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SM LOKATOR BUDUJE

NOWOCZESNY OBIEKT PRZY

UL. GETTA ŻYDOWSKIEGO 32.

‐ STR. 3

DZIĘKI WSPÓŁPRACY LOKATORA

Z MIASTEM, NA OSIEDLU POŁUDNIE 

PRZYBYWA NOWYCH MIEJSC 

PARKINGOWYCH. ‐ STR. 3

W WAKACJE POGODA SPRZYJAŁA,

WIĘC NA SPÓŁDZIELCZYCH

OSIEDLACH SPORO SIĘ DZIAŁO.
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Zarząd SM ,,Lokator”

do tej pory znajdowała się Admi-
nistracja – podkreślił Przemy-
sław Gibert, prezes SM Lokator. 
Ma on zmniejszyć koszty utrzy-
mania samej Administracji oraz
– co najważniejsze – powiększyć 
majątek Lokatora.
  Spółdzielnia zagospodaruje też 
teren wokół nowego obiektu. 
Termin zakończenia prac to wio-
sna 2020r. 

ną się w górę mury bu-
dynku Administracji 
Osiedla Zachód. Inwe-

stycja zlecona przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową Lokator, a reali-
zowana przez firmę Saw – Bud,  
jest w toku i mimo początko-
wych problemów, obecnie wszy-
stko idzie zgodnie z planem.
  Przypomnijmy. Spółdzielnia 
stawia dwukondygnacyjny pawi-
lon - nowoczesny, przestronny
i funkcjonalny. Ma mieć ok. 150 

metrów, przy czym sama Admi-
nistracja Osiedla, która do tej po-
ry znajdowała się w jednym
z mieszkań bloku wielorodzin-
nego przy ul. Łódzkiej, teraz bę-
dzie mieć do dyspozycji nieco 
ponad 30 metrów. W budynku 
na pierwszym pietrze będą dwa 
mieszkania, zaś na parterze
– oprócz Administracji, powsta-
nie dodatkowo lokal usługowy.
  - Mury parteru są już gotowe
– podkreślił Mieczysław Błoch, 

kierownik budowy. Trwa wła-
śnie układanie stropu nad parte-
rem, a potem czeka nas budowa 
kolejnej kondygnacji budynku.
Późną jesienią robotnicy pokryją 
budynek dachem, wstawią okna 
i drzwi, a następnie zajmą się in-
stalacją wewnętrzną, elewacją
i robotami wykończeniowymi.
  - To będzie przeszklony, nowo-
czesny obiekt, który mamy na-
dzieję, że przyniesie ulgę lokato-
rom klatki schodowej, w której 

Trwa budowa pawilonu przy ul. Getta Żydowskiego 32. 
Efekty  prac  są  już  widoczne,  jednak  na  zakończenie 
prac trzeba będzie jeszcze poczekać.  

INWESTYCJA W 
TRAKCIE 

REALIZACJI

Anna Perka
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Przybywa nowych miejsc par-
kingowych na osiedlu Południe. 
Dzięki dobrej współpracy Zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokator z władzami miasta, do-
datkowe stanowiska pojawiły się 
przy ul. Gierymskiego 4 i wzdłuż 
Parku na Południu. 

  Kiedy tylko jest taka możliwość, 
zarówno Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokator, jak i wła-
dze naszego miasta starają się wy-
korzystywać swoje tereny do 
budowy nowych miejsc parkingo-
wych. Choć w ostatnim czasie sy-
tuacja na spółdzielczych osiedlach 
znacznie się poprawiła, to i tak są 
miejsca, gdzie parkingów  wciąż 
jest za mało. 
  - Wszyscy wiemy, że ilość miejsc 
parkingowych na osiedlu Połu-
dnie jest niewystarczająca, dlatego 
chcąc tę sytuację zmienić, wspól-
nie z władzami miasta, podejmu-
jemy różne kroki, zmierzające do 
poprawy tej sytuacji – podkreśla 
Roman Krzyżański, wiceprezes 
SM Lokator. Współpracujemy
i dogadujemy się w kwestii zago-

spodarowania terenów. Staramy się 
znaleźć rozwiązania, które będą 
najlepsze dla naszych lokatorów. 
  Nowe miejsca parkingowe po-
wstają przy ul. Gierymskiego 4, 
wzdłuż Parku oraz wokół stacji 
transformatorowej. Łącznie – dzię-
ki działaniom miasta - przybędzie 
ich siedemnaście.
  - Mieliśmy takie wnioski od sa-
mych mieszkańców bloku przy 
ul. Gierymskiego 4 oraz od Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lokator
– podkreśla Paweł Szewczyk, wi-
ceprezydent miasta. Postanowili-
śmy więc pomóc Lokatorowi
i włączyć się w działania na rzecz 
poprawy warunków infrastruktu-
ralnych w tym miejscu.
 Stworzenie nowych stanowisk 
pozwoli na odetkanie tego miejsca 
i stworzenie lepszych warunków 
parkingowych mieszkańcom oko-
licznych bloków. Niestety, wielo-
krotnie obserwuje się, że mie-
szkańcy, nie mając gdzie postawić 
auta, parkują nim na terenach zie-
lonych, a tego chce uniknąć za-
równo miasto, jak i Spółdzielnia. 

DOBRA WSPÓŁPRACA

Anna Perka

fot. Anna Perka

SM „Lokator” informuje, że zo-
stała przeprowadzona coroczna 
analiza zużycia energii cieplnej 
na potrzeby centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej 
za I półrocze 2019 r.  

  Koszt energii cieplnej tworzą 
dwa składniki: koszt mocy za-
mówionej i koszt energii pobra-
nej. W ubiegłych latach wraz
z kompleksowym docieplaniem 
kolejnych bloków, Spółdzielnia 
systematycznie redukowała moc 
zamówioną. Na bieżący rok 
mogliśmy ją zmniejszyć w skali 
Spółdzielni o 0,4%. W związku 
jednak z podwyżkami cen wpro-
wadzonymi od stycznia przez 
MSC sp. o.o. oraz od maja br. 
przez Elektrociepłownię, opłaty 
z tego tytułu wzrosły o 51.91 zł. 
  Drugim składnikiem opłat za 
energię cieplną, dostarczaną do 
budynków, jest energia pobrana. 
W I półroczu 2019r. wartość 
energii pobranej, dostarczonej do 
zasobów Spółdzielni, zmniej-
szyła się o 118. 670 zł. Było to
w dużej mierze spowodowane 

wyższymi średnimi temperatu-
rami zewnętrznymi w porów-
naniu do omawianego okresu 
roku 2018.
 Koszt zakupu ciepła dla potrzeb 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej w I półroczu 
2019 roku był niższy o 66.760 zł
i wyniósł w sumie  6.605.510 zł. 
  W związku z powyższym, 
również realny koszt ogrzania 
metra kwadratowego powierz-
chni mieszkania w pierwszym 
półroczu br. zmniejszył się do 
wartości 2,07 zł/m2/m-c, czyli
o 0,03zł/m2/m-c.  
 Reasumując należy stwierdzić, 
że pomimo wzrostu taryf ener-
gii cieplnej, ale dzięki  cieplej-
szemu sezonowi, nastąpiło 
zmniejszenie kosztów ogrzewa-
nia mieszkań w omawianym 
okresie.

ZUŻYCIE CIEPŁA



westycję lokalną – najlepiej ,,ze 
swojego podwórka”. Zarząd Lo-
katora szczególnie gorąco zachę-
ca swoich lokatorów do gło-
sowania na projekt dotyczący 
osiedla Południe oraz na wyda-
rzenie pod nazwą ,,Wakacje
z piłką na okrągło”, zgłoszone 
przez pracowników DK Loka-
tor. Ostateczna jednak decyzja 
należy oczywiście do Państwa. 
  Głosowanie rusza 14 październi-
ka i potrwa do 27 października. 

śród zgłoszonych 43 
projektów jest dużo 
zadań sportowych. 

Mieszkańcy chcą między inny-
mi, by miasto wybudowało 
dwie siłownie zewnętrzne, 
uliczny plac ćwiczeń, poligon 
sportowych wrażeń czy tor 
zręcznościowy. Niektóre pro-
jekty zgłosiła społeczność szkol-
na, inne aktywna i chętna do 
działania młodzież. Wszystkie 
są warte uwagi i na wszystkie 
warto zagłosować. 

  Wśród propozycji mieszkań-
ców są też inwestycje drogowe. 
Zadaniem ściśle związanym
z zasobami naszej Spółdzielni,
a dokładnie osiedla Południe, 
jest przebudowa odcinków Wie-
niawskiego 6 i 8 oraz przebudo-
wa ciągu chodnikowego od 
Baczyńskiego11 do Chełmoń-
skiego 14. 
  Na liście projektów znalazły się 
też ciekawe wydarzenia. Przy-
kładem jest Sportowa Kępina, 
Nocne Kino Plenerowe, Mu-

zyczne spotkania czy festiwale. 
  Które z zadań zakwalifikowało 
się do głosowania – czyli prze-
szło ocenę merytoryczną, a po-
tem formalno-prawną - w dniu 
przygotowywania tego materia-
łu, nie było jeszcze wiadomo. 
  Dziś znacie już Państwo osta-
teczną listę projektów i możecie 
dokonywać wyboru. Ważne, by 
wziąć sprawy w swoje ręce
i pójść na głosowanie. Przypo-
minamy, że można oddać głos 
na jedno wydarzenie i jedną in-

Jest  wykaz  projektów  zgłoszonych  przez  mieszkańców  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  na  2020r. Wśród 
nich  są  inwestycje  dotyczące  naszych  spółdzielczych  osiedli. Warto  więc  na  nie  postawić.  Głosowanie  rusza
14 października. 

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE!

Anna Perka
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ANALIZA ZUŻYCIA WODY

 Projekt Skweru wykonało dwóch 
projektantów – Angelika Strze-
lec oraz zduńskowolskie Biuro 
Projektowe Projbud. Oświet-
leniem zajmie się firma Marka 
Świątka, zaś wykonaniem same-
go Skweru – Dromak ze Zduń-
skiej Woli. 

- To ma być atrakcyjne miejsce 
dla zduńskowolan – podkreśla 
Przemysław Gibert, prezes SM 
Lokator. Chcemy, by było no-
woczesne, ciekawie i oryginalnie 
zaaranżowane oraz przyjemne, 
zachęcające naszych lokatorów 
do spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. Mamy na-
dzieję, że uda się osiągnąć zamie-
rzony cel.
 Prace mają potrwać do końca 
października br. 

SKWER W BUDOWIE

4

W połowie września ruszyła bu-
dowa Skweru 60-lecia Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lokator. 
Wykonawcą zadania, wyłonio-
nym w drodze przetargu, jest 
firma Dromak ze Zduńskiej 
Woli. Termin zakończenia prac 
to październik br. 

  Budowa Skweru 60-lecia Spół-
dzielni Mieszkaniowej Lokator 
to inicjatywa, z którą wyszedł 
sam Zarząd Lokatora. Pomysł 
się spodobał, jednak bardzo dłu-
go trwało poszukiwanie firmy, 
która zajęłaby się zagospodaro-
waniem wyznaczonego miej-
sca pomiędzy budynkami przy 
ul. Łaskiej 73A, ul. Szkolnej 10
i placem zabaw. Wreszcie się 
udało i we wrześniu ruszyły pra-
ce związane z realizacją tej długo 
oczekiwanej inwestycji.

nych osiedlach wynosi od 0,26 
% do 5,56 %. W całych zasobach 
różnica wyniosła 3,58%. 
  Dla porównania - różnica za 
2017r. (czyli przed wprowadze-
niem wodomierzy elektronicz-
nych) wynosiła od 4,77% do 
8,51%. W całych zasobach 6,47%. 
 Na podstawie przeprowadzonej 
analizy poszczególnych bloków, 
w których funkcjonują już wo-
domierze nowej generacji, moż-
na zaobserwować nawet kilku-
krotne zmniejszenie nierozli-
czonego wyniku.
  Wiąże się to wprost  z finansa-
mi całego bloku. Mieszkańcy, 
którzy posiadają nowe wodo-
mierze, dzięki ich dużej dokład-
ności, płacą  rachunki za wodę 
w kwocie, która prawie w 100% 
pokrywa fakturę wystawianą 
Spółdzielni przez MPWIK. Tym 
samym, stawka eksploatacyjna 
w tych blokach nie musi finan-
sować omawianej różnicy kosz-
tów zużycia wody. 
 Reasumując, można stwierdzić, 
że przy nowych dokładniejszych 
wodomierzach każdy płaci tylko 
za zużytą wodę w swoim miesz-
kaniu.  

Informujemy Państwa z rosną-
cym zadowoleniem, że drugi 
rok wymiany wodomierzy na 
nowoczesne urządzenia elektro-
niczne z nadstawką radiową 
przynosi wymierne korzyści.

 Z analizy przeprowadzonej za 
pierwsze półrocze 2019 roku 
wynika, że nierozliczony wy-
nik  w zużyciu wody pomiędzy 
wodomierzami głównymi, a su-
mą wskazań wodomierzy 
mieszkaniowych na poszczegól-

Zarząd SM „Lokator” Anna Perka
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ukończeniu jest też odnawianie elewa-
cji budynku przy ul. Szkolnej 22B.
  Poza tym, Spółdzielnia wykonała 
chodniki przed budynkiem Inży-
nierska1/3, w szczycie bloków Prze-
jazd 4 i Inżynierska 1/3 oraz pomię-
dzy budynkami przy ul. Krętej
i Łaskiej. Skończone są remonty 
chodników przed budynkami przy 
ul. Gierymskiego 2 i 4. Do wykona-
nia pozostaje jeszcze chodnik
w szczytach budynków Sieradzka 
16 i 18/20 oraz przy budynku
Kossaka 5. 
  Na spółdzielczych osiedlach sukcesywnie 
przybywa też miejsc parkingowych. Miesz-
kańcy mają już do dyspozycji nowy parking 
dla 18 stanowisk przy pawilonie przy
ul. Kilińskiego 17, położony w szczytach 
budynków Łódzka 48 i 50. Przygotowywana 
jest również dokumentacja budowlana na 
parking przy ul. Szadkowskiej 20. Po zała-
twieniu spraw formalno – prawnych, uzy-
skaniu pozwolenia na budowę, będzie moż-
na przejść do realizacji prac. Jeśli Spół-
dzielnia uzyska pozwolenie na budowę jesz-
cze w tym roku, a pogoda będzie sprzyjać, to 

prace powinny się rozpocząć w tym roku.
 W tym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokator zaczęła również przeprowadzać 
hydroizolacje na dachach swoich budyn-
ków. Specjalna, chroniąca przed wilgocią, 
warstwa pojawiła się na budynkach przy
ul. Zielonej 48, Lawendowej 28, Łódzkiej 
16 i Łódzkiej 18. Wykonany został też 
kompleksowy remont dachu na budynku 
przy ul. Skłodowskiej4 oraz na obiekcie 
przy ul. Zielonogórskiej. Tego typu prace 
przeprowadzono również na budynku 
przy ul. Osmolińskiej 9.  

alowanie elewacji i szczytów 
spółdzielczych bloków, remonty 
dachów, hydroizolacje, budowa 

chodników i parkingów. Do tego roboty 
ogólnobudowlane, czyli remonty wylewek 
balkonowych, tynki żywiczne na elewa-
cjach, ścianki boczne przy wejściach do 
klatek schodowych, nawierzchnie pod ław-
ki i stojaki na rowery, płytki ceramiczne na 
podestach parterów w klatkach, wymiana 
okien, drzwi, montaż rynien i rur spusto-
wych wokół daszków nad wejściami do 
klatek. To główne prace, które toczyły się 
na naszych osiedlach. 
  Co prawda prawie wszystkie bloki (bez 
Wieniawskiego 6 i 8), znajdujące się w za-
sobach Lokatora, są już docieplone, jednak 
niektóre obiekty wymagają odświeżenia
– malowania elewacji czy przeprowadzenia 
drobnych prac remontowych. Tego typu 
zabiegi zostały już przeprowadzane w bu-
dynkach - przy ul. Szadkowskiej 20, Osmo-
lińskiej 31 i 33 oraz Zielonej 40, a częściowe, 
bo jedynie szczyty bloków - przy ul. Space-
rowej 70 i 72, Krętej 8 i Łaskiej 93. Do wy-
konania zostało jeszcze pomalowanie szczy-
tu budynku przy ul. Osmolińskiej 9. Na 

6

Anna Perka

PRACOWITE WAKACJE
Wakacje to pracowity czas dla robotników. W lipcu i sierpniu pogoda sprzyjała, więc na spółdzielczych osiedlach 
sporo się działo. 

M

W bieżącym roku - zgodnie z pięcioletnim 
planem - przeprowadzaliśmy kolejny etap 
legalizacji wodomierzy w Państwa mieszka-
niach, w oparciu o nowe urządzenia
z modułem elektronicznym, który umożli-
wia ich radiowy odczyt.     
 
  W III kwartale bieżącego roku  Spółdzielnia 
zorganizowała  dodatkowe terminy legalizacji 
dla osób, które nie mogły wymienić wodomie-
rzy w pierwszym półroczu bieżącego roku. 
 Przypominamy, że w gestii użytkownika 
mieszkania leży przygotowanie lokalu do le-
galizacji wodomierzy. Jest to związane z za-
pewnieniem odpowiedniego dostępu do in-
stalacji wodociągowej.
  Informujemy, że z środków funduszu re-
montowego bloków nie mogą być realizowa-
ne prace typu: poszerzenie otworu montażo-
wego w zabudowie szachty, demontaż zabu-
dowy kuchennej oraz przeróbki instalacji 
wodociągowej.

  Zarząd Spółdzielni zwraca się z prośbą do 
mieszkańców o współpracę w wyżej wymie-
nionym zakresie i  umożliwienie założenia 
nowych wodomierzy. 
 Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej
nr 64/RN/2017 z dnia 15.12.2017 roku,
w przypadku odmowy przez użytkownika 
mieszkania legalizacji któregokolwiek z wo-
domierzy lub odmowy udostępnienia loka-
lu w celu zamontowania  wodomierzy, ob-
ciążenie za zużycie wody od następnego 
okresu rozliczeniowego będzie obliczane na 
podstawie ilości osób zamieszkałych w lo-
kalu i normy zużycia wody, obowiązującej 
w Spółdzielni. 
  Wysokość  miesięcznego ryczałtu na jedną 
osobę wynosi obecnie 119,62 zł.  Legalizacja 
jest przeprowadzana raz na pięć lat i po tym 
okresie wodomierze tracą ważność legaliza-
cyjną,a ich odczyty nie mogą być podstawą 
do rozliczania zużytej wody.

Zarząd SM „Lokator”

WODOMIERZE Z MODUŁEM RADIOWYM

wrzesień 2019
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LATO W „LOKATORZE”

Niewolnicy Systemu - koncert 12.06.2019

Pokaz pracy sekcji 
wokalno aktorskiej 
18.06.2019

Zapraszamy
na zajęcia
i koncerty

Opracowanie - Pracownicy DL "Lokator", www.dklokator.pl, tel. 43 823 33 28

WAKACJE Z "LOKATOREM"
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raktycznie z miesiąca na miesiąc wi-
dzimy coraz większą ilość wystawia-
nych i gromadzonych odpadów wiel-

kogabarytowych na naszych osiedlach. Pra-
cownicy Spółdzielni wciąż odbierają telefony
z pretensjami o bałagan przy pergolach, gdyż 
sterty śmieci „kłują” w oczy przechodniów
i mieszkańców. Zaniepokojeni są również ro-
dzice, których dzieci znajdują wśród zalegają-
cych odpadów przedmioty do zabawy. 
  Przypominamy, iż zgodnie z ustawą, do od-
padów wielkogabarytowych zaliczamy odpad 
komunalny powstały w mieszkaniu, który ze 
względu na duże rozmiary lub wagę nie mieści 
się w standardowych kontenerach na śmieci. 
W szczególności są to szafy, tapczany, łóżka, 
krzesła materace, pierzyny, rowery, zabawki 
dużych rozmiarów, itp. Należy pamiętać, iż 
niepotrzebne sprzęty RTV i AGD nie zalicza-
ją się do odpadów wielkogabarytowych. Do-
tyczy to również części samochodów, opon 
oraz materiałów budowlanych i sanitarnych. 

Z ZALEGAJĄCYMI
GABARYTAMI

Przedmioty te są przyjmowane w od ponie-
działku do piątku przez firmę Remondis,
w siedzibie spółki przy ulicy Zielonogórskiej
i nie mogą być pozostawiane wokół pergoli 
śmietnikowych.
  Bardzo ważne jest, aby niepotrzebne gabary-
ty wystawiać pod pergolę śmietnikową, rano
w dniu przewidzianego odbioru, ewentualnie 
jeden dzień wcześniej. W ten sposób oszczę-
dzimy niepotrzebnych wydatków związanych
z ciągłym, nieplanowanym odbiorem odpa-
dów wielkogabarytowych oraz zadbamy o es-
tetykę naszego osiedla. Jednocześnie prze-
strzegamy, iż w przypadku gromadzenia 
odpadów wielkogabarytowych wokół pergoli, 
w dni niewskazane w harmonogramie, Spół-
dzielnia w ostateczności będzie zmuszona za-   Joanna Pelc

Meble, dywany, kanapy i inne odpady 
wielkogabarytowe coraz częściej 

zalegają wokół pergoli śmietnikowych.

P
wiadomić Straż Miejską. W konsekwencji, 
właściciel odpadów może otrzymać mandat 
oraz będzie zmuszony usunąć odpady na 
własny koszt. W przypadku braku możliwo-
ści ustalenia właściciela odpadów, dodatko-
wymi kosztami wynikającymi z konieczno-
ści wywozu odpadów wielkogabarytowych 
poza terminem wynikającym z harmonogra-
mu, obciążeni zostaną  wszyscy mieszkańcy 
przypisani do danej pergoli śmietnikowej.
  Pamiętajmy, iż odpady wielkogabarytowe, 
zgodnie z ustalonym harmonogramem, za-
bierane są raz na miesiąc. Harmonogram wy-
wozu gabarytów dostępny jest w administra-
cjach osiedlowych oraz bezpośrednio w fir-
mie Remondis. 
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Zgłoś usterkę
Jeśli masz problem z odbiorem telewizji kablowej zadzwoń:
od godz. 7.00 do 15.00 ‐ tel. 43 823 34 44;
od godz. 15.00 do 21.00 ‐ tel. 601 288 205

Internet ‐ od poniedziałku do soboty
w godz. 09.00 ‐ 21.00 ‐ tel. 502 150 438
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