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śmieci po 1 lipca 2013r.
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, nadzór nad gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi będzie należał właśnie do gmin, czyli  
w naszym przypadku do Urzędu Miasta Zduńska Wola.  
 > str. 5

kiedy wymiana podzielników?
Informowaliśmy już wielokrotnie m.in. na łamach 
naszego publikatora i w lokalnej tv o konieczności 
zmiany urządzeń do rozliczania kosztów ogrzewa-
nia przed kolejnym sezonem grzewczym. Na jakim 
etapie są przygotowania do tych prac? Kto i kiedy 
je wykona? > str. 10

kolejne docieplenia
W ciągu ostatnich lat nastąpiła widoczna zmiana 
w wyglądzie osiedli Spółdzielni. Skoszone trawni-
ki, coraz więcej nowych chodników, parkingów, 
nowe place zabaw dla naszych pociech i coraz wię-
cej odnowionych budynków.  > str. 4

o co nioskowali mieszkańcy?
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni to nie-
powtarzalna okazja do tego aby zaprezentować 
swoje pomysły na jej funkcjonowanie.  Mieszkańcy 
wykorzystują tę okazję do  zgłaszania swoich wnio-
sków.  > str. 3

W NUMERZE:

R E K L A M A

Pod koniec maja w Domu Kultury Lokator odbyło się 
Walne Zgromadzenie Członków naszej  Spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” odbyło się 
w czterech częściach w dniach  od 21do 24 maja 2013r. i zostało zwołane zgodnie ze 
Statutem Spółdzielni. Zebrania miały charakter typowo sprawozdawczy. Jak mówi 
przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Lokator” Zbigniew Pierzak wszystkie cząstko-
we zgromadzenia przebiegły prawidłowo, zgodnie z przyjętymi procedurami . Rada 
Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie ze swojej  działalności w 2012r. oraz zapozna-
ła zebranych z wynikami  lustracji pełnej działalności Spółdzielni za 2011r. 

mieszkańcy 
podzielili zysk
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– Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie sprawozdanie finan-
sowe i działalności Spółdzielni w 2012r. – podkreśla przewod-
niczący Rady Nadzorczej. – W ubiegłym roku nasza spółdziel-
nia osiągnęła  zysk netto w wysokości ok.1,5 mln zł. Niestety 
ponad 100 tysięcy złotych trzeba było odprowadzić w postaci 
podatku dochodowego. Miedzy innymi z tego względu miesz-
kańcy uczestniczący w zebraniach mogli wpisać się na listy 
poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy zwalniającej 
spółdzielnie od tego obowiązku i przeznaczeniu środków na 
fundusz remontowy.

Frekwencja na zebraniach wyniosła 3,5 procent,  co przy ze-
braniach sprawozdawczych jest już normą. Przyjęto łącznie  23 
uchwały, w tym między innymi 2 – w sprawie zmian do Statutu 
Spółdzielni, 5 – w sprawie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej 
dotyczących wykreśleń z rejestru członków Spółdzielni,  z tytu-
łu zadłużeń w opłatach za użytkowanie lokalu mieszkalnego. 

Podjęto też uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilanso-
wej za 2012r.

- Zaproponowaliśmy, by wypracowany przez nas  zysk prze-
znaczyć min.  na zakup podzielników, które w tym roku będzie-
my wymieniać mieszkańcom – podkreśla Przemysław Gibert, 
prezes SM „Lokator”.  De facto będzie to forma dofinansowa-
nia stawki eksploatacyjnej mieszkań, co pozwoli na zapłacenie 
za podzielniki bez dodatkowych opłat dla naszych członków. 
Oprócz tego sporo środków  przeznaczamy na inne cele go-
spodarcze jak zakup pergoli śmietnikowych , budowę miejsc 
parkingowych, remont drogi. Jak co roku i obecnie sporą kwo-
tę bo 60 tys. zł przeznaczyliśmy na dofinansowanie remontów 
mieszkań w bloku przy ul. Spacerowej 70,  gdzie do dzisiaj bo-
rykamy się z zastosowaną, w latach 70 ubiegłego wieku, sub-
stancją toksyczną.

Spółdzielcy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu 
przyjęli też uchwałę dotyczącą zmniejszenia liczby członków 
Rady Nadzorczej z 15 na 13 osób. Jak mówi Przemysław Gibert 

jest to efekt wniosku złożonego na poprzednim sprawozdaw-
czo – wyborczym  Walnym Zgromadzeniu. Liczba ta, po zareje-
strowaniu statutu w Sądzie, obowiązywać będzie od następ-
nej kadencji rady.

Osoby uczestniczące w zebraniach udzieliły również abso-
lutorium poszczególnym członkom Zarządu – prezesowi Spół-
dzielni Przemysławowi Gibertowi, wiceprezesowi Romanowi 
Krzyżańskiemu oraz członkowi Zarządu Tomaszowi Padzikowi. 

- Absolutorium otrzymaliśmy ogromną większością głosów, 
za co wszystkim uczestnikom zebrań bardzo serdecznie dzię-
kujemy – mówi Przemysław Gibert. – Taki wynik cieszy i świad-
czy o tym, że mieszkańcy oceniają pozytywnie prowadzoną 
przez nas politykę  i jednocześnie mobilizuje.

Jak podkreśla prezes Spółdzielni zebrania są formą konsul-
tacji i informacji dla mieszkańców na temat tego, co się dzieje 
w Spółdzielni, co Spółdzielnia zamierza robić, jakie są jej plany 
remontowe, termomodernizacyjne i inne. To także okazja dla 
mieszkańców, by zgłaszali swoje wnioski. 

Zarząd Spółdzielni dziękuje również wszystkim osobom 
uczestniczącym w zebraniach i zasiadających w prezydiach i we 
wszystkich komisjach za ich wkład w sprawną ich organizację. 

TeksT: AnnA PerkA
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Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni to niepowta-
rzalna okazja do tego aby zaprezentować swoje pomysły na 
jej funkcjonowanie.  Mieszkańcy wykorzystują tę okazję do  
zgłaszania swoich wniosków. Inicjatywy to o tyle ciekawe, 
że już na tym samym zebraniu poddane głosowaniu, zysku-
ją lub nie,  poparcie innych zebranych osób.  Każdy członek 
naszej spółdzielni, uczestniczący w zebraniach mógł zabrać 
głos, powiedzieć Zarządowi  co mu się  podoba, co by chciał 
zmienić, czego na danym osiedlu brakuje, co w najbliższym 
czasie powinno być wykonane. 

Na czterech częściach Walnego Zgromadzenia, które odby-
ło się pod koniec maja br. mieszkańcy złożyli łącznie 10 wnio-
sków, które uzyskały akceptację zebranych.  Podobnie jak w 
latach ubiegłych ich zdecydowana większość  dotyczyła prze-
prowadzenia prac remontowych na osiedlach, zwłaszcza po-
większenia lub budowy nowych  parkingów. 

walne zgromadzenie 
o co wnioskowali mieszkańcy?

Na zebraniach Członkowie Spółdzielni poruszyli również te-
mat nowych zamykanych pergoli śmietnikowych. Pytali Zarząd 
SM Lokator kiedy na ich osiedlu pojawią się takie pergole oraz 
jak będzie wyglądać sytuacja po wejściu w życie tzw. ustawy 
śmieciowej. Mówili o swoich obawach dotyczących segregacji 
śmieci oraz problemie podrzucania nieczystości przez osoby 
nie mieszkające w blokach.

Pozostała część wniosków, która została złożona przez 
spółdzielców dotyczyła  konieczności wymiany drzwi wejścio-
wych do klatek schodowych, a co za tym idzie również wymia-
ny domofonów na cyfrowe oraz wymiany oświetlenia przed 
klatkami na urządzenia z czujnikiem ruchu. 

Niestety i tym razem zwrócono uwagę na niewłaściwe za-
chowanie się właścicieli psów, którzy ze szczególnym upodo-
baniem łamią przepisy prawa w tym zakresie. Jest to np. 
wyprowadzanie psów bez opieki, smyczy czy kagańca oraz  
zanieczyszczanie terenów zielonych i placów zabaw dla dzieci.  
W tej sprawie został złożony wniosek o nałożenie na właścicie-
li psów dodatkowych opłat.

W czasie dyskusji omawiane były min:  sprawa budowy pa-
wilonów przy ul. Łódzkiej i zapychania się kanalizacji sanitar-
nej przy ul. Gierymskiego 4. W pierwszym przypadku Zarząd 
przedstawił szczegóły tych inwestycji. W drugim sprawa  do-
tyczy sieci kanalizacyjnej należącej do MPWIK i zostanie tam  
przekazana.

Wszystkie złożone wnioski są szczegółowo rozpatrywane 
przez Zarząd Spółdzielni oraz kierowane zgodnie z kompeten-
cjami do poszczególnych organów spółdzielni. W miarę moż-
liwości finansowych część z nich będzie  realizowana w roku 
bieżącym, bądź wpisywana do planów na kolejne lata.

czerwiec
2013
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W ciągu ostatnich lat nastąpiła widoczna zmiana w wyglą-
dzie osiedli Spółdzielni. Skoszone trawniki, coraz więcej no-
wych chodników, parkingów, nowe place zabaw dla naszych 
pociech i coraz więcej odnowionych budynków. Wszystko to 
cieszy, ale zgodnie z porzekadłem „apetyt rośnie w miarę 
jedzenia” chcielibyśmy wszyscy – i władze Spółdzielni, i nasi 
mieszkańcy, aby prace takie wykonywane były w coraz więk-
szym zakresie, dzięki czemu nasze zasoby z roku na rok mogą 
być coraz ładniejsze. 

W przypadku termomodernizacji poprawa estetyki idzie w 
parze ze zmniejszeniem kosztów ogrzania budynków, dlatego 
kładziemy duży nacisk na realizację tych prac. 

W marcowym wydaniu naszego informatora przekazywali-
śmy Państwu plany dociepleń na ten rok. Mamy dobrą infor-
mację – zakres prac dociepleniowych będzie sporo większy! 

Poza 8 budynkami ujętymi wcześniej w planie termomoder-
nizacji Spółdzielni na 2013r. dodatkowo docieplimy ściany 17 
budynków i stropodachy w 4 budynkach przy ul.: 

• Getta Żydowskiego 21  – docieplenie ściany od strony 
loggii i ściany szczytowej od str. IV klatki

• Getta Żydowskiego 23  – docieplenie ściany od strony 
loggii i 2 ścian szczytowych, 

• Getta Żydowskiego 25  – docieplenie ściany od strony 
loggii i ściany szczytowej od str. I klatki,

• Getta Żydowskiego 27  – docieplenie ściany od strony 
loggii i 2 ścian szczytowych,

• Zachodniej 9  – docieplenie ściany od strony loggii i 2 
ścian szczytowych,

• Łódzkiej 18  – docieplenie ściany od strony loggii i 2 
ścian szczytowych,

• Łódzkiej 16  – docieplenie ściany od strony loggii i 2 
ścian szczytowych,

• Łódzkiej 14  – docieplenie ściany od strony loggii i 2 
ścian szczytowych,

• Łódzkiej 12  – docieplenie ściany szczytowej od str. IV klatki,
• Getta Żydowskiego 30  – docieplenie ściany od strony 

loggii i ściany szczytowej od str. I klatki,
• Getta Żydowskiego 24  – docieplenie ściany od strony 

loggii i 2 ścian szczytowych,
• Szadkowskiej 20 – docieplenie ściany szczytowej od 

str. III klatki, 
• Jaracza 2 – docieplenie ściany od str. podwórka,
• Iwaszkiewicza 3 – docieplenie ściany od str. podwórka,
• Baczyńskiego 4 – docieplenie ściany od str. podwórka,
• Modrzejewskiej 1 – docieplenie ściany od str. podwórka,
• Modrzejewskiej 3 – docieplenie ściany od str. podwórka,
• Lawendowej 28 – docieplenie stropodachu,
• Azaliowej 19 – docieplenie stropodachu,
• Sieradzkiej 16 – dodatkowe docieplenie stropodachu,
• Ogrodowej 23/31 – dodatkowe docieplenie stropodachu
• Przejazd 4 – dodatkowe docieplenie stropodachu.

W zakresie termomodernizacji ścian będzie też ujęta wy-
miana drzwi do klatek schodowych, okien piwnicznych i okien 
na klatkach schodowych, wymiana lamp oświetleniowych, 

zdecydUjĄ o swoim FUndUszU

Kolejne bloki podejmują decyzje na temat funduszu termo-
modernizacyjnego.

Już od czerwca kolejni mieszkańcy zdecydowali o swoim 
funduszu termo- modernizacyjnym. Z mieszkańcami bloków, 
w których zbliża się termin spłaty termomodernizacji Zarząd 
organizuje spotkania. Na nich pracownicy spółdzielni omawia-
ją sytuację  finansową  poszczególnych funduszy danej nieru-
chomości. Następnie omawiają zagadnienia, które ich zdaniem 
są dla nieruchomości niezbędne. Konsultują swoje spostrze-
żenia z zebranymi. W ten sposób powstaje plan działania dla 
danej nieruchomości na kolejne lata. W jego zakresie mieszczą 
się zarówno zagadnienia finansowe, jak i rzeczowe. Można po-
wiedzieć, że taki scenariusz realizowany jest z powodzeniem 
przez ostatnie dwa lata, czyli odkąd mieszkańcy pierwszych 
bloków zakończyli spłacanie termomodernizacji swoich blo-
ków. W praktyce oznacza to, że zmniejszeniu ulega stawka 
na termomodernizację, a zwiększeniu na  remonty. Ogólnie 
opłata za mieszkanie maleje o tyle, o ile zostaje uzgodnione 
z mieszkańcami co i w jakiej perspektywie będzie w nieru-
chomości wykonane. Zakres i kolejność prac każdorazowo są 
szczegółowo omówione i od nich właśnie zależy wysokość 
przyjętych stawek. 

Poniżej przedstawiamy wykaz  budynków gdzie w perspek-
tywie najbliższych 18 miesięcy upływa termin spłaty termo-
modernizacji:

1. Szkolna 10C – 2013.05.31 
2. Zielona 48 – 2013.08.31
3. Łaska 71 – 2013.08.31 
4. Pomorska 21 – 2013.08.31
5. Spacerowa 70 – 2013.11.30 
6. Lawendowa 28 – 2014.01.31
7. Łódzka 48 – 2014.01.31
8. Osmolińska 9 – 2014.02.28
9. Osmolińska 9A – 2014.03.31 
10. Azaliowa 19 – 2014.04.30 
11. Spacerowa 68 – 2014.05.31 
12. Łaska 69 – 2014.09.30
13. Zielona 50– 2014.11.30

TeksT: romAn krzyżAński, zAsTęPcA PrezesA zArządu

kolejne docieplenia

wymiana domofonów na cyfrowe – za wyjątkiem budynków, 
gdzie prace takie są już zrealizowane. W najbliższym czasie 
rozpocznie się przygotowanie do przetargu nieograniczone-
go, który wyłoni wykonawców w/w prac.

kierownik dziAłu Technicznego – hAnnA iwAniuk



5

Kolejny już raz poruszamy na naszych łamach temat 
przejęcia od 1 lipca 2013 roku wywozu odpadów przez sa-
morząd lokalny. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, nadzór nad gospodarowaniem od-
padami komunalnymi będzie należał właśnie do gmin, czyli 
w naszym przypadku do Urzędu Miasta Zduńska Wola.  To 
Urząd Miasta w drodze przetargu wybierze przedsiębior-
stwo, które po tej dacie  będzie wywoziło śmieci z naszych 
osiedli. 

Na Spółdzielni spoczywa obowiązek złożenia deklaracji  
w Państwa imieniu, z której będzie wynikała ilość mieszkań-
ców w danym bloku oraz szczególnie ważna informacja, że bę-
dziecie Państwo segregowali odpady. 

Podkreślamy znaczenie tej drugiej informacji, ponieważ 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 20.12.2012 roku mie-
sięczna stawka od osoby za odpady segregowane będzie wyno-
sić 8 złotych, a w przypadku braku selektywnej zbiórki wzrasta 
do 14 złotych. Zaliczki tak jak do tej pory będziecie Państwo 
wpłacać przy opłatach za mieszkanie, natomiast Spółdzielnia 
będzie przekazywać je na rachunek Urzędu Miasta.

Zarząd Spółdzielni zwraca się z prośbą do Państwa o prze-
strzeganie reguł selektywnego wyrzucania odpadów do okre-
ślonych pojemników.  W przypadku wyrzucania odpadów do 
niewłaściwych pojemników, firma wywozowa może zażądać 
od Miasta większej opłaty, co automatycznie spowoduje 
wzrost zaliczki do 14 złotych od osoby. Odpowiedzialność 
każdego użytkownika mieszkania w tym zakresie jest bardzo 
ważna, bo będzie dotyczyła wszystkich mieszkańców korzy-
stających z danej pergoli. W tym miejscu musimy Państwa 
poinformować o dodatkowej zmianie wprowadzonej Uchwałą 
Rady Miasta z dnia 20.12.2012 roku, a dotyczącej między inny-
mi faktu, że pojemniki na szkło nie będą stały po 1 lipca  w per-
golach. Skutkować to będzie koniecznością wyrzucania szkła 
kolorowego oraz bezbarwnego do specjalnych pojemników w 
punktach selektywnego zbierania, które w liczbie 90 mają być 
ustawione na terenie miasta.

Zarząd Spółdzielni przekazuje niniejszą informację z nadzie-
ją, że  będzie mogła ona stanowić uzupełnienie wiadomości na 
temat czekających nas zmian w zakresie śmieci. Szczegółowe 
zapisy uchwał znajdziecie Państwo na stronach Urzędu Miasta 
Zduńska Wola.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za złożone przez 
Państwa w kwietniu  ankiety dotyczące segregacji odpadów 
oraz ilości domowników zamieszkujących dane mieszkanie. W 
przypadku zmian ilości użytkowników mieszkań prosimy o skła-
danie wniosków w tej sprawie do administracji lub sekretariatu 
Spółdzielni. Informujemy, że korekta ilości osób ze względów 
proceduralnych nie zawsze będzie mogła się odbyć w tym sa-
mym miesiącu w którym wpłynie od Państwa wniosek. Wynika 
to z konieczności złożenia dodatkowej deklaracji do  miasta, ko-
rygującej stan ilości mieszkańców w danym bloku.

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z zasadami se-
gregacji odpadów oraz o stosowanie się do instrukcji tam za-
wartej. 

TeksT: TomAsz PAdzik
kierownik dziAłu gosPodArki zAsobAmi mieszkAniowymi 

śmieci po 1 lipca 2013 rokU
SELEKTYWNA

ZBIÓRKA ODPADÓW
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli informuje, że 
sposób segregacji odpadów określono w REGULAMINIE CZYSTOŚCI I PO-
RZĄDKU NA TERENIE MIASTA ZDUŃSKA WOLA (uchwała nr XXXII/399/13 
Rady Miasta Zduńska Wola). Na tej podstawie powstała niniejsza ulotka.

Schemat prawidłowego segregowania odpadów: 

DO NIEBIESKIch POjEmNIKÓW NA PAPIER WRZucAmY: 
• czysty papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub plasti-

kowych elementów, 
• papier piśmienny, 
• gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, prospekty, 
• papier szkolny i biurowy, 
• książki i zeszyty, 
• kartony i tektury,
• torebki papierowe, 
• papier pakowy, 
• pudełka kartonowe i tekturowe, 
PAmIĘTAj!: 
Usuń zszywki, metalowe lub plastikowe elementy

DO żÓłTYch POjEmNIKÓW NA TWORZYWA SZTucZNE 
I INNE ODPADY OPAKOWANIOWE WRZucAmY:
• zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek),
• zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek), 
• plastikowe nakrętki, 
• puszki po napojach, puszki po konserwach, 
• kartony po mleku, sokach i innych napojach (bez nakrętek),
• torebki, folie, celofan, 
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne plastikowe opakowania.
PAmIĘTAj!:
Zgnieć butelki, aluminiowe puszki i inne opakowania przed wrzuceniem

DO POjEmNIKÓW NA POZOSTAłE SELEKTYWNE 
ZEBRANE ODPADY KOmuNALNE WRZucAmY:
• bioodpady: resztki żywności, rośliny doniczkowe i cięte kwiaty, fusy 

od kawy czy herbaty, skorupki jaj, obierki, itp., 
• podpaski, pampersy, itp.,
• zużyte chusteczki higieniczne i ręczniki kuchenne, 
• obuwie i odzież, 
• zabawki, 
• popiół.

uWAGA
Osobno szkło bezbarwne i osobno szkło kolorowe  wrzucamy do oddziel-
nych dwudzielnych pojemników typu „IGLO” rozmieszczonych na terenie 
całego miasta.
Pozostałe nie wymienione odpady typu: leki, baterie, metale, sprzęt 
elektroniczny, żarówki itp. muszą być dostarczane do specjalnego punktu 
odbioru zwanego M-PORT.

Zduńska Wola, dnia 03.06.2013 r. zArząd sm „LokATor”
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Z  dziennika... Domu Kultury LOKATOR
OPRACOWANIE  – PRACOWNICY DOMU KULTURY „LOKATOR”

dzień dziecka w plenerze
Na ten dzień dzieci czekały z utęsknieniem. 11 czerwca, pomimo kilkudniowego opóźnienia, impreza z okazji Dnia Dziecka 
odbyła się w trzech miejscach na terenach zielonych Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” – przy ul. Baczyńskiego 5, przy ul. 
Zachodniej 7 oraz przy górce saneczkowej na ul. Osmolińskiej. 

Przygotowane atrakcje przyciągnęły tłumy dzieci z rodzicami i dziadkami .Od godz. 17-tej dzieci oblegały dmuchane zamki, 
zjeżdżalnie, karuzele, trampolinę, podróżowały wesołą kolejką ,bawiły się w basenie z piłeczkami. Dużym powodzeniem cieszyła 
się smaczna wata cukrowa, malowanie twarzy i włosów, przejażdżka bryczką oraz pokaz wozu strażackiego, do którego każdy 
zainteresowany mógł wsiąść. Pomimo pochmurnego nieba, na osiedlach było wesoło i kolorowo.

– Cieszymy się, że wreszcie dopisała pogoda – mówi Roman Krzyżański, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator. – 
Najbardziej zależało nam na tym, żeby zadowoleni byli najmłodsi mieszkańcy i mam nadzieję, że to nam się udało. Do zabawy 
zaprosiliśmy dzieci z rocznika 2002 i młodsze. Niestety, okazało się, że nie doszacowaliśmy naszych możliwości i nie do końca 
jesteśmy zadowoleni. Z jednej strony było widać uśmiech na twarzach dzieci, ale z drugiej – niestety – długie kolejki do poszcze-
gólnych zabawek i to nas nie satysfakcjonuje. Dlatego w przyszłości planujemy wprowadzić pewne zmiany.

W planach jak podkreśla Roman Krzyżański jest wydłużenie czasu trwania imprez plenerowych oraz wystosowanie przez 
Spółdzielnię zaproszeń do Wspólnot, by włączyły się w organizację osiedlowych Dni Dziecka.

DK Lokator oraz Rady Osiedli dziękują serdecznie za pomoc:
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
Stowarzyszeniu Agro Aves Gajewniki 2    
Uczennicom Liceum Plastycznego  im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli
Paniom konsultantkom z firmy AVON.

koncert mUzyki 
akordeonowej

W tym samym czasie kiedy dzieci bawiły się na imprezie ple-
nerowej z okazji Dnia Dziecka, w naszej sali widowiskowej roz-
brzmiewały dźwięki muzyki akordeonowej wykonanej przez 
utalentowanych artystów - uczniów z klasy akordeonu Dariusza 
Wlazło z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej 
Woli.  W programie koncertu znalazły się utwory takich mistrzów 
jak:  J.S.Bach, W.A. Mozart, A.Piazzolla. Dodatkowo w koncercie 
usłyszeliśmy kompozycje polskich i fińskich kompozytorów, a 
także słynne walce rosyjskie i francuskie w opracowaniach ory-
ginalnych na akordeon. Głównym celem koncertu była prezen-
tacja dorobku artystycznego akordeonistów – uczniów PSM I i II 
stopnia w Zduńskiej Woli, propagowanie muzyki akordeonowej 
wśród mieszkańców, prezentacja akordeonu jako instrumentu o 
niezwykłych walorach artystycznych. Na scenie wystąpili : Marty-
na Szwejda, Jakub Herman, Artur Kornacki, Franciszek Zieliński, 
Wiktor Badowki, Miłosz Jarząb i Dominik Dominiak.

UWAGA !!! WAKACJE Z „LOKATOREM”
Dom Kultury „Lokator”  zaprasza dzieci do udziału w Wakacyjnej Akcji Letniej  , która trwać będzie  od 15 lipca do 14 sierpnia.

Jesteśmy pewni, że tak jak każdego roku tak i w tym, każdy znajdzie u nas coś miłego! W naszych tegorocznych propozycjach m.in: Szkółka Tenisa Ziemnego, Szkółka „Zatańcz Street 
Dance”, Wycieczka do Biskupina, Aquparku w Łodzi, Uniejowa, warsztaty (wyjazdowe) z SEMAFOREM i kinem Orange IMAX w Łodzi.  

Nie zabraknie także ogniska, zabaw sportowych i pieszych wycieczek.
Już wkrótce – szczegółowe informacje  na naszej stronie internetowej www.dklokator.pl, 

na plakatach, w telewizji ZW Media oraz w prasie lokalnej.

We wtorek 30 kwietnia 2013r. odszedł od nas nasz wieloletni przyjaciel, nieza-
stąpiony kolega, działacz, zapalony wędkarz, społeczny opiekun Koła Wędkar-

skiego „Lokator” - JANEK KUŹNIK. W Kole aktywnie działał od 2000 r. ,najpierw jako 
członek, a ostatnio jako honorowy Prezes.

Od 47 lat działał w Polskim Związku Wędkarskim. Był organizatorem oraz sędzią 
wielu zawodów wędkarskich. Dał się poznać jako życzliwy kolega, wychowawca przy-
szłych pokoleń wędkarzy. Wniósł istotny wkład w rozwój wędkarstwa w naszym re-
gionie. W uznaniu jego działalności, w szczególności za pracę z młodzieżą odznaczony 
został wieloma nagrodami oraz odznaczeniami związkowymi.

Prywatnie pamiętamy Go jako otwartego, życzliwego Człowieka, z którym zawsze 
można było podzielić się kłopotami, na pomoc którego, zawsze można było liczyć.

Lukę po nim trudno będzie komukolwiek zapełnić.
Żegnaj Janku... pozostaniesz w naszych sercach na zawsze.
pracownicy SM „Lokator”,  przyjaciele z DK „Lokator” , przyjaciele z Koła Wędkarskiego „Lokator”

FOTOREPORTAż
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Dział Telewizji Kablowej S.M. „Lokator” przypomina Pań-
stwu, że  pomimo ogólnej, majowej cyfryzacji województwa 
łódzkiego, u nas sygnał telewizji analogowej nie został wyłą-
czony. Abonenci, którzy podpisali umowę z ZW Media mogą 
bez przeszkód oglądać analogowe programy bez konieczności 
zakupu dekoderów DVB-T. Nie zmuszamy Państwa do dodat-
kowych zakupów ani do przejścia na cyfrowy odbiór naziem-
nych kanałów telewizyjnych , gdyż nasze urządzenia pozwalają 
na takie przetwarzanie sygnału, aby abonenci oglądali telewi-
zję jak dawniej.

Jednak zachęcamy do zakupu pakietów  telewizji cyfrowej, 
która znajduje się w ofercie ZW Media. Zobaczycie tu Państwo 
wiele interesujących kanałów tematycznych, szeroki wachlarz 
programów rozrywkowych i sportowych. Każdy znajdzie coś 
dla siebie. A wszystko w najlepszej jakości i na miejscu, w Pań-
stwa kablu.  Nadal obowiązują też atrakcyjne ceny na deko-
dery DVB-C i Moduły CAM, które umożliwiają odbiór naszej 
cyfrówki. Zapraszamy zatem do podpisywania umów telewi-
zyjnych z dziale telewizji – ZW  Media przy ul. Osmolińskiej 6.

A już niebawem czekają nas kolejne zmiany w cyfrówce.  
Idzie nowsza era telewizji cyfrowej ZW  Media, a z nią więcej 
programów w jakości HD i EPG – przewodnik po programach 
telewizyjnych. O szczegółach dowiedzą się Państwo w kolej-
nym numerze Informatora Lokatora.

Nie zapomnieliśmy również o abonentach sieci interneto-
wej ZW Media. Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się 
do zmian na lepsze , decydując się, na przykład, na zakup do-
datkowego łącza internetowego. Dla przyszłych i obecnych 
internautów już w maju przedstawiliśmy niezwykle atrakcyjną 
ofertę. Znacznie zwiększyliśmy prędkości internetowe, zacho-
wując, a nawet obniżając dotychczasowe ceny. Nasi klienci 
mają teraz do wyboru 4 pakiety internetowe, które swoimi 
prędkościami zadowolą nawet najbardziej wymagających 
„surferów” sieci. Mogą Państwo wybrać umowę beztermino-
wą , na 12 lub 24 miesiące. Od  okresu trwania umowy uzależ-
niona jest stawka opłaty aktywacyjnej. 

kierownik dziAłu TeLewizji kAbLowej 
AgnieszkA obłąk

co kabel niesie…
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Informowaliśmy już wielokrotnie m.in. na łamach nasze-
go publikatora i w lokalnej tv o konieczności zmiany urzą-
dzeń do rozliczania kosztów ogrzewania przed kolejnym 
sezonem grzewczym. Na jakim etapie są przygotowania do 
tych prac? Kto i kiedy je wykona?

W dniu 29 maja b.r. zakończyła się procedura przetargu 
nieograniczonego. Została ona przygotowana po przeprowa-
dzeniu akcji sondażowej, mającej na celu rozpoznanie potrzeb 
naszych mieszkańców. Przypomnijmy, że w jej wyniku loka-
torzy 6 bloków zdecydowali się na rozliczanie kosztów ciepła 
na podstawie powierzchni mieszkania, lokatorzy 20 bloków 
chcieli kontynuować rozliczenia na podstawie wskazań po-
dzielników wyparkowych, zaś mieszkańcy 137 budynków  (czyli 
zdecydowana większość) wybrali rozliczenia na podstawie no-
wych podzielników elektronicznych z odczytem radiowym. Po 
ustaleniu dokładnej liczby lokali objętych wymianą urządzeń, 
opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamó-
wienia. To dokument, który precyzował dokładne wymagania 

kiedy wymiana podzielników?

pergole śmietnikowe

stawiane samym urządzeniom, późniejszym usługom rozlicze-
niowym i serwisowym oraz samym oferentom. W odpowiedzi 
na ogłoszenie Spółdzielni, wpłynęły 4 oferty. Spośród nich 
Spółdzielnia wybrała dwie: firmy „Techem” i „Ista”. Między 
obie te firmy zostaną podzielone zasoby mieszkaniowe Spół-
dzielni, celem zachowania konkurencyjności i uzyskania jak 
najwyższej jakości prac, zarówno na etapie wymiany urządzeń, 
jak i później podczas rozliczeń. Zaoferowane ceny (30zł netto 
za sztukę) i sposób płatności (2 roczne raty) pozwolą na za-
płatę za wymianę urządzeń ze środków zagwarantowanych na 
ten cel w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Przed 
nami szczegółowe uzgodnienie zapisów umownych, a po pod-
pisaniu umów – przygotowanie harmonogramu prac (których 
zakończenie planowane jest na koniec sierpnia). O szczegó-
łach będziemy Państwa informować za pośrednictwem ZW 
Media, a przede wszystkim za pośrednictwem ogłoszeń wy-
wieszanych na klatkach schodowych budynków.

TeksT: hAnnA iwAniuk, kierownik dziAłu Technicznego

Do końca października bieżącego roku nasza Spółdzielnia 
wzbogaci się o kolejne 12 pergoli śmietnikowych. Rozstrzy-
gnięte zostały przetargi na budowę nawierzchni pod nimi oraz 
ich wykonanie. Przetargi wygrały kolejno firmy „DROCHOD” 
i „ZWOLTEX SERWIS”, obie ze Zduńskiej Woli. Wybór miejsc i 
tym razem nie jest przypadkowy i wiąże się przede wszystkim 
z wnioskami mieszkańców stawianymi na Walnym zgromadze-
niu. Miejsca  usytuowania nie odbiegają od aktualnych, wysłu-
żonych już murowanych śmietników. Dodatkowo realizując 
nowe instalacje staramy się nie tylko zapewnić naszym miesz-
kańcom  swobodny do nich dostęp ale i  wygospodarować przy 
tej okazji nowe  miejsca parkingowe. 

Tak więc wybudowane będą  pergole śmietnikowe w nastę-
pujących lokalizacjach:                                                                             

1. Szkolna 4
2. Łaska  75
3. Łaska 69
4. Osmolińska 24/28
5. Spacerowa 95- klatka V
6. Spacerowa 86/88 -klatka VIII
7. Getta Żydowskiego 27
8. Ogrodowa 6
9. Wieniawskiego 1
10. Paderewskiego 5
11. Bogusławskiego 4
12. Kilińskiego 35

Po zakończeniu tegorocznej inwestycji liczba nowo wy-
budowanych pergoli będzie wynosić 48, czyli prawie połowę 
wszystkich śmietników funkcjonujących na naszych osiedlach.

TeksT: TomAsz PAdzik
kierownik dziAłu gosPodArki 

zAsobAmi mieszkAniowymi 

W roku bieżącym na naszych osiedlach wykonaliśmy dwa 
nowe place zabaw. Jeden z nich został wybudowany na osiedlu 
Łaska I, II  za  blokiem przy ul. Łaskiej 73a , natomiast drugi - 
na osiedlu Zachód C, przy bloku M. Skłodowskiej Curie 2. Tak 
jak w latach poprzednich, Spółdzielnia oddała je do użytku pod 
koniec maja, tradycyjnie już, kilka dni przed Międzynarodowym 
Dniem Dziecka. Koszt tych inwestycji to blisko 80.000 zł.  

Plac zabaw za blokiem przy ul. Łaskiej73a jest podłączony 
pod instalację monitorującą. To eliminuje dewastację nowych 
urządzeń, jak również zapewnia stałą kontrolę ze strony admi-
nistracji osiedla.

Obecnie Spółdzielnia posiada już 15 nowych placów zabaw. 
Są one wyposażone w nowoczesne urządzenia, które spełnia-
ją obowiązujące normy, co w pełni zapewnia bezpieczeństwo 
bawiących się na nich dzieci. Sześć placów jest monitorowana 
przy pomocy kamer.  

Pragnieniem naszym jest aby wszystkie place zabaw były w 
pełni bezpieczne i zapewniały atrakcyjną zabawę dla najmłod-
szych mieszkańców spółdzielczych osiedli.  

TeksT: mirosłAwA mArszAłek-kuTA
zAsTęPcA kierownikA dziAłu gosPodArki zAsobAmi mieszkAniowymi

przybywa nowycH 
placów zabaw
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BEZPŁATNE 
Szkoły publiczne 

Kwalifikacyjne  kursy zawodowe 

ZAPRASZAMY 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE — 

przyjmujemy  słuchaczy na wszystkie semestry 
STUDIUM POLICEALNE — 

kierunki roczne i dwuletnie 
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE— 

również po szkole gimnazjalnej i podstawowej  

Zapraszamy na kierunki: 
Technik logistyk 
Technik spedy-
tor 
Technik organizacji re-
klamy 
Technik BHP 
Technik Administracji 

Technik Asystent osoby 
niepełnospraw- nej 

Technik 
Opiekun medycz-

ny 
Technik Florysta 
Technik turystyki wiejskiej 
Technik rachunkowości 
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