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W NUMERZE:
głos mieszkańców
Mieszkańcy, którzy byli obecni na Walnym
Zgromadzeniu zgłaszali dużo swoich wniosków.
Najczęściej pytali o terminy prac termomodernizacyjnych, jakie w najbliższym czasie planuje
zrealizować Spółdzielnia. > str. 2
analiza zadłużeń czynszowych
Zadłużenie mieszkańców wobec Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lokator” kształtuje się na stałym poziomie z lekką tendencją wzrostową w stosunku
do analogicznego okresu 2011r. W ubiegłym roku
zadłużenie wynosiło nieco ponad 3 mln 800tys.zł.
> str. 4

ZYSK PODZIELONY
W Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator odbywało się
Walne Zgromadzenie członków. Zebrania miały charakter sprawozdawczy. W tym roku było do przegłosowania wyjątkowo dużo uchwał, bo aż 35. > czytaj str. 3

nowa era telewizji kablowej
Jak zwykle słuchamy Państwa głosów i staramy
się dostosować produkt do klienta. Wychodząc
naprzeciw Państwa oczekiwaniom po raz kolejny postanowiliśmy odświeżyć ofertę tak, abyście Państwo byli jeszcze bardziej zadowoleni z
naszych usług. > str. 5
wieści osiedlowe
W roku 2012 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” odbyły się wybory do Rad Osiedlowych.
Kadencja Rady Osiedlowej trwa cztery lata.
Członkowie Rad spotykają się systematycznie
raz w miesiącu. > str. 10
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GŁOS MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy, którzy byli obecni na Walnym
Zgromadzeniu zgłaszali dużo swoich
wniosków. Najczęściej pytali o terminy
prac termomodernizacyjnych, jakie
w najbliższym czasie planuje zrealizować
Spółdzielnia.
– W tej chwili w SM większość bloków jest docieplona kompleksowo, bądź ma docieplone trzy ściany – mówi Przemysław Gibert. – W ostatnim czasie poszerzyliśmy zakres prac,
gdyż dodatkowo wykonywaliśmy remonty wiatrołapów, wymianę drzwi wejściowych, założenie domofonów cyfrowych,
jak również docieplenie dachów. Koszt prac więc wzrósł. Do
tego w ubiegłym roku musieliśmy podgonić prace na osiedlu
Południe. Zakładaliśmy, że z pomocą środków z Unii Europejskiej uda nam się zakończyć proces termomodernizacji do
końca 2016r. Środków z UE jednak nie otrzymaliśmy, ale mamy
nadzieję, że uda nam się dotrzymać terminu.

na niej starsze osoby. Jednak po godz. 20.00 następuje zmiana
warty i zajmuje ją młodzież, która często pije piwo, hałasuje,
przeszkadza. My jako administrator niewiele możemy zrobić.
Możemy zlikwidować ławeczkę, ale to nie rozwiązuje problemu. Najczęściej w takiej sytuacji przeprowadzamy ankietę
wśród lokatorów.
Na zebraniach mieszkańcy zwracali również uwagę na zły
stan dróg miejskich na terenie Spółdzielni oraz proponowali
zmianę przeznaczenia pomieszczeń, w których obecnie znajduje się pralnia czy suszarnia na wózkownię.
– Było jeszcze kilka ciekawych wniosków indywidualnych,
jak np. wprowadzenie opłaty za psa – podkreśla Gibert. – Ludzi
denerwują zwierzęta, które brudzą gdzie popadnie.
Dlatego Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokator” prowadzi akcje
uświadamiające. W reklamach ukazujących się w Telewizji Kablowej ZW Media przypomina właścicielom zwierząt o obowiązku
sprzątania po swoich pupilach. Przypomina też, że w każdej Administracji są do pobrania komplety do sprzątania odchodów po
psach.
Anna Perka

PYTANIA DO ZARZĄDU

Kolejnym, równie częstym zagadnieniem poruszanym przez
mieszkańców na zebraniach były parkingi.
– Jest to duża bolączka dla naszych mieszkańców – podkreśla prezes SM ,,Lokator”. – Kiedy budowaliśmy bloki, aut
było jak na lekarstwo. Czasy się jednak zmieniły i teraz ludzie
potrzebują zdecydowanie większych i bardziej funkcjonalnych
parkingów. Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców.
Gdzie tylko możemy, to powiększamy parkingi lub budujemy
nowe. Dzieląc nadwyżkę wypracowaną przez SM, wzięliśmy
pod uwagę potrzeby Spółdzielców.
W ostatnim czasie bardzo niewiele Wspólnot wybudowało sobie parking. Plusem dla mieszkańców bloków spółdzielczych jest to, że mogą poprosić Zarząd SM ,,Lokator” o taką
inwestycję i w większości przypadków Zarząd realizuje prośby
członków Spółdzielni.
Trzecim – głównym tematem poruszanym na spotkaniach
była poprawa bezpieczeństwa na osiedlach.
– Jest to typowy problem związany z ławeczką, która stoi
pod blokiem – mówi Przemysław Gibert. – Zazwyczaj siadają
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Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków SM Lokator mieszkańców interesowały głównie terminy zakończenia
termomodernizacji budynków oraz jaki zakres prac wchodzi
w te czynności. Wyrażali zadowolenie z rozszerzenia zadań
o wymianę domofonów na cyfrowe oraz montaż energooszczędnego oświetlenia przed klatkami schodowymi.
Podnoszony był też temat miejsc parkingowych na osiedlach.
Mieszkańcy wnioskowali o rozbudowę istniejących zatok parkingowych lub wybudowanie nowych parkingów. Dotyczyło to budynków na osiedlu Zachód (Sieradzka 50/54, Getta Żydowskiego
25, Łódzka 46) i na osiedlu Osmolin (Spacerowa 68, Spacerowa
72 , Osmolińska 8/12, Osmolińska 14/18). Podobnie wnioskowano o wymianę nawierzchni chodników przed blokami.
Wnioskowano, by Zarząd Spółdzielni zwrócił się do mieszkańców o przestrzeganie zasad porządku domowego, szczególnie o nie dokarmianie zwierząt pod blokami, gdyż takie działania powodują rozmnażanie się gryzoni w naszych budynkach.
Istotnym tematem dla spółdzielców była estetyka pergoli
śmietnikowych. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie z nowych
zamykanych śmietników. Spora część wniosków i głosów dotyczyła dalszej realizacji budowy zamykanych pergoli (przy Getta Żydowskiego 31, Szkolnej 4, Osmolińskiej 8/12, Wieniawskiego 1, Paderewskiego 5).
Został złożony wniosek o wprowadzenie dodatkowych
opłat dla osób posiadających psy.
W dyskusji poruszane były też tematy złego stanu dróg
wewnątrzosiedlowych. Drogi te stanowią jednak własność
miasta, więc ich naprawa oraz utrzymanie w należytym stanie
technicznym leży po stronie Urzędu.
Pytano również o zasady działania telewizji cyfrowej, o jakość
programu lokalnego, dostępność informacji spółdzielczych na stronie internetowej. Jedno z pytań dotyczyło nowych propozycji niższych stawek za telewizję cyfrową.  Mirosława Marszałek-Kuta

czerwiec
2012

ZYSK PODZIELONY

dokończenie ze str. 1
W każdej Spółdzielni Mieszkaniowej co roku odbywają się
Walne Zgromadzenia. W ubiegłym roku w naszej Spółdzielni
było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W tym roku zebranie miało charakter sprawozdawczy.
– W Walnym Zebraniu powinni wziąć udział wszyscy członkowie Spółdzielni – mówi Przemysław Gibert, prezes SM Lokator. – U nas jest ich ok. 7 tysięcy. Zauważamy, że kiedy są
to zebrania wyborcze, frekwencja jest imponująco wysoka.
W zebraniach sprawozdawczych frekwencja jest zdecydowanie mniejsza. W tym roku wyniosła ok. 3%. Zainteresowanie
członków nie było więc duże, nad czym ubolewamy, ponieważ
wszystkie uwagi i wnioski uczestników zebrań są dla nas ważne i staramy się brać je pod uwagę. Na zebraniach wypływają
często bardzo ciekawe inicjatywy, które potem wykorzystujemy w swojej codziennej pracy.
Cztery części Walnego Zgromadzenia dla poszczególnych osiedli, które odbywały się od wtorku 29 maja do piątku
1 czerwca, miały przede wszystkim charakter sprawozdawczy.
Wśród tematów, jakimi zajmowano się podczas zebrań były:
roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni Rady Nadzor-

czej za 2011r., wykreślenie osób zalegających z czynszem z listy
członków Spółdzielni oraz przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółdzielnię w ubiegłym roku.
– Ten rok był bardzo obfity jeśli chodzi o uchwały – podkreśla Przemysław Gibert. – Łącznie mieliśmy ich 35. Większość
z nich była związana z naszą działalnością inwestycyjno – modernizacyjną, gdyż ogromna część uchwał wskazywała sposób
finansowania i prowadzenia inwestycji, które mamy zamiar
realizować. Uczestnicząc w zebraniach można było się dowiedzieć co dokładnie chcemy robić i w jaki sposób chcemy sfinansować poszczególne zadania .
To była jedna grupa uchwał podejmowanych na Walnym
Zgromadzeniu. Pozostałe dotyczyły między innymi udzielenia
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, zatwierdzenia lustracji, badania bilansu.
Warto zaznaczyć, że to był dobry rok dla Lokatora.
– Co roku SM ma podobny zysk – mówi prezes Gibert. – Jest
to ok. 1mln 600 tys. zł. Podobnie jest za rok 2011. Na papierze
wynosi on jednak ponad 3 mln zł., a to ze względu na fakt, że
mieliśmy obowiązek zinwentaryzować posiadane przez nas
chodniki i drogi. Wartość tych prac to blisko 1,5 mln zł. i właśnie tę kwotę musieliśmy wprowadzić jako nasz zysk. Stąd taki
wynik.
Na cząstkowych Walnych Zgromadzeniach Spółdzielnia dokonała podziału wyniku bilansowego. Na fundusz eksploatacyjny z nadwyżki, jaką wypracowała Spółdzielnia, każde mieszkanie dostało średnio 160zł.
– Mamy też indywidualne skierowania finansowe – dodaje Przemysław Gibert. Przykładem jest dofinansowanie
funduszu remontowego bloku przy ul. Osmolińskiej 9. Przekazaliśmy też 40 tys. zł. na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na ul. Wieniawskiego 8. Kolejny przykład to
eliminacja szkodliwych substancji, stosowanych w latach 70tych przy wykańczaniu mieszkań. Tak jest w przypadku lokali
przy ul. Spacerowej 72.
Anna Perka
R E K L A M A
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UBEZPIECZ MIESZKANIE!
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator podpisała porozumienie
z firmą ubezpieczeniową Uniqa. Dzięki temu każdy mieszkaniec może skorzystać z dobrowolnego, kompleksowego ubezpieczenia mieszkania, ze składką płatną w ramach opłat za
użytkowanie lokalu, nazywanego grupowym ubezpieczeniem
mieszkań ,,przy czynszu”.
Już od dłuższego czasu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Lokator” poszukiwał dla mieszkańców korzystnej i taniej formy ubezpieczenia mieszkań. Wreszcie się udało. Spółdzielnia
nawiązała współpracę z łódzką firmą ubezpieczeniową, która
daje lokatorom możliwość grupowego ubezpieczenia mieszkań ,,przy czynszu”. Innym udogodnieniem jest forma wpłaty
składki ,,przy czynszu”. Wystarczy o deklarowaną składkę powiększyć opłaty za mieszkanie, a pracownicy SM przekażą ją
na konto ubezpieczyciela.
Ubezpieczeniem grupowym zostaną objęte wszystkie szkody rzeczowe w mieniu użytkowników lokali mieszkalnych naszej
Spółdzielni, powstałe w lokalu mieszkalnym oraz pomieszczeniach gospodarczych (piwnice, garaże) z sumą ubezpieczenia
5tys.zł. (w OC 50tys.zł.) i składką miesięczną 5zł. płatną wraz
z czynszem za mieszkanie. Wysokość składki, a także sumy
ubezpieczenia można dobrowolnie podnieść.
Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi zdarzenia
losowe (pożar, deszcz nawalny, uderzenie pioruna itp.), przepięcia, stłuczenia szyb stolarki okiennej i drzwiowej, wszelkie
zalania jakie powstaną w mieszkaniu, kradzież z włamaniem
i rabunek oraz wandalizm. Ponadto ubezpieczenie grupowe
obejmuje odpowiedzialność cywilną mieszkańców za szkody
rzeczowe i osobowe wyrządzone innym mieszkańcom, do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa, a wynikające
z czynności życia codziennego (np. następstwa zalania).Ważne
jest, że w przypadku rezygnacji wystarczy za dany miesiąc nie
uiścić składki.
Od poniedziałku, 11 czerwca odwiedzą Państwa przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej, którzy zbiorą deklaracje
przystąpienia lub nie przystąpienia do programu oraz udzielą
ewentualnych wyjaśnień.
R E K L A M A

Osoby, które zdecydują się na zawarcie umowy, wybraną
przez siebie składkę będą uiszczać wraz z opłatą bieżącą za
lokal, czyli ,,przy czynszu”.
Anna Perka

ANALIZA ZADŁUŻEŃ
CZYNSZOWYCH
Zadłużenie mieszkańców wobec Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lokator” kształtuje się na stałym poziomie z lekką
tendencją wzrostową w stosunku do analogicznego okresu
2011r. W ubiegłym roku zadłużenie wynosiło nieco ponad
3 mln 800tys.zł. Obecnie, według stanu na 31 marca 2012r.,
wynosi niespełna 4 mln zł.
Odnotowujemy wzrost ilości mieszkańców zadłużonych
w opłatach za używanie lokali w przedziale od 0 do 2 miesięcy. Takich dłużników jest 1.496, natomiast kwota zadłużenia to
378.584,74zł. Z naszych obserwacji wynika, że jest to spowodowane coraz większymi problemami w dokonywaniu opłat przez
mieszkańców i nieterminowym płaceniem czynszu.
Dlatego przypominamy naszym mieszkańcom, że opłaty
za używanie lokali powinny być uiszczane za dany miesiąc do
ostatniego dnia miesiąca. Za datę wpływu przyjmuje się datę
wpływu na rachunek bankowy Spółdzielni.
Grzegorz Kowalski
R E K L A M A
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PLAN PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH NA 2012r.
W swojej pracy staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców Spółdzielni. Nie zawsze się to udaje i czasami oczekiwania te rozbiegają się z możliwościami. Przykładem takiej rozbieżności jest zakres robót dociepleniowych, zaplanowanych
do wykonania na ten rok. Lokatorzy chcieliby jak najszybszego
zakończenia prac w swoich budynkach, niestety z powodu ograniczonych środków finansowych, spełnienie tego nie jest możliwe. Spółdzielnia zaangażowała w wykonanie prac termomodernizacyjnych 7 mln zł. własnych środków finansowych, poza
wymienionymi w składce na termomodernizację. Dzięki tak
dużej kwocie mogliśmy zrealizować znaczny zakres prac (prawie wszystkie budynki, których mieszkańcy dokonują wpłat na
fundusz termomodernizacyjny, mają już docieplone szczyty i co
najmniej jedną ścianę podłużną, a w 50 z nich docieplenie zostało zakończone). Środki te są obecnie spłacane przez mieszkańców. Do czasu odzyskania tak znacznych nakładów, musieliśmy
ograniczyć tego rodzaju prace. Na 2012 rok pozostały do docieplenia 3 budynki: przy ul. Osmolińskiej 20, Getta Żydowskiego
31 i Łódzkiej 20. W pozostałych 30 budynkach zakończono już

prace termomodernizacyjne
rozpoczęte w roku 2011. Łączne nakłady finansowe na termomodernizację w 2012 roku
zaplanowano na kwotę 3.165
tys. zł.
Zdajemy sobie sprawę,
że mimo zrozumienia dla
przejściowego zwolnienia tempa prac dociepleniowych,
każdy z mieszkańców oczekuje na wykonanie prac w swoim budynku. Być może uda się, choć częściowo spełnić te
oczekiwania. Aktualnie przygotowujemy postępowanie
przetargowe, w wyniku którego chcemy wyłonić wykonawców prac dociepleniowych kolejnych 14 budynków. Warunkiem udziału w przetargu będzie akceptacja wydłużonego do 2013 roku terminu zapłaty za wykonane roboty.
W każdym z tych obiektów będą one kończyć proces ich termomodernizacji.
Hanna Iwaniuk

Nadchodzi nowa era zduńskowolskiej
telewizji kablowej
Jak zwykle słuchamy Państwa głosów i staramy się dostosować produkt do klienta. Wychodząc naprzeciw Państwa
oczekiwaniom po raz kolejny postanowiliśmy odświeżyć
ofertę tak, abyście Państwo byli jeszcze bardziej zadowoleni z naszych usług.
Tym, którym znana jest już nasza telewizja cyfrowa, a także przyszłym naszym abonentom, mamy do zaproponowania
nowe, w bardzo przystępnych cenach, pakiety, które swoim zasięgiem obejmują najbardziej pasjonujące programy informacyjne, rozrywkowe, filmowe i kino dla najmłodszych. Wielbicieli
sportu z całą pewnością zadowoli wyjątkowo bogata oferta
programów sportowych. Coś dla siebie w naszej ofercie znajdą
także miłośnicy kanałów przyrodniczych i naukowych. Dodatkowo umożliwiamy Państwu odbieranie pakietów w wysokiej
jakości HD, co oznacza najwyższej jakości obraz i dźwięk.
Tak jak do tej pory, aby mieć możliwość odbioru naszej oferty
telewizji cyfrowej, wystarczy zaopatrzyć się w moduł CAM lub
dekoder cyfrowy DVB-C. Wybór odpowiedniego osprzętu zależy
od posiadanego odbiornika telewizyjnego. Moduł, jak i dekoder
można nabyć w biurze ZW Media.
Zgodnie z wymogami ustawowymi oferujemy Państwu także bezpłatny pakiet telewizji cyfrowej nadawanej naziemnie,
opartej na standardzie DVB-T. Wyłącznie za koszt utrzymania
sieci będziecie Państwo mogli oglądać i słuchać programów
w jakości cyfrowej. Docelowo naziemnie nadawanych będzie
około 20 programów, część z nich dopiero w 2014 r. Niestety, tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne
do odbioru emisji cyfrowych, dlatego też abonenci, aby móc
oglądać naziemną telewizję cyfrową, będą musieli dokupić

dekoder DVB-T lub wymienić odbiornik na taki, który umożliwi odbiór naziemnej telewizji cyfrowej.
Uspakajamy jednak naszych abonentów telewizji analogowej. Nadal w naszej ofercie znajdują się programy analogowe,
więc aby je odbierać, nie ma przymusu kupowania nowego czy
dodatkowego sprzętu. Ale w związku z powyższymi zmianami
czekają drobne korekty zawartości pakietów analogowych.
Nadal naszym atutem jest umowa abonencka, czy to na analog, czy na cyfrę, podpisywana na czas nieokreślony. Zawsze
możecie Państwo zmienić pakiet bez dodatkowych kosztów.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się
z nami pod nr telefonu 43 8233444. Nie podpisujemy umów
w domu klienta! Takie formalności realizujemy tylko w biurze
ZW Media przy ul. Osmolińskiej 6.
Czekamy na Państwa! Zapraszamy! 
Agnieszka Obłąk
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Z dziennika... Domu Kultury LOKATOR
OPRACOWANIE - PRACOWNICY DOMU KULTURY „LOKATOR”

DZIEŃ DZIECKA NA OSIEDLACH
Barwnie, kolorowo i wesoło!!!
Rady Osiedlowe i Dom Kultury „Lokator” zaprosili najmłodszych mieszkańców na imprezy plenerowe z okazji Dnia Dziecka. Nawet pochmurne,
deszczowe niebo nie zepsuło dzieciom radosnej zabawy. Z wypiekami na
twarzach biegały od zamku dmuchanego do waty cukrowej, od figloraju do
strażaków, od trampoliny do policyjnego samochodu, od karuzeli do malowania buzi w indiańskie i nie tylko wzory... dziś już z pewnością zapomniały
o długim oczekiwaniu w kolejce... Z dziećmi i dzięki dzieciom na osiedlach
było kolorowo i radośnie. Do zobaczenia za rok!
A zduńskowolskim Policjantom i Strażakom za uatrakcyjnienie naszych
zabaw mówimy głośno – Dziękujemy!!!
Wejdź na stronę www.dklokator.pl – obejrzysz na niej więcej zdjęć.
Może znajdziesz siebie?

KLUB PIOSENKI NIE MA
CHWILI WYTCHNIENIA
Andrzej Woźniak ze swoimi podopiecznymi dwoją się i troją, aby sprostać
estradowym wyzwaniom. 26 maja wystąpili w łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły z okazji Dni Spółdzielczości Regionu Łódzkiego 2012.Te obchody młodzi wokaliści uświetnili także 17.06, podczas Dni
Zduńskiej Woli oraz 22. 06. w DK „Lokator”. Natomiast 26 czerwca we wtorek o godz. 17.00 (dzieci młodsze) i 19.00 (młodzież), zapraszają wszystkich
sympatyków piosenki na doroczny koncert pn:„Wakacyjny Nadchodzi Czas”,
który rozbrzmiewać będzie w Domu Kultury „Lokator”. Kilka dni póżniej, bo
30 czerwca, wystąpią w Bełchatowie. Tak pracują tylko prawdziwe gwiazdy!!!
Życzymy Im i Wam wszystkim wspaniałych WAKACJI.

U W A G A!!! WAKACYJNY LIPIEC Z „LOKATOREM” !!!
Wakacje to najmilszy okres w uczniowskim życiu.
Każdy czeka na nie z utęsknieniem, a kiedy już przyjdą, nie zawsze mamy na nie pomysł!!!
Dlatego Dom Kultury „Lokator” zaprasza już dziś!! Ciekawe propozycje zajęć, zabaw i wycieczek umilą wolny czas.
Jesteśmy pewni, że jak co roku znajdziecie u nas coś miłego!
W naszych tegorocznych propozycjach m.in:
Letnia Szkółka Tenisa Ziemnego, Wycieczka do Dzierlina, Aquaparku w Łodzi i Uniejowie
oraz do kina „Imax” na film w 3D „Epoka lodowcowa”, cz IV .
Nie zabraknie także ogniska i różnorodnych zabaw sportowych.
Teraz wszystko zależy od Ciebie!! Nie siedź sam w domu ! Nie nudź się!
Skorzystaj z Wakacyjnej Akcji Letniej, która trwać będzie w Lokatorze od 04 do 31 lipca. Zapraszamy!!
Szczegółowych informacji szukaj na naszej stronie internetowej www.dklokator.pl , na plakatach,
w telewizji ZW Media oraz w prasie lokalnej.
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MIĘDZYNARODOWY ROK
SPÓŁDZIELCZOŚCI 2012
Rok 2012 został ogłoszony przez ONZ
Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.
Impreza inaugurująca obchody Dni
Spółdzielczości regionu łódzkiego odbyła
się w Łodzi. Organizatorem głównym
była Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Władysława Jagiełły. W imprezie
uczestniczyli też przedstawiciele naszej
Spółdzielni. Na scenie zaprezentowały się
między innymi dzieci z Domu Kultury ,,Lokator”.

W podobny sposób świętowała Międzynarodowy Rok Spółdzielczości Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokator”. Na uroczystości, która odbyła się 22 czerwca Zarząd i Rada Nadzorcza
przyznały wyróżnienia 56 osobom za działalność samorządową, społeczną i długoletnią pracę zawodową oraz wkład w rozwój Spółdzielni. Medale okolicznościowe trafiły do członków
Rad Nadzorczych i Rad Osiedlowych, działaczy samorządowych oraz do pracowników z najwyższym stażem w Spółdzielni i do byłych pracowników SM.

W trakcie obchodów Dni Spółdzielczości Spółdzielnia
Mieszkaniowa ,,Lokator” zadbała również o kobiety. 17 czerwca panie w wieku od 50 do 62 roku życia mogły skorzystać
z bezpłatnych badań mammograficznych. Specjalny mammobus stanął przy budynku Spółdzielni na ul. Łaskiej. Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi.
Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal stu
procentową pewność wyleczenia choroby.
Anna Perka

Lista osób nagrodzonych jest następująca:
Członkowie Rady Nadzorczej:
1. Jolanta Barańska
2. Marek Cieślak
3. Maria Gatkowska
4. Sławomir Glazar
5. Andrzej Lepiejza
6. Krzysztof Makara
7. Tomasz Siemienkowicz
8. Grzegorz Stasiak
9. Radosław Stefaniak
10. Jerzy Świętczak
11. Elżbieta Trenkner
12. Krzysztof Wagner
13. Zdzisław Wawrzyniak
14. Piotr Gałczyński
15. Edmund Hertmanowski
16. Grzegorz Janicki
17. Henryk Jaros
18. Małgorzata Kabalska Stasiak
19. Wiesław Kacprzak
20. Grzegorz Kaczmarek
21. Ireneusz Królewiak

22. Jeremiusz Kulisiewicz
23. Barbara Lepiejza
24. Jacek Osiński
25. Dorota Pierzak
26. Zbigniew Pierzak
27. Zbigniew Rzeźniczak
Członkowie Rad Osiedla:
1. Stefan Kubiak
2. Władysław Domagała
3. Jan Szymczak
4. Teresa Kołodziejczyk
5. Henryk Wilski
Działacze samorządowi:
1. Piotr Niedźwiecki
2. Krzysztof Jędrzejewski
3. Andrzej Brodzki
4. Wojciech Rychlik
5. Witold Oleszczyk
6. Jacek Hillebrand
7. Jerzy Czarnecki

8. Eugeniusz Rytwiński
9. Jan Marciniak
10. Elżbieta Gostyńska
11. Włodzimierz Kłobus
12. Zbigniew Polek
13. Wiesław Kopytek
14. Grzegorz Styczyński
Pracownicy SM z najwyższym stażem:
1. Marian Kołczak
2. Barbara Jastrzębska
3. Elżbieta Andrzejewska
4. Anna Białecka
5. Danuta Stolarska
6. Wacław Szymczak
Byli pracownicy SM:
1. Janina Ślusarska
2. Stefan Okoń
3. Stanisław Rymarczyk
4. Anna Karolczak
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SKŁAD RAD OSIEDLOWYCH
W roku 2012 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” odbyły
się wybory do Rad Osiedlowych. Kadencja Rady Osiedlowej trwa
cztery lata. Członkowie Rad spotykają się systematycznie raz
w miesiącu. Na spotkaniach poruszają bieżące sprawy dotyczące
ich osiedla. Dla każdego z członków Rady ważny jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami. W końcu są ich przedstawicielami,
pełnią też rolę łącznika między mieszkańcami, a administracją.
Członkowie Rad starają się kontrolować to, co się dzieje na osiedlach. Sprawują też funkcję kontrolną - pilnują realizacji zaplanowanych remontów, zwracają uwagę na porządek na osiedlach,
a przede wszystkim słuchają głosu mieszkańców.
W skład nowych Rad Osiedlowych wchodzą wymienione osoby:
Skład Rady Osiedla Osmolin A
Ledwoń Danuta		
Przewodnicząca
Kaczmarek Grzegorz 		
Z-ca Przewodniczącej
Kucharska Anna 		
Sekretarz
Michalska Kazimiera 		
Członek
Jaworska Marianna		
Członek
Bryl Anna 			
Członek
Pilecki Marian 			
Członek

Skład Rady Osiedla Osmolin B
Witczak Feliks 			
Przewodniczący
Kazimierczak Kazimierz		
Z-ca Przewodniczącego
Laskowska Barbara		
Sekretarz
Hirsz Bożena 			
Członek
Lorenczak Alicja		
Członek
Zgliński Wojciech		
Członek
Wawrzyniak Mieczysław
Członek
Skład Rady Osiedla laska I II
Bąbas Henryka 		
Uznański Wacław		

Przewodnicząca
Z-ca Przewodniczącej

Tomaszewska Anna		
Masewicz Wiesława 		
Chojnacka Dorota 		
Gałczyński Piotr		
Golec Mirosław		

Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek

Skład Rady Osiedla Zachód A
Kreps Zofia			
Pawlikowski Zbigniew 		
Klauzińska Maria 		
Białecka Anna 			
Kurek Wanda			
Janowska Elżbieta		
Głogowski Jerzy		

Przewodnicząca
Z-ca Przewodniczącej
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek

Skład Rady Osiedla Zachód B
Karolczak Anna 		
Sadowska Małgorzata		
Długosz Barbara 		
Przytuła Halina 		
Pierzak Anna 			
Szafrański Kazimierz 		
Tymoczko Aleksander		

Przewodnicząca
Z-ca Przewodniczącej
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek

Skład Rady Osiedla Południe
Jaros Henryk 			
Detrych Anna			
Skotnicka Agnieszka 		
Rosiak Anna			
Janicki Grzegorz		
Ciesielski Dawid		
Dytrych Andrzej		

Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek

PERGOLE ŚMIETNIKOWE

PLACE ZABAW

W roku bieżącym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli
zaplanowała wybudować 11 zamykanych pergoli śmietnikowych wraz
z wykonaniem podłoża z kostki betonowej. Zostaną one wykonane przy
ul. Sieradzkiej 18/20, Ogrodowej 10a, Azaliowej 19, Lawendowej 28, Łódzkiej 14, Łódzkiej 18, Osmolińskiej 8/12, Łaskiej 73A, Zielonej 40, Szkolnej
22a, Zielonej 23. Termin zakończenia prac 30 czerwca.

Mirosława Marszałek-Kuta

W planach na rok 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli
zaplanowała budowę czterech placów zabaw. W maju bieżącego roku wybudowany został plac zabaw na osiedlu Zachód B, przy ul. Ogrodowej 10. Pozostałe
place zabaw zostaną wybudowane pod koniec miesiąca lipca. Usytuowane będą
przy blokach: Zielona 48, Getta Żydowskiego 24-30. Kossaka 1- 3 -5. Na placu zabaw przy ul. Ogrodowej 10 zamontowany został monitoring w celu wyeliminowania niszczenia urządzeń zabawowych. Monitoring zostanie również założony
na placu zabaw przy ul Kossaka i Getta.  Mirosława Marszałek-Kuta
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REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI W DOMACH SM ,,LOKATOR”
ORAZ PRZEPISY PORZĄDKU DOMOWEGO OBOWIĄZKI CZŁONKÓW I MIESZKAŃCÓW:
1.

2.
•

•

1.

•
•
2.

3.
4.

§5
Użytkownik lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest zobowiązany utrzymać lokal i przynależne mu pomieszczenia
we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez
wykonywanie napraw i odnawianie lokalu. Lokal może być
używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Użytkownik zwalniający lokal zobowiązany jest do:
przedłożenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową zdawanego mieszkania w celu ustalenia wysokości wkładu,
pozostawienia w mieszkaniu urządzeń sanitarno-technicznych, ujętych w operacie szacunkowym.
§6
Osoby przebywające na terenie nieruchomości zobowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych tj.22.00
– 6.00. W godzinach tych w szczególności należy:
ściszać odbiorniki telewizyjne i radiowe,
zaprzestać głośnej gry na instrumentach muzycznych,
głośnego śpiewu.
Zabrania się urządzania w mieszkaniach i pomieszczeniach do niego przynależnych warsztatów naprawczych i
wytwórczych bez zgody Spółdzielni.
Trzepanie dywanów, odzieży, pościeli może odbywać się
w miejscach do tego przeznaczonych.
Nieczystości pochodzące z gospodarstwa domowego należy wyrzucać do pojemników do tego celu przeznaczonych w taki sposób, by nie zanieczyszczać otoczenia pojemników. O ile na terenie danej nieruchomości znajdują

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

się specjalne pojemniki na odpadki użytkowe, odpadki te
należy wrzucać do tych pojemników zgodnie z zapisem
określającym ich przeznaczenie.
Użytkownicy zobowiązani są do usuwania śmieci, a w zimie dodatkowo lodu i śniegu z balkonu i pomieszczeń
przynależnych do ich lokalu.
Parkowanie pojazdów samochodowych i motocyklowych
jest dopuszczalne w miejscach do tego celu wyznaczonych przez administrację domów pod warunkiem, że parkowanie tych pojazdów nie utrudnia komunikacji, nie zagraża bezpieczeństwu i nie zakłóca spokoju mieszkańców.
Skrzynki na kwiaty, doniczki itp. umieszczone na parapetach okien i balkonach powinny być należycie zabezpieczone przed wypadnięciem. Podlewanie kwiatów winno
odbywać się w taki sposób, aby woda nie przeciekała na
niższe piętra i ulice.
Zabrania się montowania suszarek zaokiennych poza elewacje zewnętrzną budynku.
Zabrania się malowania elewacji, balkonów, loggi, stolarki
okiennej w kolorze innym niż ustalony jest dla danego budynku przez Spółdzielnię.
Zabrania się wchodzenia na dachy budynków.
Zabrania się montowania anten CB-radio, telewizyjnych
i radiowych na dachach budynków.
Zabrania się samowolnej ingerencji w instalacje zewnętrzne i wewnętrzne budynków.
Zabrania się montowania do kanałów wentylacyjnych mechanicznych wyciągów w kuchniach.
R E K L A M A

REDAKCJA
Ul. Osmolińska 6, 98-220 Zduńska Wola
tel. 043 823 34 44 e-mail: informator_lokator@o2.pl
Strony internetowe: www.zwmedia.pl; www.dklokator.pl; www. smlokator.pl
REDAKCJA: Anna Perka, Hanna Iwaniuk, Mirosława Marszałek-Kuta
WYDAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
KONTO: PKO B.P. 84 1020 3437 0000 1102 0015 3304
SKŁAD i DRUK: Drukarnia „Centrum” Zduńska Wola, tel. 043 824 78 20, fax 043 824 37 73,
e-mail: m.stanislawski@centrum.biz.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i tekstów sponsorowanych.
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