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dowiska piłkarskie i angażował się w działalność 
zduńskowolskich szkół. Interesował się historią, 
uwielbiał czytać książki o tematyce wojennej. 

W 2005r. otrzymał nagrodę za wkład Spółdzielni 
w budowę pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, 
zaś w 2010 i 2011r. - tytuł Przyjaciela Powiatu 
Zduńskowolskiego. W 2013r. Prezydent Zduń-
skiej Woli przyznał mu nagrodę za wkład w roz-
wój naszego miasta. Za swoją otwartość oraz chęć 
wspierania i niesienia pomocy innym, otrzymał 
honorowe wyróżnienie i pamiątkowy medal od 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Miał dwie córki i dwie wnuczki. Zmarł nagle,
w wieku 63 lat. 

„MOŻNA ODEJŚĆ NA ZAWSZE,

  BY  STALE BYĆ BL ISKO”   
                                                 - KS. JAN TWARDOWSKI

Pracował tam do października 2000r. 1 grudnia 
2002r. rozpoczął pracę w zduńskowolskiej
Spółdzielni. 

Za czasów 20-letniej prezesury PrzemysławaGi-
berta, spółdzielcze osiedla zmieniły się - bloki zo-
stały stermomodernizowane, place zabaw 
zmodernizowane, a osiedla nowoczesnie zagospo-
darowane. W tym czasie Spółdzielnia Mieszka-
niowa Lokator kilkukrotnie otrzymywała tytuł 
Gazeli Biznesu i Lidera Spółdzielczości Mie-
szkaniowej. 

Przez wiele lat, Przemysław Gibert był człon-
kiem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomo-
ści Spółdzielczych w Łodzi, byłym piłkarzem 
Pogoni oraz kibicem ŁKSu. Zawsze wspierał śro-

30 listopada 2022r. zmarł nagle Przemysław Gibert, wieloletni prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator. 
Z Lokatorem był związany przez większość swojego życia. Stanowisko prezesa Zarządu i Dyrektora 
Spółdzielni obejmował 20 lat. 

Prezesem został 1 grudnia 2002 roku. W tym roku świętowałby 20-lecie pracy w Lokatorze... pracy, która 
sprawiała mu radość i przynosiła dużą satysfakcję...

rzemysław Gibert urodził się 1 września 
1959r. w Łodzi. Całe swoje życie był 
jednak związany ze Zduńską Wolą. To 
tutaj wychowywał się, dorastał i kształ-
cił. Naukę rozpoczął w Szkole Podsta-

wowej nr 9,  następnie kontynuował ją w II 
Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Jasnej. 
Ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą w Kra-
kowie, zdobywając tytuł magistra inżyniera geo-
dety. W listopadzie 1985r. rozpoczął pracę
w Zduńskowolskim Przedsiębiorstwie Robót In-
żynieryjnych w Zduńskiej Woli. Od kwietnia do 
września 1988r. pracował jako mistrz budowy
w Sieradzkim Kombinacie Budowlanym.
W sierpniu 1991r. podjął pracę w Zjednoczonym 
Przedsiębiorstwie Rozrywkowym S. A. w Łodzi 
na stanowisku zastępcy kierownika salonu gier. 

P

...
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NAJPIĘKNIEJSZYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

WYPEŁNIONYCH NUTĄ WSPÓLNIE ŚPIEWANEJ KOLĘDY,

ZAPACHEM CHOINKI, CIEPŁEM KOCHAJĄCYCH SERC,

BLISKOŚCIĄ, RADOŚCIĄ I POKOJEM

ORAZ

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI,

SIŁ I ENERGII DO REALIZACJI PLANÓW I ZAMIERZEŃ

W NADCHODZĄCYM NOWYM 2023 ROKU

                                                  ŻYCZY

                               ZARZĄD, RADA NADZORCZA ORAZ PRACOWNICY

                             SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATOR.

Z POMOCĄ NA ŚWIĘTA

sami sobie i nie radzą sobie z truda-
mi życia codziennego lub też bory-
kają się z chorobą lub niepełno-
sprawnością. Pamiętajmy jednak, że 
wolontariusze nie dotrą wszędzie. 

ończący się 2022 rok jest 
szczególnie trudny. Kie-
dy inflacja wynosi już 
blisko 20 procent, a za 
granicami naszego kraju 

toczy się wojna, bieda i ubóstwo 
puka do drzwi coraz większej ilo-
ści rodzin. 
   Blisko 2,5 mln osób w Polsce żyje 
w budynkach, w których przecie-
ka dach, brakuje szczelnych okien
i drzwi, a na ścianach i sufitach w wy-
raźny sposób występuje wilgoć.
W prawie 3% gospodarstw domo-
wych w Polsce nadal nie ma bieżą-
cej wody, a co dwudziesty miesz-
kaniec naszego kraju żył w 2022 ro-
ku bez dostępu do łazienki i toale-
ty. To tylko niektóre dane, które 
znalazły się w tegorocznym Rapor-
cie o Biedzie.
   Niestety, konsekwencje dwóch 
występujących zjawisk – drożyzny 
i wojny w Ukrainie - ponosimy 
wszyscy.  W ostatnim czasie w Pol-
sce ceny produktów i usług poszy-
bowały w górę najszybciej od po-
nad ćwierć wieku. Zdrożało dosłow-
nie wszystko. Jak czytamy w ra-
porcie, 95% Polaków odczuło w os-
tatnim półroczu wzrost cen żyw-
ności, a 89% - wzrost cen utrzy-
mania mieszkania lub domu. Osz-
czędzamy na kulturze i rozrywce 

(64% badanych), zakupach odzieży 
lub obuwia (64%), zużyciu prądu, 
wody i gazu (58%) oraz artykułach 
spożywczych (45%).
   Nic więc dziwnego, że Szlachet-
na Paczka była w tym roku po-
trzebna bardziej niż kiedykolwiek. 
W Weekend Cudów, czyli 10 i 11 
grudnia b.r. , paczki otrzymało 
16.000 polskich rodzin. W sumie, 
Szlachetna Paczka odwiedziła po-
nad 20 tys. rodzin w ponad 620 lo-
kalizacjach w całej Polsce.
   W naszym powiecie wolontariu-
sze odwiedzili ponad 120 rodzin,
a ostatecznie pomoc i wsparcie tra-
fiło do blisko 50 rodzin. Paczki 
otrzymały osoby, które znalazły się 
w bardzo trudnej sytuacji material-
nej z niezależnych od siebie przy-
czyn. Wolontariusze dotarli do 
tych, którzy nie mogą liczyć na po-
moc najbliższych, są pozostawieni 

K
Trudy codzienności dotykają każdego z nas, ale jest masa osób, która nie radzi sobie z zaspokojeniem podstawowych 
potrzeb. Widać to w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki – akcji społecznej, docierającej z pomocą do coraz większej 
ilości polskich rodzin. 

Rozejrzyjmy się wokół siebie i sta-
rajmy się pomagać sobie wzajemnie. 
Niech w ten trudny zimowy czas 
nikt nie pozostanie bez wsparcia.

Wszystko wskazuje na to, że to 
ostatnie, tak korzystne rozliczenie 
ciepła, otrzymane przez lokatorów 
spółdzielczych bloków tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia.
W przyszłym roku rachunki już tak 
optymistyczne nie będą. Zwrotów 
może być zdecydowanie mniej, a to 
za sprawą niekończących się pod-
wyżek cen ciepła, wprowadzanych 
przez Elektrociepłownię Zduńska 
Wola. 

Dwa tygodnie temu Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Lokator, jako zarząd-
ca większości zduńskowolskich blo-
ków, otrzymała informację o ko-
lejnej zmianie taryf za ciepło w Elek-
trociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o.
   Z uzyskanych informacji wynika, 
że Elektrociepłownia Zduńska Wo-
la Sp. z o.o. od 20 grudnia 2022r.
z okresem obowiązywania do 

30.04.2023r. wprowadza nową wyż-
szą taryfę opłat za ciepło. Będzie ona 
skutkować zwiększeniem kosztów 
dla użytkowników mieszkań w za-
kresie mocy zamówionej o 27,1% 
przy zachowaniu 5% stawki podat-
ku VAT. W przypadku  wzrostu po-
datku VAT do 23%  (brak anty-
inflacyjnej tarczy rządowej), zmiana 
ceny będzie na poziomie 48,9%.
   W zakresie   kosztów zmiennych  
podwyżka przy niższym podatku  
VAT, podniesie koszty o 24,1%,
a przy wyższym o  45,3%.
   Obecnie trwają analizy skutków 
wprowadzenia nowych taryf, które 
mogą wymagać zmiany zaliczki za 
centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. 
Przypomnijmy, że konsekwencje po-
przedniej zmiany taryf, wprowadzo-
nej w sierpniu, udało się powstrzymać 
do końca września. 

CENY CIEPŁA ZNÓW 
DRASTYCZNIE W GÓRĘ!

Anna Perka

Zarząd SM Lokator
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DLA KOGO ZWROT, A DLA KOGO DOPŁATA?

mieszkania, w 459 Spółdzielnia od-
notowała zwroty, zaś w pozosta-
łych, czyli w 28% mieszkań, 

dopłaty. Na tym osiedlu średnia 
wysokość zwrotu wyniosła 342 zł, 
zaś dopłata – 350 zł.
   Lokatorzy 1.251 spółdzielczych 
mieszkań uzyskali ujemny wynik 
rozliczenia, czyli mają dopłaty. Jest 
to 21% mieszkań.
   W zasobach Spółdzielni Miesz-
kaniowej Lokator znajduje się
siedem budynków, które są rozli-
czane w przeliczeniu na m2 po-
wierzchni mieszkań. W czterech
z nich są głównie dopłaty, zaś
w trzech – przeważają zwroty. 
   Szczegółowe informacje na te-
mat rozliczeń za ciepło znajdują się 
tabelce poniżej.

siedle Południe, gdzie 
znajduje się 65 budyn-
ków i 1.384 mieszkania, 
w większości z nich, bo 
w aż 84%, odnotowano 

zwroty. Średnia ich wysokość wy-
nosi 465 zł. Tylko 16% lokali otrzy-
mało dopłatę – średnio po 430 zł. 
   Osiedle Łaska I i II, gdzie znajdu-
ją się 1002 mieszkania, zwroty 
otrzymało 80% lokali. Średni 
zwrot wyniósł 327 zł. Niestety, na 
tym osiedlu dopłaty za ciepło są na 
najwyższym poziomie. Średnia 
dopłata, którą otrzymało 20% 
mieszkań, wyniosła 710 zł. 
   Osiedle Osmolin B, gdzie znajdu-
je się 910 lokali, zwroty otrzymało 
76% z nich. Średni zwrot wyniósł 
371zł, zaś dopłata – 340 zł. 
   Osiedle Zachód A, gdzie jest 740 
mieszkań, 79% lokatorów otrzy-
mało zwroty, zaś 21% - dopłatę. 
Średnia kwota do zwrotu to 476 zł, 
zaś dopłata – 629 zł. 
   Osiedle Zachód B, gdzie jest 710 
mieszkań, 80% lokali otrzymało 
zwroty o średniej wysokości 493 
zł, zaś 20% mieszkańców – dopłatę 
o średniej wysokości 435 zł. 
   Osiedle Zachód C, gdzie znajduje 
się 560 mieszkań, 428 – otrzymało 
zwroty, zaś 132 – dopłaty. Średni 

zwrot na tym osiedlu to 376 zł, zaś 
średnia wysokość dopłaty to 465 zł. 
   Osiedle Osmolin A, gdzie są 634 

O
Na 155 budynków, znajdujących się w zasobach SM Lokator, gdzie jest łącznie 5.940 mieszkań, w 4.689 odnotowa-
no zwroty za zeszłoroczne rozliczenie ciepła. To stanowi 79%. Średni zwrot na mieszkanie wyniósł 407zł., zaś średnia
dopłata – 480zł.

Budynki z rozliczeniem ciepła na podstawie podzielników

Trudno nie zauważyć, że zanim 
zacznie się oszczędzać, to naj-
pierw trzeba trochę więcej wy-
dać. Tak jest w przypadku za-
równo naszych gospodarstw do-
mowych, jak i samej Spółdzielni. 
Działania SM Lokator, podejmo-
wane od wielu lat, dopiero teraz 
przynoszą wymierne korzyści. Są 
jednak obszary, w których Za-
rząd musi i szuka oszczędności.
O czym mowa?

Dynamicznie rosnące ceny ener-
gii i jej nośników, a za nimi rosną-
ce koszty praktycznie wszystkich 
towarów i usług, stały się wszech-
obecne, a skala tych wzrostów ma 
coraz bardziej porażający wpływ 
na nasze portfele. Wysoka inflacja
i drożyzna daje się we znaki wszy-
stkim, także naszej Spółdzielni. 
Nic więc dziwnego, że Zarząd Lo-
katora – tam gdzie może – szuka 
oszczędności. 

   Dzięki prowadzonym od lat 
działaniom termomoderniza-
cyjnym, o blisko połowę zmniej-
szyło się zużycie energii cieplnej, 
potrzebnej do ogrzewania miesz-
kań na spółdzielczych osiedlach. 
W większości lokatorskich bu-
dynków bardzo znacząco zmniej-
szyło się też zużycie energii 
elektrycznej, potrzebnej do oś-
wietlenia części wspólnych nieru-
chomości i terenów zewnętrz-
nych. Spółdzielnia od lat inwesto-
wała w wymianę oświetlenia na 
ledowe, co wreszcie przyniosło 
korzyści. Choć biorąc pod uwagę 
obecnie obowiązujące ceny, osz-
czędności nie są duże, to jednak 
są i to jest najważniejsze. Gorzej 
byłoby gdyby i ich zabrakło. 
   W przypadku opłat za wodę
i odprowadzenie ścieków, śmieci 
oraz ciepła dostarczanego przez 
zewnętrznych dostawców, Spół-
dzielnia nie ma na nie wpływu. 

Ceny są regulowane odgórnie.
W ostatnich dniach SM Lokator 
znów dostała informację z Elek-
trociepłowni Zduńska Wola o no-
wych taryfach za ciepło, które 
zaczęły obowiązywać od 20 grud-
nia b.r. Podwyżka wynosi aż 
25%, a jeśli rząd wycofa się z ob-
niżonego podatku vat, może 
dojść nawet do 45% podwyżki. 
Dziś działa jeszcze tarcza antyin-
flacyjna, ale Rząd RP już zapo-
wiada jej wycofanie.
   Są jednak obszary, w których 
Zarząd SM może zacisnąć pasa
i robi to. Przede wszystkim sta-
wia na ekonomiczne rozwiązania 
– czyli kładzie panele fotowolta-
iczne na niektórych swoich bu-
dynkach, pokrywa dachy spół-
dzielczych bloków powłoką hy-
droizolacyjną, co zmniejsza straty 
ciepła i nie naraża Lokatora na 
konieczność wykonywania prac 
naprawczych, czy też rezygnu-

je z inwestycji, które nie są pilne
i mogą poczekać. Stawia też na 
swoich pracowników. Ponieważ 
ceny usług budowlanych czy re-
montowych poszły drastycznie
w górę, tam gdzie może, zleca 
pracę swoim ludziom. 
   Nie na wszystkim jednak da się 
oszczędzać. Można nie ogrzewać 
mieszkań, ale to grozi zawilgoce-
niem pomieszczeń, co z kolei 
może skutkować zagrzybieniem 
ścian. Można kupować tańsze 
produkty np. malując klatki scho-
dowe, nie odświeżać elewacji bu-
dynków, nie remontować piwnic, 
nie naprawiać chodników, czy nie 
inwestować w nasadzenia nowej 
zieleni na osiedlach. To jednak 
wpłynie na pogorszenie komfortu 
życia lokatorów, którzy przecież 
płacą za pełnowartościową usługę 
i wymagają od Spółdzielni prowa-
dzenie takich zadań.  

Budynki z rozliczeniem ciepła wg m2

NA CZYM OSZCZĘDZA SPÓŁDZIELNIA?

A. P.

A. P.
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REMONTOWE I INWESTYCYJNE 
PODSUMOWANIE 2022 ROKU

pokryty powłoką hydroizolacyjną, 
zyskał również dodatkowe docie-
plenie z granulatu izolacyjnego, 
wtłaczanego w przestrzeń stropo-
dachu. Na dachach tych budyn-
ków wykonano także konieczne 

naprawy i konserwacje obróbek 
blacharskich i kominów wentyla-
cyjnych oraz wymieniono włazy 
dachowe.  W ramach prac dekar-
sko-blacharskich wykonano także 
remont kominów budynku przy 
ul. Krętej 6. 
   Łączny koszt tych prac wyniósł  
2,2 mln zł.
   Roboty wykonały firmy: NO-
BILT z Warszawy, PROOF-
TECH z Szałszy, STOLBAU EKO 
ze Szczecina.
   W efekcie tych prac, w ww. nie-
ruchomościach  praktycznie do ze-
ra spadła liczba przecieków 
dachowych. Poprawił się również 
komfort cieplny mieszkań na 
ostatnich kondygnacjach. Zimą jest 
tam cieplej, a latem wyraźnie 
chłodniej. 

ramach konserwacji 
pokryć dachowych 
oraz robót dekarsko 
blacharskich wykona-
no powłoki hydroizo-

lacyjne dziewiętnastu budynków 
mieszkalnych: ul. Łaskiej 44,  ul. 
Łaskiej 50, ul. Szkolnej 22, ul. 
Szkolnej 26, ul. Szkolnej 10, ul. 
Spacerowej 86/88, ul. Spacerowej 
72, ul. Getta Żydowskiego 31, ul. 
Ogrodowej 8, ul. Ogrodowej 10A, 
ul. Ogrodowej 23/31, ul. Plac Kra-
kowski 4, ul. Sieradzkiej 22/24, ul. 
Sieradzkiej 44/46, ul. M.C. Skło-
dowskiej 2, ul. M.C. Skłodowskiej 
6, ul. Modrzejewskiej 2, ul. Ba-
czyńskiego 4, ul. Baczyńskiego 9. 

Łączna powierzchnia dachów, ob-
jętych hydroizolacją w 2022r to 
ponad 12600 m2. Powłoki takie 
ma już blisko 26% budynków 
Spółdzielni. Każdy dach ze stro-
pem wentylowanym, który został 

W
Prace dekarsko blacharskie, 
docieplenie stropodachów

ramach prac ogólno-
budowlanych wyre-
montowano 97 bal-
konów. Zakres prac 
obejmował wykona-

nie nowych wylewek betonowych 
oraz naprawienie i pomalowanie 
elewacji. Wykonano izolacje funda-
mentów 8 budynków oraz nowe 
posadzki w piwnicach  3 budyn-
ków (Lawendowa 28, Łaska 89, Ła-
ska 71). Wyremontowano elewacje 

wiatrołapów i wejść od klatek 
schodowych w 9 budynkach przy 
ulicach: Łaska 93, Łaska 89, Łaska 
71, Łódzka 46, Spacerowa 68, Space-
rowa 70, Spacerowa 72, Przejazd 4, 
Jaracza 2 (dekoracyjny tynk żywi-
czny). Odnowiona została elewacja 
pawilonu handlowo-usługowego 
przy ul. Zielonej 52 oraz szczytu  
budynku przy ul. Spacerowej 
86/88. Łączny koszt prac ogólnobu-
dowlanych, wykonanych przez fir-
mę SAW-BUD z Pabianic, wyniósł 
870 tys. zł.

W
Roboty ogólnobudowlane

race objęły kompleksowe 
remonty chodników 
przed budynkami Łódz-
ka 18, Łódzka 20 wraz 
ze wszystkimi chodnika-

mi, stanowiącymi dojście do tego 
ciągu. Zmodernizowano chodniki 
zlokalizowane wokół placu zabaw 
między budynkami Chełmońskie-
go 2, a Gierymskiego 1 oraz ciąg 
pieszy między budynkami Prze-
jazd 4 - Plac Krakowski 4. Wyre-
montowano opaskę wokół  budyn-

ku przy ul. Osmolińskiej 31, doj-
ścia do klatek budynków przy ul. 
Modrzejewskiej 1 i 3. Wykonano 
nowe schody na dwóch górkach sa-
neczkowych. Przeprowadzono re-
mont schodów przed klatkami 
budynków przy ul. Getta Żydow-
skiego 23, 27 oraz ul. Łódzkiej 6 i 8.  
Wyremontowany został też ciąg 
pieszy, stanowiący przedłużenie 
wykonanego przez miasto pasażu 
od Placu Wolności w kierunku ul. 
Ogrodowej 6A i 8A oraz chodnik 
w szczycie budynku przy ul. Ba-
czyńskiego 11. Łączna powierzch-

nia zmodernizowanych chodników 
to ponad 2200 m2.
   Ponadto, wykonano remonty
i naprawy istniejących nawierzchni 
chodników, podłoży pod stojaki na 
rowery, pod ławki, pod pergole 
śmietnikowe oraz inne drobne pra-
ce drogowe, wynikające z bieżą-
cych potrzeb. Roboty prowadzono 
na wszystkich osiedlach. Jak co ro-
ku przeprowadzono bieżące napra-
wy nawierzchni asfaltowych. Wyko-
nano także ponad 20 szt. na-
wierzchni z kostki pod pojemniki 
na odzież oraz elektrośmieci. 

W roku 2022 przeprowadzono 
kompleksowy remont i powiększe-
nie parkingu przy ul. Getta Ży-
dowskiego 29 B. Prace objęły 
wymianę nawierzchni, płotu oraz 
budowę dodatkowego oświetlenia. 
Łącznie na terenie parkingu są 
obecnie 72 miejsca postojowe. 
   Przed Domem Kultury „Loka-
tor” zostało zmodernizowane wej-
ście.  Przystosowano je  dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
   Roboty drogowe prowadziła firma 
DROCHOD ze Zduńskiej Woli. 
Łączny koszt prac wyniósł 1,2 mln zł.

P
Roboty drogowe

Dział Techniczny SM

foto. S. Kołodziejek

foto. S. Kołodziejek
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wzrosła dwukrotnie. Na osiedlu „Południe” 
wymieniony został jeden traktor na nowy. 
Posiadane przez nas  dziewięć małych ciągni-
ków wielofunkcyjnych oraz dwa duże służą-
ce do odśnieżania dróg osiedlowych, miały już 
okazję się sprawdzić. Jak zwykle pierwsze opa-
dy pojawiły się w niedzielę. 

ak co roku Spółdzielnia przygotowa-
ła sprzęt i środki do sezonu zimowe-
go. Sprzęt został odpowiednio przy-
gotowany, dowieziony został piasek 
do posypywania oraz udało nam się 

zakupić dużą ilość soli drogowej w cenie z ubie-
głego roku.Wg dzisiejszych cen jej wartość  

J
PRZYGOTOWANIE DO SEZONU ZIMOWEGO

ażdej jesieni Spółdzielnia sadzi drzewa 
i krzewy na terenach zielonych swoich 
osiedli. W tym roku na ten cel prze-
znaczyła kwotę około 20.000 zł. No-
we drzewa poja-

wiły się w miejscach, gdzie 
zostały wycięte stare oraz
w miejscach wskazanych 
przez samych mieszkańców.  
Jak to miało miejsce w latach 
poprzednich, na Osiedlu „Po-
łudnie” w sadzeniu drzew po-
magały dzieci z Przedszkola 
nr 9. To taki mały wkład Spółdzielni w edu-
kację ekologiczną najmłodszych. 
   W tym roku żywopłotami obsadzone zo-
stały: nowo wybudowany parking pomiędzy blo-
kami Zachodnia 9, a Getta Żydowskiego 25-27
i tereny przy Łaskiej 46.

K
NOWE NASADZENIA 
DRZEW I KRZEWÓW

wracamy się do mieszkańców naszych 
zasobów o baczniejsze zwrócenie uwa-
gi na to kiedy wywożone  są odpady 
wielkogabarytowe z osiedli. W każdej 
gablocie ogłoszeniowej wywieszone są 

informacje  z terminami ich wywozu. 
   Niestety bardzo często nie są one przestrzega-
ne. Notorycznie wystawiane są przedmioty na 
drugi dzień po ich wywozie. Zalegając obok 
pergoli śmietnikowych niewątpliwie nie stano-
wią elementu upiększającego nasze otoczenie. 
Wielokrotnie nie są to odpady objęte wywozem 
w ramach wnoszonej opłaty tak jak np. opony 
samochodowe. Przypominamy, że każdy miesz-
kaniec miasta ma do dyspozycji  Punk Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Sieradzkiej 68/70 czynny we wtorki i czwa-
rtki od godziny 14:00 do 20:00 oraz w soboty od 
godziny 8:00 do 14:00. 

Z
ZALEGAJĄCE 
GABARYTY

M. Marszałek-Kuta

M. Marszałek-Kuta M. Marszałek-Kuta



Od dnia 29 grudnia 2022 r. do 23 lutego 2023 r. 
( w każdy czwartek w godzinach 17-20 ) startuje 
turniej szachowy o puchar Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Lokator” w Zduńskiej Woli. Rozgrywki te 
mają na celu popularyzację gry w szachy i wspie-
ranie aktywności pozazawodowej  mieszkańców 
Spółdzielni. Turniej ma charakter otwarty nato-
miast liczba zawodników jest ograniczona, o udzia-
le decyduje kolejność zgłoszeń.
   Oprócz imprez o charakterze rozrywkowym 
Dom Kultury „ Lokator” dba o zdrowie. W ubie-
głym roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją 

„Zdrowy Brzuch”.  Prowadzący fundację organi-
zują spotkania, podczas których przekazują wie-
dzę o tym jak wzmocnić odporność, uzupełnić 
niedobory i przyjrzeć się codziennym wyborom 
żywieniowym. Ostatnie z cyklu spotkań  w tym 
roku pod tytułem „Siła natury dla seniora” mia-
ło miejsce 1 grudnia. 
   Jeśli zdrowie to przede wszystkim ruch. W har-
monogramie naszej placówki na stałe zagościły 
zajęcia dla aktywnych – zumba oraz joga dedy-
kowane zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.
Jak każdego roku organizujemy zajęcia dla dzie-
ci w okresie ferii zimowych. Zapewniamy moc 
atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Przypomi-
namy, że ilość miejsc jest ograniczona. 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami przez:

naszą stronę internetową: www.dklokator.pl, 
Fanpage: www.facebook.com/D.K.Lokator, 
Instagram: www.instagram.com/domkulturylo-
kator/ 

Jednak niezmiernie miło będzie Nam gościć Pań-
stwa w naszej placówce, przy ul. Łaskiej 46 – wejście 
z tyłu budynku, bezpośrednio z parkingu. 
   Z życzeniami wszelkiej pomyślności na cały nad-
chodzący Nowy Rok Zespół Domu Kultury „Loka-
tor”.

KOLEJNY KULTURALNY ROK ZA NAMI…

W ostatni kwartał 2022 wpłynęliśmy śpiewająco, 
co prawda nie parostatkiem, ale przebojami 
Krzysztofa Krawczyka. Za sterem mikrofonu sta-
nął Tadeusz Urbański - muzyk, piosenkarz i au-
tor, który występ swojego zespołu ubarwiał 
licznymi anegdotami i historiami z życia zmarłe-
go artysty. Cała sala śpiewała, tańczyła i bawiła 
się świetnie. Wybrzmiały największe hity 
Krzysztofa Krawczyka oraz kilka utworów au-
torstwa samego Tadeusza Urbańskiego. Atmos-
fera była gorąca, a polska muzyka po raz kolejny 
pokazała swe ponadczasowe i przebojowe obli-
cze. Tadeusza Urbańskiego wspierał zespół i nie-
zawodny reżyser dźwięku - Tomasz Cyranowicz 
oraz nasza najlepsza na świecie publiczność.
   Analogicznie do poprzednich lat, prezentowa-
liśmy twórczość wielu artystów podczas wystaw 
prac. W październiku spotkaliśmy się „ Przy pło-
cie” artysty fotografa – Sławomira Owczarka.  
Piękne, barwne fotografie wielkości makro uka-
zywały niezmierzone bogactwo fauny i flory 
oraz fascynujący świat w powiększeniu. Aktual-
nie otwarta dla zwiedzających jest wystawa ma-
larstwa Anny Juszczak, zainspirowanej życiem 
zduńskowolskiej malarki abstrakcyjnej. 
   Niezwykle owocnie układa się współpraca Do-
mu Kultury z Fundacją Wspierania Kultury Pol-
skiej im. Stanisława Sielańskiego. W tym kwartale 
gościliśmy na naszej scenie dwa przedstawienia, 
autorstwa łódzkiego reżysera – Zbigniewa Pacu-
ry. Pierwsze z nich to sztuka pod tytułem „Za-
kazana premiera”, przedstawiająca kulisy świata 
teatralnego, świata teatralno-filmowych celebry-
tów, ich układy, zależności i namiętności. Drugie 
– „Niezłomny z Wilna” – to przedstawienie
o sławnym pisarzu i publicyście politycznym Jó-
zefie Mackiewiczu. Oba wydarzenia cieszyły się, 
tradycyjnie zainteresowaniem zduńskowolskiej 
publiczności.  
   W atmosferze sztuki z przyjemnością informu-
jemy, iż prowadzimy aktualnie nabór na zajęcia 
teatralne, które ruszą z początkiem nowego ro-
ku. Przypominamy, że w Domu Kultury Funk-
cjonuje również Studio Edukacji Wokalnej oraz 
nauka gry na instrumentach dla dzieci i doro-
słych. Zapraszamy!  
   Nowością proponowaną przez naszą instytucję 
są cykliczne spotkania fanów gier bitewnych ze 
światem Warhammer 40.000. Dają one możli-
wość przeniesienia się w krainę fantastyki. Głów-
ny wątek wielopłaszczyznowej fabuły gry krąży 
wokół zmagań rządzącej się bezwzględną doktry-
ną ludzkości z innymi kosmicznymi potęgami
i z własnymi konfliktami wewnętrznymi. 

Rok 2022 powoli przechodzi do historii. Dla Domu Kultury „Lokator” to już 46 lat nieprzerwanej działalności, 
tradycyjnie obfitującej w liczne wydarzenia kulturalne.

Zanotowała: Joanna Ograbek



9

Spółdzielnia Mieszkaniowa Loka-
tor wciąż zmaga się z problemem 
pojawiających się w piwnicach 
bloków szczurów. Wielokrotne ar-
tykuły na naszych łamach i pro-
gramy w lokalnej telewizji nie 
przynoszą oczekiwanych rezulta-
tów. W dalszym ciągu lokatorzy 
wyrzucają przez okna odpadki 
żywności, co w znacznym stopniu 
przyczynia się do zwiększenia po-
pulacji tych gryzoni.
 
– Nie wiemy jak trafić do ludzi – 
zaznacza Mirosława Marszałek – 
Kuta. Tłumaczymy, ostrzegamy, 
informujemy o skutkach nieroz-
ważnego i nieodpowiedzialnego 
postępowania, ale to niewiele daje. 
   Szczególnie osoby starsze pozby-
wają się resztek jedzenia, bo kieru-
jąc się starą zasadą jedzenia nie 
można marnować i wyrzucać, chcą 
dokarmiać koty czy psy. Problem 
w tym, że wyrzucając przez okno 
suchy chleb, resztki mięsa lub ko-
ści, zwyczajnie szkodzą zwierza-
kom i sobie, bo w ten sposób 
zapraszają do swojego najbliższego 
otoczenia szczury.
   Zarówno psy, jak i koty nie mo-
gą jeść nadpsutej żywności czy 
resztek jedzenia. Mogą ich zwyczaj-

nie nie strawić, a to z kolei może 
doprowadzić do ciężkiego zatrucia 
pokarmowego, perforacji jelit, 
przedziurawienia żołądka, zapale-
nia śluzówki żołądka, zatrzymania 
ciała obcego w przewodzie pokar-
mowym, a w efekcie do śmierci. 
Lokatorzy - pozbywając się więc je-
dzenia – czynią więcej szkody, niż 
pożytku. Właściciele czworonogów 
to wiedzą, niestety –  osoby postro-
nne, nie posiadające zwierzaka, nie 
mają na ten temat wiedzy. A prze-
cież nie trzeba być lekarzem, żeby 
wiedzieć, że wyrzucane resztki żyw-
ności są niebezpieczne, do tego za-
śmiecają nasze osiedla i są  pokusą 
dla szczurów, których przecież  nikt 
nie chce mieć w swoim otoczeniu. 
   Zarząd SM Lokator ponownie 
więc apeluje do rozsądku lokato-
rów i prosi zarówno o nie wyrzu-
canie resztek jedzenia, jak i o utrzy-
mywanie czystości wokół bloków
i w swoich piwnicach. Sprzątajmy 
po swoich czworonogach. Zwracaj-
my większą uwagę na to, co trzy-
mamy w komórkach, nie maga-
zynujmy w niej jedzenia czy niepo-
trzebnych śmieci. Jeżeli zaś zauwa-
żymy niepokojące sygnały, nie-
zwłocznie informujmy o nich ad-
ministrację osiedla. 

SAMI HODUJEMY SZCZURY!

A. P.
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