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Spokojnych Świąt



   Na konserwację zieleni Lokator przeznacza 
rocznie kwotę około 130.000 zł.  Dodatkowo
- około 30.000 zł - inwestuje w zakup różnych 
gatunków drzew i krzewów. Nasadzeń dokonuje
w miejscach wskazanych przez samych miesz-
kańców, albo tam, gdzie trzeba było usunąć ja-
kieś drzewo. Praktycznie na każdym spół-
dzielczym osiedlu widzimy wiele ozdobnych ro-
ślin i kwiatów. Obecnie trawniki zdobią prze-
piękne krokusy, jedne z pierwszych wiosennych 
kwiatów. 
   Zadaniem Spółdzielni jest też porządkowanie 
ogródków przed wejściami do klatek schodo-
wych. Ta przestrzeń zielona jest tak zaaranżowa-
na, by cieszyła oko - wyglądała estetycznie, 
oryginalnie i przede wszystkim nie przeszkadza-
ła lokatorom, czyli przede wszystkim nie zasła-
niała okien. 

jaki na rowery i ławki. Łączny koszt zaplanowa-
nych robót drogowych przekroczy 200.000,00 zł . 

ROBOTY JUŻ WYKONANE W 2022 R. 

Do końca lutego 2022r. Spółdzielni udało się wyko-
nać roboty, które z uwagi na warunki atmosferycz-
ne nie mogły zostać zakończone w roku 2021. Mowa 
o remoncie schodów w budynkach przy ul. Getta 
Żydowskiego 23, 27 oraz ul. Łódzkiej 6 i 8 oraz o 
wykonaniu 20 sztuk nowej nawierzchni z kostki pod 
pojemniki na odzież oraz elektrośmieci. 
   Udało się też wyremontować chodniki i przedepty 
wokół boiska, znajdującego się na osiedlu Zachód  - 
przy budynkach Łódzka 16 i 18.  
Z uwagi na duży zakres prac budowlanych i ograni-
czoną liczbę wykonawców, zainteresowanych tego 
rodzaju robotami, wreszcie rozpoczęto komplekso-
wy remont balkonów w budynku przy ul. Getta Ży-
dowskiego 30. Wykonawca zadania w pierwszej 
kolejności zajął  się skuwaniem wylewek, układa-
niem warstw izolacyjnych i obróbką blacharską bal-
konów. Następnie, uwzględniając wymagania 
technologiczne, wykona nowe wylewki i wyremon-
tuje elewacje loggii balkonowych. 
   W tym miesiącu Lokator rozpoczął też izolacje 
fundamentów budynków przy ul. Solskiego 4 oraz 
przy ul. Getta Żydowskiego 21 i 23. 

ul. Łaskiej 71, ul. Łaskiej 89 i ul. Lawendowej 28 
oraz położone tynki żywiczne przed wejściami 
do klatek w 8 budynkach. Prace obejmą budyn-
ki przy ulicach: Łaska 93, Łaska 89, Lawendowa 
28, Spacerowa 68, Spacerowa 70, Spacerowa 72, 
Przejazd 4 oraz Jaracza 2.
   Lokator wykona też inne prace ogólnobudow-
lane, takie jak: wymiana drzwi do piwnic, izola-
cje fundamentów, układanie płytek cera-
micznych na podestach parterów klatek schodo-
wych, uzupełnienie tynków na elewacjach oraz 
prace wynikające ze zgłaszanych na bieżąco po-
trzeb mieszkańców. Środki zaplanowane na reali-
zację robót ogólnobudowlanych to blisko 
840.000,00 zł.
   W zakresie robót drogowych przewidziano re-
monty chodników przy budynkach na ul. Łódz-
kiej 16,18,20, Ogrodowej 35, Modrzejewskiej 1
i 3, ul. Gierymskiego 1 oraz Chełmońskiego 2. Po-
nadto wyremontowany zostanie ciąg pieszy, stano-
wiący przedłużenie  wykonanego przez miasto 
pasażu od Placu Wolności w kierunku ul. Ogro-
dowej 6A i 8A oraz chodnik w szczycie budynku 
przy ul. Baczyńskiego 11,  który jest przedłu-
żeniem ciągu pieszego w stronę parku. Zadanie to 
będzie polegało na dostosowaniu części chodnika  
leżącego na terenie Spółdzielni do chodnika prze-
budowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.
   Spółdzielnia wykona też nawierzchnie pod sto-
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Dział Techniczny SM Lokator

PLAN REMONTÓW NA 2022 ROK
Wiosna to najlepszy czas, na rozpoczęcie robót remontowych. W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator ich 
planowanie rozpoczyna się już jesienią roku poprzedniego, tuż po przeprowadzeniu przeglądów technicznych. Przy 
planowaniu robót remontowych, istotne jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, gromadzonych 
indywidualnie na koncie każdego budynku. W 2022roku w zasobach Spółdzielni zaplanowano prace o łącznej war-
tości 2 mln 675 tys. zł. 

ramach prac dekarskich zaplanowano 
ułożenie powłok hydroizolacyjnych 
na dachach 16 budynków. Mowa
o: Łaskiej 44, Łaskiej 50, Szkolnej 10, 
Szkolnej 22, Szkolnej 26, Spacerowej 

86/88 II i III segment, Spacerowej 72,  Getta Ży-
dowskiego 31, Sieradzkiej 44/46, Ogrodowej 8, 
Ogrodowej 23/31, M.C. Skłodowskiej 2, M.C. 
Skłodowskiej 6, Placu Krakowskim 4, Modrze-
jewskiej 2 i Baczyńskiego 4.
   Przed ułożeniem powłok na dachach budyn-
ków, które posiadają stropy wentylowane, Spół-
dzielnia wykona dodatkowe docieplenie stro-
podachów. Takie prace zaplanowano w budyn-
kach przy ulicach: Łaska 44, Łaska 50, Szkolna 
22, Szkolna 26, Spacerowa 86/88 (II i III seg-
ment), Spacerowa 72, Getta Żydowskiego 31, Sie-
radzka 44/46, Ogrodowa 8, Ogrodowa 23/31, 
M.C. Skłodowskiej 2, M.C. Skłodowskiej 6,Plac 
Krakowski 4, Modrzejewskiej 2, Baczyńskiego 4.
   W ramach prac dekarsko-blacharskich Lokator 
zaplanował też remont kominów przy ul. Krętej 
6 oraz wymianę wszystkich włazów dachowych 
w budynkach objętych hydroizolacją. Ponadto 
w budynkach tych zostaną wykonane wszy-
stkie obróbki blacharskie, wymagające napraw. 
Łączna wartość tych robót przekroczy kwotę 
1.600.000,00 zł.
   W ramach robót ogólnobudowlanych Spół-
dzielnia przewiduje wykonanie remontu 155 szt. 
balkonów. Zakres prac obejmie remonty wyle-
wek i elewacji balkonowych. Prace te będą pro-
wadzone kompleksowo dla 4 budynków, 
pozostałe wylewki zlokalizowane są na wszyst-
kich osiedlach. Ich remonty prowadzone są we-
dług potrzeb ustalanych stanem technicznym. 
   Dodatkowo zostaną wykonane nowe posadzki 
w korytarzach piwnicznych budynków przy

W

W ostatnich dniach na spółdzielczych osiedlach 
można zauważyć, że trwa przycinka drzew
i krzewów. Prace związane z konserwacją zie-
leni wysokiej  Lokator wykonuje systematycz-
nie, zazwyczaj na przełomie lutego i marca.
 
Konserwacja zieleni wysokiej polega między in-
nymi na wycinaniu suchych gałęzi, usuwaniu 
odrostów przy drzewach, czy też formowaniu 
drzew. W ramach tego zadania wykonywane są 
też: pielenie wokół młodych drzewek, podlewa-
nie ich w okresie wegetacji oraz wykonywanie 
zabiegów ochrony roślin przed chorobami
i szkodnikami. Często też, kiedy sytuacja tego 
wymaga, albo mieszkańcy bloków sobie tego 
życzą – wycinane są stare drzewa. Zawsze jednak
w ich miejsce Spółdzielnia sadzi nowe.
   Prace związane z wycinką i pielęgnacją zieleni 

są pracami wymagającymi dużej wiedzy i do-
świadczenia. Do każdego obszaru zielonego na-
leży podchodzić indywidualnie - w zależności od 
potrzeb, jakie są wymagane i zakresu prac, jaki 
powinien być wykonany. Dlatego Spółdzielnia 
zleca takie prace profesjonalistom, czyli firmom 
sprawdzonym na rynku.

WIOSENNY KLIMAT NA OSIEDLACH



współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli, Spółdziel-
nia wynajmowała je jako mieszkania treningowe. 
Teraz będą służyły Ukraińcom. Przebywające
w Zduńskiej Woli dzieci znajdą również coś dla 
siebie w Domu Kultury Lokator.

d kilku tygodni każdy z nas robi co 
może, by pomóc Ukraińcom. Pry-
watne osoby i stowarzyszenia poza-
rządowe organizują masę zbiórek - 
gromadzą żywność, chemię czy ubra-

nia. Wielu z nas przyjęło Ukraińców pod swój 
dach. Nie znając ludzi, otworzyło drzwi swo-

ich mieszkań, by dać im bezpieczne schronienie.
W tej dramatycznej sytuacji pomaga też Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Lokator, która patrząc 
na to co dzieje się w naszym mieście, przezna-
czyła dla uchodźców dwa mieszkania przy uli-
cy Zielonogórskiej. To dwupokojowe lokale, 
które należą do Lokatora. Do tej pory, przy 

O
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Z POMOCĄ UCHODŹCOM
W związku z trwającą wojną w Ukrainie, do Polski, w tym również do Zduńskiej Woli, trafia coraz więcej uchodź-
ców. Ukraińcy, uciekając przed rosyjską agresją, szukają schronienia w prywatnych domach, na PMOSie i u Orio-
nistów. Nowe miejsca, w porozumieniu z wojewodą łódzkim, szykuje też samorząd miejski.

Z MYŚLĄ
O UKRAIŃCACH
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator - stosując 
się do uchwały KRRiT nr 29/2022 z dnia 24.02 
b.r. - usunęła ze swojej oferty programowej ka-
nał Russia Today. W jego miejsce wprowadzi-
ła nową propozycję – Ukraina 24, czyli 
program informacyjny, skierowany głównie do 
uchodźców.

Zbrojny atak Rosji na Ukrainę sprawił, że opera-
torzy telewizyjni wyrzucają ze swojej oferty ro-
syjskie programy. Kanały te znikają z polskich 
kablówek, w tym również z naszej – Telewizji 
Kablowej ZW Media.
   Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – widząc 
co dzieje się w bombardowanym przez Rosjan 
kraju – podjęła decyzję o wykreśleniu rosyjskich 
programów z rejestru programów telewizyjnych, 
rozpowszechnianych wyłącznie w systemie tele-
informatycznym i programów rozprowadza-
nych. Usunęła takie programy jak: Russia Today, 
RT Dokumentary, RTR Planeta, Sojuz TV, 
Rossija 24 argumentując, że jest to kwestia ,,bez-
pieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. Chodzi o powstrzymanie rozpowszech-
niania się rosyjskiej propagandy na temat inwa-
zji na Ukrainę.
   Solidaryzując się z Narodem Ukraińskim, Te-
lewizja ZW Media uruchomiła w tym miejscu 
Ukraiński Kanał - Ukraina 24, w celu dostarcze-
nia prawdziwych i obiektywnych informacji z ak-
tualnej sytuacji na Ukrainie - czyli ze zbrojnej 
napaści Rosji na demokratyczny i wolny kraj. 
   Kanał Ukraina 24 retransmitowany jest na po-
zycji EPG 21 - czyli dla wszystkich abonentów 
telewizji cyfrowej. A. P.

TECHNOLOGIA SIĘ
SPRAWDZA

Hydroizolacja dachu to nowoczesny sposób 
uszczelniania i konserwacji istniejących pokryć 
dachowych z papy. To innowacyjna i sprawdzona 
technologia, która nie powoduje pęknięć i jest 
szczelna przez długie lata. Tego typu rozwiązanie 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator stosuje w 
swoich zasobach od kilku lat. 

Powłoka hydroizolacyjna to nic innego jak inno-
wacyjny natrysk z gumy w płynie. Może być na-
kładana pędzlem, wałkiem lub metodą natry-
skową. Po wyschnięciu tworzy jednolitą, trwale 
elastyczną powłokę ochronną, odporną na duże 
amplitudy temperatur, promieniowanie UV oraz 
wilgotność. Ponadto - znacząco zmniejsza nagrze-
wanie dachów, co latem daje duży komfort lo-
katorom mieszkań ostatnich kondygnacji. Poprzez 
zastosowanie akrylanów o niskiej zawartości lot-
nych związków organicznych, stosowany system 
jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. 
   Takie innowacyjne i skuteczne rozwiązanie Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Lokator stosuje na dachach 
swoich zasobów już kilka lat. 
   Mieszkania na ostatniej kondygnacji stanowią 
tylko 20%, ale szczelny dach zapewnia bezpieczeń-
stwo wszystkim mieszkańcom nieruchomości. Za-
kres prac stosowany obecnie daje dodatkowy 
bonus w postaci mniej nagrzewającego się dachu 
latem i cieplejszego zimą. Mniej przecieków da-
chowych oznacza również niższe składki na ubez-
pieczenie. Po wymianie okien i termomodernizacji 
jest to dla nas obecnie najważniejsze zadanie - mó-
wi Roman Krzyżański, wiceprezes SM Lokator. 
   Do tej pory powłoki hydroizolacyjne zastosowa-
no na 24 budynkach – przy ul. Zielonej 48, Zielo-

nej 50, Azaliowej 19, Lawendowej 28, Osmoliń-
skiej 20, Osmolińskiej 3, Osmolińskiej 6, Osmo-
lińskiej 9A, Łaskiej 71, Szkolnej 4, Spacerowej 70, 
Spacerowej 68 (II segment), Spacerowej 86/88
(I segment), Zachodniej 9, Getta Żydowskiego 24, 
Getta Żydowskiego 32, Łódzkiej 8, Łódzkiej 12, 
Łódzkiej 14, Łódzkiej 16, Łódzkiej 18, Sieradzkiej 
16, Ogrodowej 33, Pomorskiej 21. Łączny koszt 
przeprowadzonych prac to blisko 2.400.000,00 zł. 
   Przed ułożeniem powłok hydroizolacyjnych
w budynkach ze stropodachami wentylowanymi, 
Spóldzielnia wykonuje dodatkowo docieplenia da-
chów. Obecnie stropodachy są docieplane warstwą 
15-20 cm. granulatu celulozy. Przy układaniu po-
włok, dosypywana jest kolejna warstwa izolacji
w przestrzeń powietrzną stropodachu. 
   Ponieważ rozwiązanie się sprawdza i jest wytrzy-
małe, Spółdzielnia zamierza je zastosować na da-
chach wszystkich swoich budynków. Tylko na ten 
rok zaplanowała wykonanie takich robót w 16 bu-
dynkach: przy Łaskiej 44, Łaskiej 50, Szkolnej 10, 
Szkolnej 22, Szkolnej 26, Spacerowej 86/88 II i III 
segment, Spacerowej 72,  Getta Żydowskiego 31, 
Sieradzkiej 44/46, Ogrodowej 8, Ogrodowej 
23/31, M.C. Skłodowskiej 2, M.C. Skłodowskiej 6, 
na Placu Krakowskim 4, przy ul. Modrzejewskiej 
2 i ul. Baczyńskiego 4.
   Jeżeli zaplanowane prace uda się zrealizować
w całości, powłoki hydroizolacyjne będą na da-
chach 40 obiektów. A. P.

Fot. Sebas an Kołodziejek



nych oszczędności, związanych ze 
zmniejszeniem ilości kupowanego 
ciepła. Zadanie to będzie więc po-
przedzone analizą ekonomiczną, od-
rębnie dla każdej nieruchomości.  

Na dostosowanie regulaminu i wpro-
wadzenie indywidualnego rozlicze-
nia ciepłej wody Lokator ma czas 
do 30 września 2022 r. Taki termin 
narzucił sam minister. 
   Warto dodać, że podzielniki 
kosztów ciepła, które nie posiadają 
funkcji zdalnego odczytu, ale zosta-
ły już zamontowane, zostaną wy-
posażone w taką funkcję lub 
zostaną zastąpione urządzeniami 
posiadającymi taką funkcję do dnia 
1 stycznia 2027 r.

Powyższe zasady wynikają z Dy-
rektywy UE oraz ustawy o efek-
tywności energetycznej. 

blowej. Jej  zadaniem jest zapewnie-
nie części zapotrzebowania na prąd 
w budynku przy ul. Osmolińskiej 
6. To jedyny obiekt, w którym  od-
notowujemy tak duże zapotrzebo-
wanie na prąd.  Inaczej sprawa 
wygląda wśród samych mieszkań-
ców. Przy dużym relatywnie du-
żym indywidualnym poborze 
prądu może się opłacać montaż nad 
balkonem lub w świetle balustrady.
   Montaż  na balkonie daje możli-
wość gromadzenia letnich nadwy-
żek energii w sieci dostawcy i unik-
nięcie zakupu akumulatorów. Ide-
alnym do tego miejscem wydają się 
balustrady. Zamocowanie ekra-
nów po zewnętrznej stronie od po-
łudnia pozwala na skuteczne zbie-
ranie energii. Koszt takiego mon-
tażu to ok.3,5 – 4 tys. zł. Jak twier-
dzą fachowcy, inwestycja powinna 
się zwrócić po około siedmiu la-
tach. Minusem jest na pewno to, że 
na balkonie jest za mała przest-
rzeń, która pozwoliłaby na pozy-
skanie ilości energii odpowiedniej 
do zaspokojenia potrzeb całego
obiektu. 
   Cały czas fotowoltaika na bal-
konie to nowość i swego rodzaju
interesujący trend. Nie oznacza
to jednak, że za jakiś czas to roz-
wiązanie nie będzie się cieszyć 
większym zainteresowaniem i po-
pularnością lokatorów. Wszystko 
przed nami. 

Czeka nas rewolucyjna zmiana, dotycząca sposobu rozliczania ciepła, z podziałem na rozliczenie ciepłej wody i centralnego 
ogrzewania, jako odrębnych składników w pomieszczeniach mieszkalnych. 24 grudnia 2021r. weszło w tej sprawie  nowe 
rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska.

CO NA LICZNIKU – TO NA RACHUNKU!
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owe rozporządzenie doty-
czy warunków ustalania 
technicznej możliwości
i opłacalności zastosowa-
nia ciepłomierzy, podziel-

ników kosztów ogrzewania oraz 
wodomierzy do pomiaru ciepłej 
wody użytkowej, jak również wa-
runków wyboru metody rozlicza-
nia kosztów zakupu ciepła oraz 
zakresu informacji, zawartych w in-
dywidualnych rozliczeniach. Jest to 
pierwszy, na tak szeroką skalę prze-
pis, regulujący zasady rozliczania 
ciepła, z podziałem na rozliczenie 
ciepła i wody.
   O co dokładnie chodzi? Obecnie 
wszyscy mieszkańcy naszej Spół-
dzielni płacą ujednoliconą stawkę 
za podgrzanie 1m3 ciepłej wody. 
Wynosi ona 29,01 zł/m3. 
   Po wprowadzeniu zmian rozli-
czenie zużycia ciepłej wody przez 
mieszkańców będzie się odbywało 
na podstawie zapisów liczników 
ciepłej wody, zamontowanych
w węzłach cieplnych. 
   - Nasi lokatorzy zapłacą za wodę 
dokładnie tyle, ile wskaże licznik 
ciepła w węźle zasilającym dany 
blok lub grupę bloków – wyjaśnia 
Roman Krzyżański. Ze względu 
na to, że ilość pobranego ciepła jest 
ściśle  związana z ilością pobranej 
wody, kwota jednostkowa, czyli za 
1m3  będzie różna dla każdej nieru-
chomości. Dzieje się tak ponieważ 
krążąca w sieci woda musi spełniać 
normy temperatury zawierające się 
w wartościach od 450C do 550C 
mierzone w kranie oraz być do-
stępna w każdym kranie bez ko-
nieczności spuszczenia kilku litrów 
zimnej wody do czasu pojawienia 
się ciepłej. Czy nowe rozwiązanie 
będzie korzystniejsze dla naszych 
mieszkańców? Ilość  pobranego cie-
pła się nie zmieni. Zmieni się tylko 
sposób zapłaty za nie. Dotychczas 
różnica pomiędzy zaliczką na wo-
dę, a faktycznym kosztem podgrza-
nia rozliczana była na m2 powie-
rzchni mieszkań przy okazji rozli-
czenia centralnego ogrzewania. 
Tym samym skoro nie będzie go 
przy ogrzewaniu mieszkań to bę-
dzie on niższy.
   Z punktu widzenia Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokator, najistot-
niejsza zmiana dotyczy więc ustala-
nia ceny podgrzania ciepłej wody. 

W tabeli na stronie 5. widzicie Pań-
stwo wartości wskazane przez licz-
niki indywidualne ciepłej wody,
z węzłów cieplnych z podziałem na 
poszczególne nieruchomości. W ta-
beli wskazane są wszystkie węzły 
indywidualne i grupowe ( grupowe 
– zasilające więcej niż jeden budy-
nek). Analizując te dane nie trudno 
zauważyć, że w większości nieru-
chomości cena za 1m3 jest wyższa 
od obecnej i bardzo zróżnicowana. 
Różnica ta wynika głównie z  ilości 
metrów zużytej wody. 
   - Dzieje się tak, ponieważ woda
w tzw. układzie cyrkulacyjnym 
krąży 7dni przez 24 godziny utrzy-
mując temperaturę na poziomie  
45-550C. Aby utrzymać jej stałą 
temperaturę musi być ciągle pod-
grzewana. Kiedy nie jest pobierana 
powstaje koszt, który pojawia się 
przy poborze każdego 1m3 ciepłej 
wody. Im większe ilości wody są 
pobrane tym mniejsze jest obciąże-
nie tym kosztem każdego pobrane-
go 1m3 ciepłej wody.  - tłumaczy 
Roman Krzyżański. 
   Nowe rozporządzenie nakłada na 
zarządców nieruchomości wykona-
nie szeregu działań, dostosowują-
cych zasoby do wprowadzonych 
uregulowań - zarówno w sferze za-
sad opisanych w regulaminach, jak 
i w sferze rozwiązań technicznych. 
   Co to oznacza? Że wszędzie tam, 
gdzie nie ma podzielników kosztów 
ciepła lub zastosowane są podzielni-
ki wyparkowe, Spółdzielnia musi 
zamontować podzielniki. Jednym
z warunków na wykonanie tego 
obowiązku jest uzasadnienie eko-
nomiczne ich zastosowania, polega-
jące na uzyskaniu efektu opłacal-
ności. Mówi się tu o różnicy po-
między kosztem zakupu i eksplo-
atacji, w porównaniu do uzyska-

N

A. P.  i R. K.

ENERGIA Z BALKONU
Przy drastycznie rosnących cenach 
prądu, coraz więcej osób mieszka-
jących w domach jednorodzin-
nych, decyduje się na montaż 
paneli słonecznych. O podobnych 
rozwiązaniach zaczynają myśleć 
mieszkańcy budownictwa wieloro-
dzinnego. Fotowoltaika na balko-
nach powoli znajduje swoich 
sprzymierzeńców i być może już 
niedługo stanie się popularnym 
rozwiązaniem, stosowanym także 
i u nas – w Zduńskiej Woli. 

Do widoku paneli słonecznych na 
dachach domów jednorodzinnych 
już się przyzwyczailiśmy. Nowinką 
są panele montowane na balustra-
dach balkonów w blokach. Takie 
rozwiązanie jest już popularne na 
Zachodzie Europy. W Polsce - na 
razie jest rzadkością i wyjątkiem. 
   –  Obecnie nie widzimy u na-
szych lokatorów większego zainte-
resowania tym tematem - mówi 
Roman Krzyżański, wiceprezes 
SM Lokator. Owszem, zgłaszają się 
do nas firmy, które świadczą usługi 
instalacji paneli fotowoltaicznych
w budownictwie wielorodzinnym, 
ale w obecnym stanie prawnym nie 
ma uzasadnionego rachunku eko-
nomicznego dla wykorzystania  na 
masową skalę dachów jako poten-
cjalnych farm fotowoltaicznych. 
Zbudowaliśmy jedną instalację dla 
potrzeb stacji czołowej telewizji ka-

A. P.

Fot. Sebas an Kołodziejek
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O TEJ PORZE W „LOKATORZE”

Jak co roku, w okresie ferii zimowych organi-
zowaliśmy ferie zimowe w formie półkolonii 
dla dzieci. Chętnych było bardzo dużo, ale
z racji ograniczeń narzuconych przez organy 
nadzoru pedagogicznego i pandemię udało 
nam się objąć opieką dwie grupy dzieci liczące 
do 20 osób. Był to fantastyczny czas zabaw, 
gier, tańca, śpiewów, twórczości manualnej, za-
jęć plastycznych, budowania konstrukcji z róż-
nych rodzajów zabawek kreatywnych, papie-
roplastyki, integracji i sportu. Były wyjścia do 
rodzimego AquaParku (Zduńska Woda), Kina 
„Ratusz” czy Sali Zabaw „Kosmolandia”. By-
ły zabawy starymi konsolami gier, bajki, a na-
wet tworzenie rzeźb nowoczesnych. Po 24 
lutym, jako pierwsi w mieście  otworzyliśmy 
swe drzwi także dla dzieci uchodźców z Ukra-
iny organizując zajęcia świetlicowe i opie-
kuńcze. 

Już zimą wiosenny duch wstąpił w serca na-
szych „Seniorów”, którzy Seniorami są tylko 
z nazwy, gdyż ich entuzjazmu pozazdrościć 
może niejeden młodzian. Spotkania przy 
Akordeonie ze Stanisławem Radomskim, Bal 
Ostatkowy, Dzień Kobiet, czy Walentynkowe 
spotkanie z Poetą Tadeuszem Zawadowskim 
były pełne, energii i pozytywnych emocji. 
Wiosna w sercach spotkała się z wiosną kalen-
darzową 22 marca na topieniu Marzanny przy 
Zbiorniku „Kępina”. 

Pełna sala, kobiece klimaty i humor były to
z kolei znaki "Babskiego wieczoru" z okazji 
Dnia Kobiet. 11 marca o "Magii Kolorów" mó-
wiła Stylistka Wizerunku Paulina Kacała, 
świadomej pielęgnacji uczyła Paulina Buszyń-
ska, a do świata kobiecej duszy i arteterapii za-
prosiła Katarzyna Prusisz, promując debiu-

tancką książkę "Życiownia sp. z o.o." Wieczór 
zwieńczył występ aktorski Ewy Pająk, która 
porwała publiczność podczas monodramu "Fa-
ceci to Gady" (autorstwa i w reżyserii Zbignie-
wa Pacury). Zebrano też 200 złotych, jako 
cegiełkę na operację Tosi (www.siepomaga.pl/
antosia-koltuniak).
   Sezon wędkarski rozpoczęli 13 marca węd-
karze z koła PZW „Lokator” zawodami
w Pstrokoniach. Już  10 kwietnia odbędą się 
kolejne zawody – Mistrzostwa Koła (Pstroko-
nie), 22 maja Zawody o Puchar Prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Lokator” (Pstrokonie),
a 5 czerwca Zawody „O największą rybę” na 
zbiorniku Kępina. 

Miłośników sztuk plastycznych zapraszamy na 
wystawę Bożeny Niedźwiedzkiej-Szewczyk we 
wtorek 29 marca o godzinie 18.00. Tych, któ-
rzy lubią muzykę inspirującą, pogodną, rado-
sną zapraszamy na koncert łódzkiego artysty 
młodego pokolenia Miłosza Paprockiego (pre-
miera płyty „Pierwsze wrażenie”) w dniu
1 kwietnia o godzinie 18.00. Poprzedzi Go wy-
stęp zduńskowolskiego duetu „Paraquel”!
(Weronika Malicka&Bartek Kiebała).
WSTĘP WOLNY! 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę inter-
netową w nowej odsłonie graficznej:
www.dklokator.pl oraz FanPage
www.facebook.com/D.K.Lokator.

W nowy rok Dom Kultury „Lokator” wszedł z animuszem, wierząc iż pandemia stanie się niebawem tylko złym 
wspomnieniem. Odbyło się kilka edycji tzw. „Szafingów” czyli ekologicznej i ekonomicznej wymiany ubrań z „Z Szafy 
do szafy”.(Kolejna edycja 10 kwietnia o godzinie 15.00 - Zapraszamy!). Tradycyjnie w każdą drugą niedzielę miesiąca 
odbywały się cyklicznie  spotkania miłośników znaczków, monet, kart, staroci, bibelotów i skarbów, czyli „Giełdy 
Kolekcjonerów” (zapraszamy  na kolejne spotkanie 10 kwietnia w  godzinach 10.00-12.00). 

T. P.



dowych w blisko  93% przypadków 
zajmuje się firma zewnętrzna. Nie 
ma więc podstaw, by naliczać loka-
torom czwartych kondygnacji czy 
parterów niższej stawki – tłumaczy 
wiceprezes SM Lokator. Dzięki tej 
zmianie na konta spółdzielczych 
bloków trafi dodatkowo ponad  400 
tys. zł. Zmiany zaczną obowiązywać 
od 1 kwietnia 2022 roku.

wierzchni wspólnej wymaga więc 
więcej pracy i czasu, niż drugiego 
czy kolejnych pięter.  
   Obecnie sytuacja się zmieniła. 
Mieszkańcy niekorzystnie pod 
względem ciepła położonych miesz-
kań, w tym ostatnich pięter, korzy-
stają ze współczynników kore-
kcyjnych, stosowanych przy rozli-
czeniu ciepła. Po drugie - stropoda-
chy wszystkich bloków są ocie-
plone, zaś sprzątaniem klatek scho-

JUŻ BEZ ZNIŻEK

Do tej pory lokatorzy mieszkań 
usytuowanych na parterze, bądź na 
ostatnich kondygnacjach, płacili niż-
szą stawkę eksploatacyjną. Różnica 
nie była duża, bo wynosiła kilka-
dziesiąt groszy za metr i stanowiła 
10 % podstawowej opłaty eksploata-
cyjnej. Teraz się to zmieni. 
   Jak wyjaśnia wiceprezes SM Loka-
tor Roman Krzyżański, zniżki 
obowiązywały z dwóch względów. 
Po pierwsze wcześniej, gdy w zaso-

bach spółdzielni nie były ocieplone 
i wyremontowane dachy,  mieszka-
nia na czwartym piętrze  były bar-
dziej energochłonne, a te na parterze
z kolei wymagały od mieszkańców 
większego zaangażowania w sprzą-
tanie klatek schodowych. Nikomu 
nie trzeba bowiem tłumaczyć, że
z parteru klatki schodowej  korzy-
stają wszyscy lokatorzy. Siłą rzeczy 
gromadzi się tam więcej piasku czy 
błota. Posprzątanie tej części po-

Znika niższa stawka eksploatacyjna dla mieszkańców lokali położonych na parterze i na ostatnich piętrach spółdziel-
czych bloków. W ostatnich czasie Spółdzielnia przyjęta uchwałę w tej sprawie.

Anna Perka

KTÓRE KLATKI DO REMONTU?
Kolejne klatki schodowe doczekają się remontu. Tym razem więk-
szość prac zostanie wykonana na osiedlu Południe:

Baczyńskiego 7, Baczyńskiego 8, Bogusławskiego 4, Bogusławskiego 
7, Iwaszkiewicza 7, Solskiego 4, Solskiego 5, Witkiewicza 6, Zamen-
hofa 1, Modrzejewskiej 5, Getta Żydowskiego 25, Getta Żydow-
skiego 27, Ogrodowa 21, Ogrodowa 22, Ogrodowa 23/31, 
Ogrodowa 33, Ogrodowa 35, Łaska 89, Spacerowa 70, Azaliowa 19, 
Lawendowa 28.
       Zarząd SM „Lokator” 

W porównaniu do 2021 r. , ceny robót 
drogowych, polegających na remon-
tach i budowie nawierzchni z kostki 
betonowej, wzrosły o 20%. Większą 
podwyżkę odnotowano w wykonaw-
stwie remontów nawierzchni asfalto-
wych. Ceny tych prac utrzymane były 
na stałym poziomie przez ostatnie
2 lata. W 2022 r. trzeba będzie wydać 
na nie o około 30% więcej.

W branży budowlanej, w której ro-
boty rozliczne są kosztorysami 

podwykonawczymi, stawka robo-
czogodziny - porównana do roku 
ubiegłego - wzrosła o blisko 18%.
   O wzroście cen hydroizolacji wy-
konywanych na dachach słychać już 
od dawna. Aktualnie organizowany 
jest przetarg na te prace, który usta-
li ich ostateczny koszt. Szacujemy, 
że biorąc pod uwagę wzrost cen 
czynników produkcji oraz galopują-
cą inflację, roboty te będą droższe
o około 20%.

WZROST CEN W BUDOWLANCE

Dział Techniczny SM
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