja taneczna – 2 grupy, 
● Yoga – 3 grupy, 
● gimnastyka – 2 grupy, 
● sekcja ceramiczna – 1 grupa, 
● sekcja plastyczna dla dzieci – 2 grupy, 
● sekcja plastyczna dla młodzieży – 1 grupa, 
● sekcja wokalna – 1 grupa, 
● zajęcia teatralne – 1 grupa, 
● nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne. 
 
Zajęcia w Klubie odbywają się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz reżimu sani-
tarnego. Zostały uruchomione dwie pary drzwi, z czego jedna przeznaczona jest dla osób wcho-
dzących, druga dla osób wychodzących, aby kontakty uczestników różnych sekcji ograniczyć do 
minimum. Dodatkowo pomiędzy każdymi zajęciami zachowana jest 30 minutowa przerwa, która 
pozwala na odświeżenie sali i przygotowanie jej do kolejnych zajęć. 
 

 
 
Po kilkunastomiesięcznej przerwie w działalności Klubu „Kwadrat”, wznowione od października 
zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony członków naszej Spółdzielni. Pragniemy 
wyrazić ogromną radość widząc, że pomimo tego trudnego czasu, nasi mieszkańcy cieszą się 
zdrowiem i energią, aby móc korzystać z oferty Klubu „Kwadrat”. Śmiało można stwierdzić, że 
jego działalność jest nadal potrzebna i pożądana przez mieszkańców, a decyzja o ponownym 
jego uruchomieniu była słuszna. 

Ważne telefony 
 
Administracja Osiedla Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
ul. Luksemburska 12 
(zgłaszanie awarii lub innych problemów technicznych w Twoim mieszkaniu, budynku, 
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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