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bogatsza oferta...
spada lista dłużników
Systematycznie spada liczba osób zalegających z opła-
tami za czynsz w SMLokator.   > str. 2

spółdzielnia zlustrowana
W dniach od 1 października do 24 listopada 2012r. 
została przeprowadzona lustracja działalności 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2011r. > str. 3

śmieciowa rewolucja
Od lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe stawki 
za odbiór śmieci. Zgodnie z uchwałą rady miasta 
mieszkańcy zapłacą 8 zł. za śmieci segregowane i 
14 zł. za nie posegregowane.  > str. 10

sygnał analogowy dostępny
Ponieważ wielu mieszkańców Zduńskiej Woli na-
dal interesuje kwestia cyfryzacji telewizji, przypo-
minamy, że abonenci telewizji kablowej ZW Media 
mogą być spokojni.   > str. 2

docieplenia w 2013 r.
Zarząd SM Lokator podziękował członkom Rad Osie-
dli i działaczom kół zainteresowań za działalność sa-
morządową i wkład w rozwój SM Lokator w Zduńskiej 
Woli. Z tej okazji w DK Lokator odbyło się spotkanie, 
na którym Przemysław Gibert, prezes SM Lokator 
oraz Roman Krzyżański, zastępca prezesa SM wręczyli 
członkom Rad nagrody i wyróżnienia. > str. 10

W NUMERZE:

Abonentów telewizji kablowej ZW MEDIA spotkała miła niespodzianka. 
Na przekór temu, co mówi się o zaniku telewizyjnego sygnału analo-
gowego, Spółdzielnia  postanowiła uruchomić dodatkowe kanały  w 
pakiecie ekstra telewizji analogowej. To najlepszy dowód na to, że w 
Zduńskiej Woli, dzięki ZW Media,  telewizyjny sygnał analogowy nie 
zaniknie. > czytaj str. 4 i 5
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Systematycznie spada liczba osób zalegających z opłata-
mi za czynsz w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator. Na koniec 
2011r. zadłużenie wynosiło ok. 3 mln 950 tys. zł.  Obecnie 
oscyluje w granicach 3 mln 608 tys. zł. Nadal  jednak ponad 
1600 osób mieszkających w zasobach Spółdzielni nie uiszcza 
opłat w terminie. 

Zadłużenie mieszkańców na koniec 2012r. wynosi 3mln 608 
tys.zł. i zmalało w stosunku do analogicznego okresu 2011r. 
o 342 tys. zł., natomiast w stosunku do 30 września 2012r. - o 
442tys.zł. Systematycznie spada też liczba dłużników. Obecnie 
nie płaci na czas 1615 osób. Największy spadek zadłużenia i 
liczby osób zalegających z opłatami Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Lokator odnotowała w przypadku zaległości do dwóch 
miesięcy. Ta grupa dłużników skurczyła się o 520 osób. 

Zmniejszenie zadłużenia oraz liczby dłużników spowo-
dowane jest intensywnymi czynnościami Działu Windykacji 
i Księgowości SM Lokator (wysyłanie wezwań do zapłaty za-
dłużenia, odłączanie TV kablowej i kierowanie spraw na drogę 
sądowo – egzekucyjną). Jedną z istotnych przyczyn zmniejsze-
nia zadłużenia i liczby osób zalegających z opłatami są także 
zwroty wynikające z rozliczenia centralnego ogrzewania w 
sezonie grzewczym 2011/2012, które zostały przekazane na 
poczet zaległości. 

Warto podkreślić, że około 30 procent zadłużenia to wy-
nik rozliczeń wielu poprzednich lat. Nie zawsze  działania 
windykacyjne oraz sądowo – komornicze były tak skuteczne 
jak obecnie. Często  osoby zadłużone w tamtym okresie nie 
mieszkają już w zasobach Spółdzielni. 

Z uwagi na pogłębiający się kryzys gospodarczy w kraju 
oraz wzrost bezrobocia w naszym regionie, tendencja spad-
kowa zadłużenia wśród mieszkańców w najbliższym czasie naj-
prawdopodobniej utrzyma się na tym samym poziomie. Dlate-

SYGNAŁ ANALOGOWY WCIĄŻ DOSTĘPNY
Ponieważ wielu mieszkańców Zduńskiej Woli nadal interesuje kwestia  cyfryza-

cji telewizji, przypominamy, że abonenci  telewizji kablowej  ZW Media mogą być 
spokojni. 

Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej oraz wyłączenie naziemnego nada-
wania analogowego  w  maju 2013 roku w naszym regionie nie wiąże się  z utratą 
popularnej kablówki. Wprawdzie po 31 lipca zostanie wyłączone  nadawanie ana-
logowe, ale tylko naziemne. W praktyce oznacza to, że  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Lokator”, która dostarcza sygnał kablem, nadal będzie emitowała sygnał analogowy. 
A odbiorniki telewizyjne naszych abonentów niezmiennie będą odbierały  analogowe 
programy telewizyjne, a co ważniejsze,  bez konieczności kupowania nowych telewi-
zorów lub dekoderów. 

Proces „cyfryzacji”, czyli zastąpienie analogowego strumienia danych  danymi 
cyfrowymi, może jedynie dotknąć osoby, które nie związały się z telewizją kablową 
i korzystają z telewizji naziemnej za pomocą anteny domowej. Ci odbiorcy, aby za-
chować sygnał telewizyjny, będą musieli wymienić odbiornik telewizyjny na now-
szej generacji - z głowicą DVB-T i systemem kodowania MPEG-4 lub zakupić dekoder 
cyfrowej telewizji naziemnej. Czasami niezbędna może się okazać wymiana anteny 
telewizyjnej.

TeksT: AgnieszkA Obłąk

spadła liczBa dłużników!
go Zarząd Spółdzielni zwraca się do swoich członków z prośbą 
o terminowe wnoszenie opłat za mieszkanie. W przypadku 
wystąpienia trudności w dokonywaniu opłat prosimy o kon-
takt z pracownikami Spółdzielni w celu rozwiązania problemu 
zadłużenia ( np. podpisanie zobowiązania o spłacie zadłużenia 
w ratach) i uzyskanie informacji na temat otrzymania dodatku 
mieszkaniowego. Rozmowa z pracownikami Spółdzielni i pod-
jęcie skutecznych rozwiązań pomoże Państwu uniknąć dodat-
kowych kosztów związanych ze spłatą zadłużenia. 

TeksT: grzegOrz kOwAlski
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W dniach od 1 października do 24 listopada 2012r. zo-
stała przeprowadzona lustracja działalności Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokator za okres od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2011r. 

Lustracją został objęty między innymi stan prawny gruntów 
znajdujący się we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej Loka-
tor, działalność inwestycyjna, gospodarka zasobami mieszka-
niowymi, gospodarka remontowa i finansowa oraz ocena re-
alizacji przez SM Lokator obowiązków wynikających z ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Kontrola pozytywnie oceniła  częstotliwość, terminowość i 
sposób zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, przebieg 
obrad  organów oraz sposób ich dokumentowania. Nie ma też 
zastrzeżeń co do prowadzenia spraw członkowsko – mieszka-
niowych oraz dyspozycji lokalami. Stan prawny 99,7 procent 
gruntów pozostających we władaniu Spółdzielni jest uregu-
lowany (własność i współwłasność – 87,8procent, wieczyste 
użytkowanie i współużytkowanie – 11,9procent). Ze Spółdziel-
ni wyodrębniły się trzy wspólnoty mieszkaniowe – dwie z po-
wierzeniem zarządu nieruchomością podmiotom zewnętrz-
nym oraz jedna – zarządzana przez Spółdzielnię na podstawie 
umowy zawartej z właścicielami mieszkań.

Pozytywnie została też oceniona działalność inwestycyjna 
Spółdzielni. 

Przeprowadzony w czasie lustracji selektywny przegląd za-
sobów mieszkaniowych wykazał, iż są one utrzymane w czy-

stości i należytym stanie estetyczno-porządkowym oraz tech-
nicznym. 

Komisja nie stwierdziła również nieprawidłowości w go-
spodarce lokalami użytkowymi, a zawarte umowy najmu za-
bezpieczają interesy Spółdzielni. Także umowy z dostawcami 
usług komunalnych i innych usług związanych z eksploatacją 
zasobów są kompletne i zawierają postanowienia chroniące 
interesy Spółdzielni. 

Lustracja wykazała właściwe prowadzenie przez SM Loka-
tor gospodarki kasowej, rozliczeń kosztów ogólnych, rozliczeń 
z członkami z tytułu wkładów oraz rozliczeń z bankiem z tytułu 
spłaty kredytów mieszkaniowych i należytych odsetek.

Po przeprowadzonej kontroli Spółdzielnia została zobligo-
wana do:

• kontynuacji działań w celu ostatecznego uregulowania 
stanu prawnego terenu, na którego części postawiony jest bu-
dynek przy ul. Ogrodowej 6a.

• analizy sytuacji finansowej w gospodarce zasobami miesz-
kaniowymi pod kątem zapewnienia pełnego pokrycia kosztów 
utrzymania nieruchomości i zaspokojenia potrzeb remonto-
wych opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali. 

• podjęcia działań mających na celu zintensyfikowanie dzia-
łań w zakresie windykacji zaległości w opłatach za używanie 
lokali.

Kontrola nie wykazała żadnych uchybień i nieprawidłowo-
ści. TeksT: AnnA PerkA

spółdzielnia zlustrowana
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Abonentów telewizji kablowej ZW MEDIA spotkała miła 
niespodzianka. Na przekór temu, co mówi się o zaniku te-
lewizyjnego sygnału analogowego, Spółdzielnia  postano-
wiła uruchomić dodatkowe kanały  w pakiecie ekstra tele-
wizji analogowej. To najlepszy dowód na to, że w Zduńskiej 
Woli, dzięki ZW Media, telewizyjny sygnał analogowy nie 
zaniknie.

Do pakietu ekstra telewizji analogowej dołączyliśmy  nowy 
program – TVN CNBC, który jest całodobowym kanałem infor-
macyjnym.  Przekazuje on zainteresowanym informacje bizneso-
we, ekonomiczne, z zakresu finansów. W weekendy  na antenie 
TVN CNBC relacjonowane są najważniejsze wydarzenia ekono-
miczne i gospodarcze, które miały miejsce w minionym tygodniu.

Kolejnym  kanałem, który postanowiliśmy dołączyć do 
paczki programów analogowego pakietu ekstra,  jest Univer-
sal Channel. Dla odmiany, ten kanał prezentuje najbardziej lu-
biane i najczęściej oglądane filmy i seriale na świecie. Univer-
sal Channel stanowi mieszankę sensacji, komedii oraz hitów 
filmowych.

Na skutek wymogów naszych nadawców z analogowego 
pakietu podstawowego do pakietu ekstra przeniesiony został 
kanał Viasat History.  Znany już naszym abonentom kanał ofe-
ruje programy historyczne, które poprzez wyprawy w prze-
szłość, jednocześnie uczą i bawią. 

Nie będą na tym  stratni abonenci pakietu podstawowego, 
którym zapewniliśmy inny kanał historyczny – TVP Historia. Fa-
nom przeszłości dostarcza on  programy z zakresu historii Pol-
ski oraz historii powszechnej, a także prezentuje bohaterów 
historycznych i ważne wydarzenia ze świata. W ofercie TVP 
Historia znajdują się  filmy i programy dotyczące różnych epok 
historycznych – od starożytności, aż po historię współczesną.  
Tak więc każdy znajdzie dla siebie swój kawałek historii.

Z pakietu starter naszej telewizji cyfrowej znika program 
Mango, który oferuje abonentom formę telezakupów.  Oczy-
wiście nadal będzie on dostępny w  naszej telewizji analogo-
wej, więc wszyscy zainteresowani abonenci naszej cyfrówki 
bez problemu także będą go odbierać.  

Ale żeby odbiorcy  cyfrówki oferowanej przez Spółdzielnię 
nie czuli się pominięci, nie zapomnieliśmy też o nich. Wzbo-
gaciliśmy bowiem cyfrowy pakiet standard o kolejne kanały.  
Pakiet Standard zawiera  już paczkę programów BBC.

I tak do pakietu Standard dochodzi kolejny  kanał bajkowy -  
BBC CBeebies. Kanał tworzony z myślą o najmłodszych . Dzięki 
niemu nawet przedszkolaki mogą bezpiecznie odkrywać ota-
czające je środowisko. To właśnie na tym programie na dzie-
ci czekają ich ulubione postacie z bajek – Charlie i Lola, Tinky 
Winky I Igipigiel. BBC CBeebies tworzy programy spełniające 
najwyższe wymogi edukacyjne, które poprzez zabawę interak-
tywną rozwijają nasze pociechy.

Kolejnym programem pojawiającym się w marcu w pakiecie 
cyfrowym Standard jest program BBC Lifestyle. Kanał stanowi 

bogatsza oferta…
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unikalną mieszankę propozycji dla widzów, którzy szukają in-
spiracji w domu, rodzinie i życiu. BBC Lifestyle to stacja telewi-
zyjna głównie dla pań. Na tym kanale emitowane są programy 
o zdrowiu, urodzie, modzie, kuchni, domu , a także wychowa-
niu dzieci. Prezenterzy BBC Lifestyle podejmują się niekon-
wencjonalnych wyzwań tworząc programy, które w rezultacie 
uczą widza jak lepiej żyć, mieszkać i wyglądać.

Do cyfrowego pakietu Standard przeniesiony zostaje  też, 
znany już naszym abonentom, kanał BBC Entertaiment. Kanał 
oferuje widzom to, co najlepsze w telewizji brytyjskiej. BBC 
Entertaiment to ciekawe komedie i seriale rozrywkowe, a tak-
że historie z życia wzięte.

Ostatni z oferowanych przez ZW Media kanałów BBC - sta-
cja BBC Knowledge  nadal pozostaje z pakiecie  Naukowym.  
To  kanał, który łączy  programy dokumentalne i paradoku-
mentalne, od przyrodniczych po naukowe. Dzięki BBC Know-
ledge widzowie mają możliwość obejrzenia spektakularnych 
zjawisk i kultowych już programów.

Wiele wskazuje na to, że zapowiadany  start nowej platfor-
my cyfrowej satelitarnej nC+ przyniesie zmiany także w istnie-
jącym pakiecie  Canal+, który zostanie wzbogacony o nowe 
kanały telewizyjne. Jest duża szansa, że dostęp do bogat-
szego pakietu Canal+ otrzymają abonenci sieci kablowych, w 
tym abonenci ZW Media. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy 
z  nadawcą. Kiedy poznamy szczegóły oferty, będziemy Pań-
stwa informować o wszelkich zmianach dotyczących kanałów 
Canal+.

Jedno jest pewne. Nasi abonenci, klienci sygnału analogo-
wego czy to cyfrowego, mają w czym wybierać. A w przypadku 
każdej zmiany dotyczącej oferty programowej, będziemy Pań-
stwa na bieżąco informować. 

Czekamy na Państwa w biurze ZW Media przy ul. Osmoliń-
skiej 6 lub pod numerem telefonu 43 823 34 44!

TeksT: AgnieszkA Obłąk

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”  na  różne sposoby zachęca 
do odbioru pakietów cyfrowych telewizji kablowej. Abonentom te-
lewizji cyfrowej, oprócz zmian w pakietach  poprzez dołączenie wie-
lu interesujących kanałów, umożliwiła zakup sprzętu niezbędnego 
do odbioru cyfrówki ZW Media po niższych cenach.

Przypominamy, że moduł CAM i dekoder  DVB-C to urzą-
dzenia, które są niezbędne abonentowi, aby odebrać kodowa-
ne pakiety telewizji cyfrowej ZW Media.  Wybór  potrzebnego 
urządzenia zależy od posiadanego odbiornika telewizyjnego. 
Jeżeli telewizor posiada wbudowaną głowicę DVB-C i syste-
mem kodowania MPEG-4, wówczas wystarczy zakup modułu 
CAM. W przypadku starszych odbiorników konieczny jest za-
kup zewnętrznego dekodera  DVB-C.

Już teraz w ZW Media można nabyć moduł CAM lub deko-
der DCB-C umożliwiający odbiór cyfrowych pakietów w  bardzo 
przystępnych cenach. Abonentom urządzenia te SM Lokator 
odsprzedaje  w cenie zakupu. Obecnie moduł CAM można na-
być za około 130 zł., a dekoder już za 210 zł.  Dodatkowo i moduł 
CAM, i dekoder DVB-C, abonentom sprzedaje  na raty.

Spółdzielnia zaprasza obecnych i nowych klientów  telewizji 
cyfrowej do biura ZW Media przy ul.Osmolińskiej 6. Wszelkie in-
formacje można uzyskać pod numerem tel. 43 823-34-44.

TeksT: AgnieszkA Obląk

taŃsze dekodery!
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Z  dziennika... Domu Kultury LOKATOR
OPRACOWANIE  - PRACOWNICY DOMU KULTURY „LOKATOR”

Pierwszy kwartał Nowego Roku w Domu Kultury Lokator obfitował w różnorodne wydarzenia . Mieliśmy zaszczyt współpra-
cować kolejny rok z wolontariuszami prowadzącymi akcję „Szlachetna Paczka” i „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Nie 
zapomnieliśmy także o naszych kochanych Babciach i Dziadkach, dla których śpiewali i tańczyli najpiękniej jak potrafią wycho-
wankowie Andrzeja Woźniaka z Klubu Piosenki „Lokator” i wychowankowie Agnieszki Grzegorzewskiej ze Studia Rytmu i Tańca. 
Wszyscy wiedzieliśmy  jednak, że najciekawsze zajęcia dopiero przed nami – FERIE ZIMOWE –    nie tylko najmłodsi na nie czekali 
więc przygotowaliśmy się do nich bardzo starannie. Dziś to już tylko miłe wspomnienie, do którego możemy wracać zaglądając 
na stronę  internetową  www.dklokator.pl  Zamieszczamy  na niej zdjęcia i wydarzenia  z naszej działalności oraz zapowiedzi  
nowych. Zachęcam do odwiedzin i zapraszam na spotkania. 

••••
Ona – On i Rock`Roll – wystawa fotografii  Mariusza Skiby- już otwarta!!!.  Można ją oglądać od poniedziałku do piątku w 

godzinach 10.00- 18.00 , w czwartek 10.00 – 16.00 w Domu Kultury Lokator, ulica Łaska 46. Wystawa czynna do dnia 29 maja.

W 2012r. do rąk Andrzeja Majewskiego, 
pracującego z młodzieżą w Domu Kultury 
Lokator, trafiły dwie ważne nagrody. Znany 
i ceniony twórca teatralny otrzymał  spe-
cjalną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego za ,,wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie teatru amatorskiego” oraz 
,,Przyjaciela Powiatu Zduńskowolskiego” – 
nagrodę przyznawaną przez starostę Woj-
ciecha Rychlika. 

Andrzej Majewski od 2004r. prowadzi 
grupy teatralne w Domu Kultury Lokator. 
Nagroda od ministra jest już czwartą, jaką 
w swojej 35-letniej pracy artystycznej 
otrzymał zduńskowolski reżyser i twórca 
teatralny. Dwie za osiągnięcia grupy te-
atralnej Vivarium, trzecią, indywidualną 
nagrodę artystyczną im. Stanisława Wy-
spiańskiego w 1989r.

TWÓRCA TEATRALNY NA MEDAL

Teatr ruchu i charakterystyczne przed-
stawienia Andrzeja Majewskiego są wizy-
tówką dla Zduńskiej Woli na polskiej scenie 
teatrów amatorskich. Dowodem na to są 
liczne nagrody zdobyte w ciągu ośmiu lat 
przez ,,Taki Teatr”, ,,Taki Sobie Teatr” i ,,Dzi-
wadło”. TeksT: AnnA PerkA
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Przemysław Gibert, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokator otrzymał Laur Prezydenta Miasta za osobisty 
wkład w rozwój miasta Zduńska Wola. 

Laur Przedsiębiorczości i Laur Prezydenta Miasta powę-
drowały do trzech firm i trzech osób prywatnych. Prezydent 
Piotr Niedźwiecki nagrodził Andrzeja Wójcika z firmy Izodom 
200, która produkuje energooszczędne materiały budowlane, 
Mieczysława Olejniczaka – właściciela Fabryki Mebli ,,Tapex” 
oraz Mieczysława Pluskotę – właściciela rzemieślniczej firmy 
Termet – Grupa SBS, która świadczy usługi w zakresie insta-
lacji sanitarnej i automatyki przemysłowej. Po raz drugi pod-
czas Gali Biznesu wyróżniono również osoby prywatne. Laur 
Prezydenta Miasta za osobisty wkład w rozwój Zduńskiej Woli 
otrzymali: Jan Kaczmarek – przedsiębiorca i inspektor nadzo-
ru na budowie ratusza, Jarosław Szewczyk – przedsiębiorca 
i długoletni prezes Pogoni oraz Przemysław Gibert, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator. Szczególnie ta ostatnia 
nagroda ma duże znaczenie, bowiem do tej pory współpraca 
między miastem, a Spółdzielnią układała się różnie.

– Ja traktuję to wyróżnienie jako nagrodę dla całego Za-

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator podziękował członkom Rad Osiedli i działa-
czom kół zainteresowań za działalność samorządową i wkład w rozwój SM Lokator w Zduń-
skiej Woli. Z tej okazji w Domu Kultury Lokator odbyło się spotkanie, na którym Przemysław 
Gibert, prezes SM Lokator oraz Roman Krzyżański, zastępca prezesa SM wręczyli członkom 
Rad nagrody i wyróżnienia. 

W Sali Domu Kultury Lokator zebrali się członkowie siedmiu Rad Osiedli wchodzących 
w skład Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator oraz członkowie komisji i rad programowych. 
Takie spotkania odbywają się co roku i są okazją do podziękowań oraz do podsumowania 
minionych 12 miesięcy współpracy pomiędzy Radą Nadzorczą, Zarządem Spółdzielni, a 
Radami Osiedli.

– Ostatnie spotkanie miało wyjątkowo podniosły charakter – mówi Roman Krzyżański, 
zastępca prezesa SM Lokator – z racji tego, że: 

Po pierwsze Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 2012 rok Rokiem Spółdziel-
czości. Po drugie Spółdzielnia nasza skończyła 55 lat. Po trzecie najnowsze rozwiązania 
prawne przygotowywane przez Sejm RP stawiają pod znakiem zapytania jej dalsze funk-
cjonowanie. Tym niemniej Rada Nadzorcza uhonorowała okolicznościowym medalem, za 
działalność na rzecz społeczności lokalnej zrzeszonej w naszej Spółdzielni, kilkadziesiąt 
osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do jej rozwoju. Praca w radach i innych 
komisjach to nie tylko udział w cyklicznych spotkaniach , ale również poświęcenie swego 
prywatnego czasu dla innych. Jest to szczególnie cenne z perspektywy najnowszych tech-
nik komunikowania się, w dobie portali społecznościowych.  Realna obecność tych osób w 
różnego rodzaju przedsięwzięciach np. przeglądach nieruchomości jest dzisiaj szczególnie 
cenna i oddaje prawdziwą ocenę zarówno co do planów, jak i aktualnego stanu naszego 
otoczenia. Wszak bezpieczne mieszkanie to jedna z podstawowych potrzeb człowieka.

Przypomnijmy, że Rady Osiedli wybierane są co cztery lata. W 2012r. wybrano nowy 
skład Rad.  Ich członkowie spotykają się raz w miesiącu. Na spotkaniach poruszają bieżące 
sprawy dotyczące ich osiedla. Starają się kontrolować to, co dzieje się na osiedlach. Sprawu-
ją też funkcję kontrolną – pilnują realizacji zaplanowanych remontów, zwracają uwagę na 
porządek, słuchają głosu mieszkańców. 

W ubiegłym roku, z okazji Międzynarodowych Obchodów Roku Spółdzielczości, Rada 
Nadzorcza podjęła uchwałę i również nagrodziła członków Rad. Wówczas medale i dyplomy 
trafiły do 42 osób. TeksT: AnnA PerkA

Planowanie w Spółdzielni jest bardzo podobne do planowania naszych domowych bu-
dżetów. W każdym przypadku musimy zachować dyscyplinę finansową. Ci, co wydają wię-
cej niż mogą – prędzej, czy później wpadają w duże kłopoty. Dlatego rokrocznie planując 
zakres różnych prac SM Lokator pilnuje, by nie przekroczyć limitu wydatków. Za każdym 
razem plany zatwierdza Rada Nadzorcza Spółdzielni. Tak stało się i w tym roku.

W ramach zatwierdzonego przez RN planu termomodernizacji na 2013 rok znalazło się 
docieplenie 8 budynków: przy ul. Osmolińskiej 24/28, Łaskiej 91 i 93, Krętej 8, Sieradzkiej 
56, Zielonej 23 Przejazd 2 i Inżynierskiej 1/3. 

W każdym z nich planowane jest docieplenie 1 ściany podłużnej, co pozwoli na za-
kończenie procesu ich termomodernizacji. Spółdzielnia będzie także kontynuować proces 
docieplenia budynku przy ul. Pomorskiej 19 i Spacerowej 72. 

Póki co, na więcej prac nie starczy funduszy. Ale tak jak w przypadku budżetów w na-
szych domach, SM Lokator będzie próbować zwiększyć swoje możliwości finansowe wspie-
rając się kredytem bankowym – oczywiście w granicach upoważnień ze strony Walnego 
Zgromadzenia Spółdzielni. Jeżeli uzyska dodatkowe środki, wykorzysta je m.in. na docieple-
nie stropodachów naszych budynków. Żeby to zrobić, będzie musiała wcześniej skorygować 
plan termomodernizacji na ten rok i uzyskać na to zgodę Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

O szczegółach poinformujemy Państwa na naszych łamach.
TeksT: HAnnA iwAniuk

docenieni i nagrodzeni docieplenia w 2013r.

laur przedsięBiorczości

rządu Spółdzielni – mówi Przemysław Gibert, prezes SM Loka-
tor. – Dobrze się stało, że w Urzędzie Miasta zauważono to, że 
spółdzielnia się rozwija, ocieplamy bloki, budujemy chodniki, 
parkingi i place zabaw. Ogół tych działań wpływa pozytyw-
nie na wygląd zasobów Spółdzielni, a przez to też na wygląd 
Naszego Miasta. Mam nadzieje, że od tej chwili nie będzie już 
problemów z komunikacją na linii Miasto – Spółdzielnia.

W Gali Biznesu wzięło udział kilkudziesięciu przedsiębiorców 
ze Zduńskiej Woli, radni, samorządowcy i urzędnicy. Wręczenie na-
gród poprzedziła prezentacja pt. ,,Weberland”, przypominająca losy 
zduńskowolskiego przemysłu na początku XX wieku.  AnnA PerkA



10

Odbiór śmieci na nowych zasadach zacznie obowiązywać 
od 1 lipca 2013r. Przypomnijmy, że każda gmina jest zobowią-
zana do zorganizowania odbierania śmieci od właścicieli nie-
ruchomości. System naliczania opłat wybierają samorządy. To 
one decydują, czy w grę ma wejść uwzględnienie powierzchni 
mieszkania, ilość zużytej wody, liczba mieszkańców czy ryczałt 
od gospodarstwa domowego. 

Samorządy w całym kraju przygotowują się na śmieciową 
rewolucję i ustalają nowe stawki za odbiór odpadów. 

W Zduńskiej Woli na grudniowej sesji Rady Miasta radni 
ustalili, że za śmieci segregowane mieszkaniec będzie musiał 
zapłacić 8 zł., natomiast za nie posegregowane – 14zł. Dekla-
racje w tej sprawie złożą zarządcy nieruchomości (czyli rów-
nież nasza Spółdzielnia)w imieniu mieszkańców na podstawie 
danych zgromadzonych w swoim archiwum. 

Do tej pory mieszkańcy naszej Spółdzielni płacą 5,90zł. brut-
to, a jednostką rozliczeniową jest osoba. Jest to zryczałtowana 
kwota za wywóz wszystkich typów odpadów nieczystości, wyni-
kająca z przetargu i uwzględniająca wywóz odpadów oraz kosz-
ty zakupu, dezynfekcji, naprawy  i  konserwacji pojemników.

Nadal nie wiadomo jaki dokładnie system segregowania 
śmieci wprowadzi miasto po wejściu w życie nowej ustawy 

Są wyniki analizy zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zasobach Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Lokator za  II półrocze 2012r. w stosunku do II półrocza 2011r. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że koszty związane z pobraniem energii na ogrzanie 
mieszkań i podgrzanie ciepłej wody użytkowej w omawianym  okresie były wyższe o 464,12 
tys. zł.  niż  w  I półroczu 2011 r. W ujęciu procentowym wzrost wyniósł 13,92%. Natomiast 
wartość pobranej energii w GJ wzrosła jedynie o 4,71%.  Jak łatwo zauważyć przyrost w zło-
tówkach jest większy, co bezpośrednio związane jest z podwyżkami wprowadzanymi przez 
Elektrociepłownie oraz Miejskie Sieci Cieplne.

W kosztach związanych z energią cieplną Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator musiała 
również uwzględnić wydatki na moc zamówioną. Po zsumowaniu energii pobranej oraz mocy 
zamówionej wzrost wydatków na ciepło w omawianym okresie  wyniósł 656,55 tys. zł. 

Przekładając to na ogrzanie mieszkań można powiedzieć, że ogrzanie 1m2 powierzchni 
lokalu  wzrosło o 0,22zł/m2/m-c. 

Natomiast w zakresie zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków (tj. 
klatkach schodowych i piwnicach) mamy dla Państwa dobre wiadomości. Wynikają one z 
faktu, że zużycie prądu w II półroczu było mniejsze i stanowiło 81,76% kupionych kwh w 
II półroczu 2011 roku.

Ten dobry rezultat związany jest z działaniami obniżającymi zużycie prądu, do których 
możemy zaliczyć instalowanie żarówek o zmniejszonej mocy oraz czujek ruchu włączają-
cych automatycznie oświetlenie.

Oczywiście bez Państwa racjonalnego podejścia do gospodarowania prądem w piw-
nicach oraz na klatkach schodowych, tak dobry wynik byłby z całą pewnością trudny do 
uzyskania. TeksT: TOmAsz PAdzik

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Lokator „ w Zduńskiej Woli
informuje o możliwości dzierżawy w celach reklamowych ściany szczytowej  

na budynku mieszkalnym ul. Łaska 93.

Ofertę na najem ściany prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni ul. Łaska 46,  
98-220 Zduńska Wola w terminie do 7 kwietnia 2013 roku. 

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 43 823 43 62, 
ul. Osmolińska 6, pokój nr 8.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

wyniki analizy

śmieciowa rewolucja
Od lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe stawki za odbiór śmieci. Zgodnie 
z uchwałą rady miasta mieszkańcy zapłacą 8 zł. za śmieci segregowane i 14 
zł. za nie posegregowane. Podwyżka jest związana z nowym systemem go-
spodarowania odpadami na terenie miasta, który narzuca ustawa sejmowa.

śmieciowej. Do tej pory w zasobach Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lokator funkcjonowało 100 punktów odbioru śmieci, w 
tym 100 punktów do ich selektywnej zbiórki.  System pojemni-
ków na odpady ma się znajdować na nieruchomościach i poza 
nimi. Na nieruchomościach mają być trzy pojemniki – na pa-
pier, opakowania wielomateriałowe oraz na tzw. bio – odpady. 
Jeśli chodzi o szkło, to miasto planuje wyznaczyć 90 miejsc, w 
których staną takie pojemniki. Będą mieć dwie komory – na 
szkło białe i kolorowe. Nowym elementem systemowym ma 
być powstanie tzw. miejskiego portu. Będzie to miejsce, do 
którego mieszkaniec będzie wywozić odpady, które nie zmie-
ściły się do pozostałych pojemników.

Nie wiadomo, na razie czy właściciele posesji będą musieli  
za pojemniki na odpady  zapłacić sami, czy też firmy wywożące  
zaoferują im np. ich wypożyczenie. 

Wiadomo natomiast, że zgodnie z ustawą w przypadku bra-
ku zadeklarowanej przez Spółdzielnię  segregacji odpadów, 
użytkownicy bloków będą ponosić odpowiedzialność zbioro-
wą, co będzie się wiązało z podwyżką opłaty do 14 zł.

Przypominamy, że tylko sumienna segregacja odpadów 
przez wszystkich mieszkańców spowoduje utrzymanie niższej 
kwoty za wywóz odpadów. TeksT: AnnA PerkA
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ul. Szadkowska 20c ul.Iwaszkiewicza 2dul. Łaska 77

Farba Palette +Lakier Taft75ml
GRATIS!!!

9,99

Podpaski Bella Normal 20szt

1,99

 życzą  Wesołych Świąt Wielkanocnych 


