
Z życia Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Po raz pierwszy konsultacje 
z mieszkańcami
 Zgodnie z zapowiedziami 
z czerwca pragniemy przekazać 
Państwu informacje dotyczące 
planów remontowych poszcze-
gólnych administracji i planów 
inwestycyjnych  dotyczących 
t e rmomodern i z ac j i   n a   r ok 
2014.  Plany  poszczególnych 
administracji zawisły dziś (we 
wtorek)  na  tablicach  w  klat-
k ach   schodow ych  b loków. 
Przedstawiamy je Państwu do 
dyskusji,  zastanowienia.  Na 
uwagi i propozycje remontów 
w danym bloku czekamy w ad-
ministracjach do 25 listopada 
do godz. 10.00.
  Jak  powstają  te  plany? Każ-
dego  roku  latem  i  jesienią  we 
wszystkich  administracjach  od-
bywają  się  przeglądy  zasobów 
pod  kątem  prac,  które  należy 
wykonać  w  następnym  roku. 
W przeglądach tych uczestniczą, 
poza  etatowymi  pracownika-
mi  administracji,  członkowie 
rad  osiedla  danej  administracji. 
Podczas tych przeglądów typują 
zakres rzeczowy prac i kolejność, 
czasami  pilność  ich wykonania. 
Ponadto w  ciągu  roku  zarówno 
do  kierownika  administracji,  jak 
też do rad osiedla wpływają różne 
propozycje od mieszkańców danej 
administracji. 

Plan remontów w blokach

  Po zebraniu pełnej informacji 
z przeglądów w terenie i po prze-
analizowaniu  podań mieszkań-
ców, kierownictwo administracji 
spor ządza  p lan  remontowy 
i  inwestycyjny.  Przedstawia  go 
do zatwierdzenia radzie osiedla. 
Ale  czasami  trzeba  dokonać 
trudnych  wyborów  i  wybrać 
rzeczy ważne od ważniejszych. 
Dlaczego? Każda administracja 
ma budżet finansowy do dyspo-
zycji.  Są  to  pieniądze  zbierane 
od  mieszkańców  w  ramach 
funduszu  remontowego. W na-
szej  spółdzielni  nie  są  to  duże 
pieniądze,  bo  nasz  opis  na  ten 
cel to zaledwie 55 groszy z me-
tra  kwadratowego mieszkania. 
Od  2014  roku  zwiększamy  go 
do  70  groszy  z metra  kwadra-
towego, przesuwając 15 groszy 
z  Technicznego  Utr z ymania 
Zasobów.  Ale  to  i  tak  kropla 
w morzu  potrzeb. W  łódzkich 
spółdzielniach mieszkaniowych 
odpis na ten fundusz waha się od 
2 zł do nawet 3,50 zł od metra 
kwadratowego mieszkania.  To 
nawet 5 razy więcej niż u nas.
  Zdajemy sobie sprawę z ubo-
żenia  mieszkańców  Pabianic 
i  nie  będziemy  w  najbliższych 
okresach  zmieniać,  ani  propo-
nować podwyżki, choć to może 

prowadzić do stopniowej degra-
dacji zasobów mieszkaniowych. 
Eksperci  z  branż  budowlanych 
i  eksperci  od  zarządzania  nie-
ruchomościami szacują, że aby 
budynek  nie  ulegał  degradacji 
i  wszystkie  prace  remontowe 
były  prowadzone we właściwy 
sposób, roczny odpis na ten cel 
powinien wynosić 40 do 50 zło-
tych za metr kwadratowy, a jak 
widać u nas wynosi 8,40 zł czyli 
5  razy mniej.  Niemniej  jednak 
budynki są utrzymane w dobrym 
stanie technicznym i nic im nie 
grozi. 

  Po  zatwierdzeniu  planu  re-
montów  i  napraw  przez  radę 
osiedla trafia on na zarząd PSM, 
a ten od tego roku kieruje go jesz-
cze pod dyskusje z mieszkańcami. 
Następnie  plan  jest  analizowany 
na  posiedzeniu  zarządu  PSM 
i  zarząd  przedstawia  ostateczną 
propozycję pod obrady rady nad-
zorczej, która albo plan przyjmuje, 
albo odrzuca i nakazuje poprawić, 
wyznaczając  kierunki  poprawek. 
Taka  procedura  jest  praktycznie 
od  zawsze  w  spółdzielni.  Ale 
w  tym  roku  pojawił  się  tylko 
jeszcze jeden dodatkowy element, 

a mianowicie konsultacje z miesz-
kańcami. 
  Nigdy nie było tak, żeby zarząd 
sam tworzył plany. Rolą zarządu 
jest  tylko  zawsze  nakreślenie 
kierunków  strategicznych  dla 
gospodarki  remontowej  i  inwe-
stycyjnej,  a  szczegóły należą do 
kierowników  administracji  i  rad 
osiedla.
  Każda administracja ma różne 
i  bardzo  zróżnicowane potrzeby. 
Dlatego  niektóre  pozycje,  np. 
drogowe w  jednej  administracji 
występują, a w innej nie. Dlatego 
proszę  nie  zrażać  się  tym  i  nie 
traktować  tego  jako pomyłki,  że 
np. w Administracji nr 5 jest coś 
z danego zakresu prac, a w Admi-
nistracji nr 1 nie ma.
  Priorytetem,  k tóry  zarząd 
PSM nakreślił  dla  administracji 
na  rok  2014,  jest  zabezpiecze-
nie  takiej  ilości  pieniędzy,  żeby 
w 2014 roku wszyscy, którzy we 
własnym zakresie wymienili okna 
(zakwalifikowane  przez  komisję 
do wymiany),  otrzymali  zwroty 
pieniężne. Tak więc wszyscy, pod-
kreślamy wszyscy, którzy czekają 
na  zwroty,  otrzymają  je w 2014 
roku.  A  dlaczego  nie  zawsze 
w  pełnej  kwocie  poniesionych 
nakładów? Dlatego, że zwracamy 
za pewien standard, w jakim wy-
mienia spółdzielnia. A jeżeli ktoś 
chce mieć coś ponad ten standard 
okna, musi dopłacić samemu. 

Ze spółdzielczym
pozdrowieniem

Zarząd PSM

Biuro Obsługi Mieszkańców PSM
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czynne jest 
w poniedziałki i czwartki w godz. 7.00–17.00, 
we wtorki, środy i  piątki w godz. 7.00–15.00.

W Biurze Obsługi Mieszkańców działają dwie kasy, w któ-
rych można regulować opłaty do Spółdzielni, jak również 
płacić rachunki za telefon stacjonarny, komórkowy, gaz, 
energię  elektryczną,  telewizję  kablową  i  inne. Kasy  te 
czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–18.00.

W Biurze Obsługi Mieszkańców odbywa się również:
 Z przyjmowanie pism od lokatorów
 Z przyjmowanie i rejestrowanie wniosków: do kancelarii notarialnej, 
do sądu, do Urzędu Skarbowego, do banku, do innych instytucji 
i dla potrzeb członków Spółdzielni:

 Z wydawanie przygotowanych dokumentów do odbioru
 Z sprawdzanie i udzielanie informacji nt. stanu kont z tytułu wno-
szonych opłat eksploatacyjnych i zużycia wody

 Z udzielanie informacji w sprawach dotyczących działalności PSM.



Z życia Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  Przedstawiamy  kolejne  za-
kresy  prac,  jakie  zostały wyko-
nane  w  zasobach  Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej do 30 
września 2013 r. Podstawą pod-
jęcia prac były plany remontowe 
omówione  z właściwymi  radami 
osiedli  oraz  zatwierdzone  przez 
Radę  Nadzorczą  Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a tak-
że  te,  które  powstały w wyniku 
awarii i usterek.
 

Malowanie klatek 
schodowych
Administracja nr 1. Przepro-
wadzono  prace malarskie w  22 
klatkach schodowych na  łącznej 
powierzchni  12.107,30  m  kw. 
w  budynkach  przy  ulicach: Wi-
leńskiej 45a – 2 klatki schodowe, 

Oni są już po remoncie
Wileńskiej  57  –  6  klatek  scho-
dowych,  Tkackiej  6/8  –  3  klatki 
schodowe, Dąbrowskiego 33/37 
–  3  klatki  schodowe,  Łaskiej  40 
– 8 klatek schodowych.

Administracja nr 2. Przepro-
wadzono  prace malarskie  w  3 
klatkach schodowych na  łącznej 
powierzchni 1.111,36 m kw. w bu-
dynkach przy ulicach: św. Jana 29 
– 2 klatki schodowe i Jana Pawła 
II 28 – 1 klatka schodowa.

Administracja nr 3. Przepro-
wadzono  prace malarskie  w  6 
klatkach schodowych na  łącznej 
powierzchni 1.769,17 m kw. w bu-
dynku przy Narcyza Gryzla 4.

Administracja nr 4. Przepro-
wadzono  prace malarskie w  10 
klatkach schodowych na  łącznej 
powierzchni 3.325,90 m kw. w bu-

dynkach przy ulicach: Grota–Ro-
weckiego 25 – 3 klatki schodowe, 
Grota–Roweckiego 33 – 3 klatki 
schodowe, Grota–Roweckiego 35 
– 4 klatki schodowe.

Administracja nr 5. Przepro-
wadzono  prace malarskie w  10 
klatkach schodowych na  łącznej 
powierzchni 6.724,51 m kw. w bu-
dynkach  przy  ulicach:  Bugaj  64 
– 3 klatki schodowe, Gawrońskiej 
6 – 4 klatki schodowe, Bugaj 78 
– 3 klatki schodowe.
Łącznie w pięciu administracjach 
przeprowadzono malowanie w 51 
klatkach  schodowych  o  łącznej 
powierzchni 25.038,24 m kw.

Remonty dachów
Administracja nr 1: Wyremon-
towano  3  dachy  o  łącznej  po-

wierzchni 473 m kw. w budynkach 
przy ulicach: Łaskiej  90, Łaskiej 
92 i Łaskiej 40.

Administracja nr 4: Wyremon-
towano  2  dachy  o  łącznej  po-
wierzchni 902,50 m kw. w budyn-
kach przy ulicach: 20 Stycznia 87 
i 20 Stycznia 89.

Administracja nr 5. Wyremonto-
wano dach o łącznej powierzchni 
365,05 m  kw. w  budynku  przy 
ulicy Wajsówny 27.

Łącznie w pięciu administracjach 
wyremontowano 6 dachów o łącz-
nej powierzchni 1.740,55 m kw.

Miejsca parkingowe
Administracja nr 2: Powstały 
24 miejsca  postojowe  o  łącznej 
powierzchni 287 m kw. przy uli-
cach: Konopnickiej 49 – 4 miejsca, 

Wyspiańskiego  4  –  10 miejsc, 
Skłodowskiej 17 – 10 miejsc.

Administracja nr 3: Powstało 
20 miejsc postojowych o łącznej 
powierzchni  247,83 m  kw.  przy 
ulicy Piotra Skargi 74.

Administracja nr 4: Powstało 
46 miejsc postojowych o łącznej 
powierzchni  575,82 m  kw.  przy 
ulicach: Smugowej 16 i 20 Stycz-
nia 93 – 16 miejsc, Smugowej 18 
– 8 miejsc, 20 Stycznia 83 – 18 
miejsc, Mokrej 19 – 4 miejsca.

Administracja nr 5: Powstało 
10 miejsc postojowych o łącznej 
powierzchni 115 m kw. przy ulicy 
Bugaj 72. 

Łącznie w pięciu administracjach 
powstało 100 miejsc postojowych 
o  łącznej  powierzchni  1.225,65 
m kw.

Czy  grozi  mieszkańcom  tych 
bloków wyłączenie gazu?
  – Niestety tak może się stać. 
Może do tego dojść i to za chwilę. 
W przeciwnym wypadku w  każ-
dej  chwili  blok może  wylecieć 
w powietrze.  Ekspertyzy  są  jed-
noznaczne.  Albo  zostaną  pobu-
dowane w  każdym  z  budynków 
wyposażonych w  te  piecyki  ko-
lejne  kominy,  co  jest  praktycz-
nie możliwe,  ale  ekonomicznie 
nieuzasadnione  ze  względu  na 
ogromne  koszty,  albo  piecyki 
gazowe zostaną zastąpione pod-
grzewaczami  elektrycznymi,  co 
z punktu widzenia ekonomicznego 
jest również nieuzasadnione, gdyż 
należałoby w budynku wymienić 
całą  instalację  elektryczną przy-
stosowaną do zwiększonej mocy 
elektrycznej. W  końcu  istnieje 
trzecie, wydawałoby  się  najbar-
dziej rozsądne rozwiązanie, a mia-
nowicie podłączenie ciepłej wody 
z  Zakładu  Energetyki  Cieplnej 
w Pabianicach. Rozwiązanie naj-
czystsze,  najtańsze,  najprostsze 

technicznie.  Jednak  najprawdo-
podobniej dojdzie do wyłączenia 
gazu, gdyż mając  tę wiedzę nikt 
w  spółdzielni  nie  odważy  się  na 
to, aby piecyki podgrzewały wodę.

Czy musi, musiało do tego dojść?
  – Nie, nie musiało. Od zeszłe-
go roku odbywały się spotkania 
z mieszkańcami tych bloków, in-
formujące o takim stanie rzeczy, 
podczas których przedstawiano 
też  propozycje  wyżej  wymie-
nione,  wraz  z  kosztami  tego 
przedsięwzięcia.  Dla  przykładu 
budowa nowych kominów w bu-
dynkach  to  koszt  na  jeden blok 
około  600.000  zł,  a  koszty  na 
jedno mieszkanie  około  22.000 
zł,  nowa  instalacja  elektryczna 
to  koszt  350.000  zł,  a  na  jedno 
mieszkanie  około  13.000  zł, 
a koszty podłączenia do ZEC  to 
koszt  około  40.000  zł  na  blok, 
a na jedno mieszkanie około 1,5 
tys.  zł.  Chcieliśmy  jako  zarząd 
podjąć  decyzję  w  ramach  tak 
zwanego zwykłego zarządu nie-

ruchomością, mając na względzie 
bezpieczeństwo i wygodę miesz-
kańców, o podłączeniu kolejnych 
bloków do ZEC. Jednak znów do 
głosu doszły osoby posiadające 
wyodrębnioną  własność  i  po-
wiedziały: „NIE!”. Nie, bo po co. 
Nie, bo szkoda  łazienki. Nie, bo 
nie. W najbliższych dniach będą 
spotkania. 12 listopada z miesz-
kańcami  bloku  przy  Niecałej  1. 
14  listopada  z  mieszkańcami 
bloku  przy Moniuszki  114.  18 
listopada z mieszkańcami bloku 
przy Moniuszki 118. Będą prze-
prowadzone kolejny raz spotkania 

Wyłączą gaz w trzech blokach.
Co się stało?

z mieszkańcami, podczas których 
raz  jeszcze przedstawimy przede 
wszystkim zagrożenie, jakie stwa-
rza stara instalacja kominowa, któ-
ra odprowadza spaliny z piecyków 
do podgrzewania wody.

Dlaczego  zarząd  nie  podejmie 
sam takiej decyzji?
  – Odpowiedź  jest w zasadzie 
prosta,  choć  zarazem  bardzo 
smutna.  Nauczeni  doświadcze-
niem  z windami,  które  również 
zagrażają  życiu mieszkańców, 
a  jest  to  identyczna  sytuacja, 
gdzie  zarząd ma  prawo  podjąć 

Mieszkańcy bloków przy ul. Niecałej 1,
Moniuszki 114 i Moniuszki 118 wyposażonych
w piecyki gazowe do podgrzewania wody
zostaną bez ciepłej wody. Rozmowa
z Zbigniewem Mencwalem, wiceprezesem PSM:

decyzję, nie wymienimy piecyków 
na ciepło systemowe z ZEC–u Pa-
bianice.  Nie  będziemy  chodzić 
z mieszkańcami po sądach i udo-
wadniać, kto miał rację. Natomiast 
wyłączymy gaz, gdyż nie możemy 
ponosić  odpowiedzialności  za 
katastrofę, do której może dojść. 
Gdyż  ciekawe  jest  to,  że  osoba, 
która ma wyodrębnioną własność 
i nie wyraża zgody na prace, w ra-
zie  katastrofy  nie  ponosi  żadnej 
odpowiedzialności. A odpowiada 
zarząd, że nie dopilnował i źle się 
wywiązał  ze  swych  podstawo-
wych obowiązków.

Bloki przy ul. Niecałej 1, Moniuszki 114 i Moniuszki 118 wyposażone w piecyki gazowe do pod-
grzewania wody zostaną bez ciepłej wody
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Wykaz budynków planowanych
do termomodernizacji
w roku 2014:
Moniuszki 77/81, Moniuszki 83/87, Tkac-
ka 20/22, Dąbrowskiego 30/32, Kocha-
nowskiego 13/19, Kochanowskiego 3/9, 
Łaska  42, Wyspiańskiego  4,  Cicha  27, 
Bardowskiego 8, Dolna 21A, 20 Stycznia 
72,  20  Stycznia  72A,  20  Stycznia  74, 
Myśliwska 39.
     

Administracja nr 1
ROBOTY MALARSKIE: ul. Kochanowskiego 
3/9 (8 kl.) – malowanie klatek schodowych, 
piwnic, pralni i suszarni.

WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ:  ul. 
Łaska 42, ul. Kochanowskiego 3/9, Kocha-
nowskiego  13/19,  Dąbrowskiego  30/32, 
Moniuszki 77/81, Moniuszki 83/87, Tkacka 
20/22.

ROBOTY DROGOWE: ul. Śniadeckiego 2 
– utwardzić teren.

Administracja nr 2
ROBOTY DEKARSKIE: ul.  Cicha 53 –  re-
monty kominów.    
WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ: Wy-
spiańskiego 4, Cicha 27, Bardowskiego 8.

ROBOTY MALARSKIE – malowanie klatek 
schodowych,  piwnic,  pralni  i  suszarni: 
Wyspiańskiego 1, Wyspiańskiego 4, Skło-
dowskiej 17.

ROBOTY DROGOWE – wymiana chodnika: 
Broniewskiego 7/9, Trębacka 6, Jana Pawła 
II 28.

WYMIANA PODESTÓW WEJŚCIOWYCH 
DO KLATEK SCHODOWYCH: ul. Broniew-
skiego 7/9.

Administracja nr 3
ROBOTY MALARSKIE – malowanie klatek 
schodowych,  pralni  i  suszarni:  Bracka 
41/45, 20 Stycznia 18.

ROBOTY DROGOWE:  20  Stycznia  49/51 
– wymiana chodników i dojść, Żytnia 30/32 
– wymiana chodnika w szczycie bloku, osie-
dle „Warszawska” – wymiana chodników, 
20 Stycznia 18 – utwardzenie terenu miejsc 
postojowych, Bracka 7 – wykonanie placu 
zabaw, Piotra Skargi 46/52  –   w ymi ana 
chodników, Bracka 50 – utwardzenie terenu 
pod wózki wraz z pergolą.

Administracja nr 1:
od 2.12 do 5.12 – ul. Ostatnia 3/7
od 6.12 do 12.12 – ul. Niecała 3
od 13.12 do 16.12 – ul. Łaska 44
od 17.12 do 20.12 – ul. Wiejska 7
od 23.12 do 24.12 – ul. Wiejska 9
od 27.12 do 31.12 – ul. Wiejska 20

Administracja nr 2:
od 2.12 do 6.12 – ul. Cicha 35
od 9.12 do 13.12 – ul. Matejki 37
od 16.12 do 19.12 – ul. Jana Pawła 28
od 20.12 do 31.12 – ul. Wyszyńskiego 5
31.12 – Jana Pawła II 30
    (pawilon handlowo–usługowy)
31.12 – Jana Pawła II 36/40
    (pawilon handlowo–usługowy)
31.12 – Orla 45/47 – Spółdzielczy Dom Kultury
31.12 – Cicha 43 – Ośrodek Pomocy
    Społecznej

Administracja nr 3:
od 2.12 do 6.12 – ul. Bracka 69/71
od 9.12 do 13.12 – ul. Nawrockiego 22
od 16.12 do 17.12 – ul. P. Skargi 79a
od 18.12 do 20.12 – ul. Nawrockiego 22a
od 23.12 do 24.12 – ul. P. Skargi 81
od 27.12 do 31.12 – ul. Nawrockiego 22b

Administracja nr 4:
od 2.12 do 5.12 – ul. Dolna 25a
od 6.12 do 11.12 – ul. Dolna 21a
od 12.12 do 16.12 – ul. Podleśna 8a
od 17.12 do 23.12 – ul. Podleśna 10a
od 24.12 do 31.12 – ul. Podleśna 8

Administracja nr 5:
od 2.12 do 4.12 – ul. Popławska 30/38
od 5.12 do 11.12 – ul. Bugaj 72
od 12.12 do 18.12 – ul. Bugaj 74
od 19.12 do 20.12 – ul. Bugaj 96
od 23.12 do 31.12 – ul. Bugaj 64

Plan remontów
na przyszły rok
w PSM

Administracja nr 4
ROBOTY DEKARSKIE – krycie dachu papą 
termozgrzewalną: Mokra  17, Mokra  19, 
Mokra 21.

ROBOTY MALARSKIE: Ossowskiego 47/49 
– malowanie klatek schodowych,  malowa-
nie spoczników i wiatrołapów wewnątrz po 
wymianie  okien na  klatkach  schodowych 
i  w  pomieszczeniach  piwnicznych:  20 
Stycznia 72A, 20 Stycznia 72, 20 Stycznia 
74, Myśliwska 39, Dolna 21A.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ: Dolna 
21A, 20 Stycznia 72A, 20 Stycznia 72, 20 
Stycznia 74, Myśliwska 39.

ROBOTY DROGOWE – wykonanie chodnika 
z  kostki  brukowej: Mokra  21, Mokra  23, 
Smugowa 21, Smugowa 19, Smugowa 16, 
Smugowa 18, Podleśna 14, Myśliwska 37. 
Ul.  20 Stycznia  93  –  utwardzenie  terenu 
płytami ażurowo–betonowymi.

WYMIANA PODESTÓW WEJŚCIOWYCH 
DO KLATEK SCHODOWYCH: Smugowa 19, 
20 Stycznia 87, Smugowa 16, Smugowa 18, 
Podleśna 5, Podleśna 10 B, Podleśna 14.

Administracja nr 5
ROBOTY MALARSKIE – malowanie klatek 
schodowych,  piwnic,  pralni  i  suszarni: 
Gawrońska 2 (6 kl.), Gawrońska 8 (6 kl.), 
Gawrońska 10 (4 kl.), Mokra 5 (3 kl.), Waj-
sówny 5 (3 kl.).

ROBOTY DROGOWE – wymiana nawierzch-
ni chodnika wzdłuż budynku wraz z dojścia-
mi do klatek schodowych: Roweckiego 9, 
Roweckiego 11, Mokra  5, Popławska 28, 

Jankego  52,  Jankego  56, Wajsówny  5, 
Wajsówny 11.

ROBOTY INSTALACYJNE – remont azart: 
Mokra 11a, Jankego 58.  
WYMIANA  DRZWI  DO  KLATEK  SCHO-
DOWYCH: Gawrońska  2,  Gawrońska  8, 
Gawrońska 10, Bugaj 80, Bugaj 86, Bugaj 
92,  Bugaj  94,  Jankego  46, Wajsówny  1, 
Wajsówny  3, Wajsówny  4, Wajsówny  5, 

Przeglądy instalacji gazowej
W grudniu przeglądy instalacji gazowej w poszczególnych 
administracjach odbędą się w terminach:

Wajsówny  6, Wajsówny  7, Wajsówny  9, 
Wajsówny  11, Wajsówny  15,  Popławska 
30/38.

WYMIANA PODESTÓW WEJŚCIOWYCH 
DO KLATEK SCHODOWYCH: Roweckiego 
9, Roweckiego 11, Roweckiego 17, Mokra 
5,  Jankego  46, Gawrońska  8, Wajsówny 
4, Wajsówny 5, Wajsówny 6, Wajsówny 7, 
Wajsówny 8, Wajsówny 9.      

W bloku przy ul. Ossowskiego w przyszłym roku planują pomalować klatki schodowe



Z życia Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Administracja nr 2
14.11 (czwartek):
ul. Wyszyńskiego 2  godz. 13.30–15.00

ul. Wyszyńskiego 5 godz. 12.00–13.30
ul. Wyszyńskiego 7 godz. 13.00–14.30 
ul. Wyszyńskiego 8 godz. 15.00–17.00
ul. Wyszyńskiego 9 godz. 14.00–15.30
ul. Wyszyńskiego 10 godz. 12.00–14.00
ul. Skłodowskiej 17 godz. 12.00–15.00
ul. Skłodowskiej 19 godz. 12.00–17.00
ul. Zamkowa 18 godz. 17.00–19.00
ul. Zamkowa 40 godz. 14.30–16.00
ul. Zamkowa 44 godz. 15.00–17.00
ul. Zamkowa 50 godz. 12.00–14.00
ul. św. Rocha 5 godz. 16.00–18.00
ul. św. Rocha 5A godz. 16.00–18.00
ul. św. Jana 29 godz. 16.00–18.00
ul. św. Jana 31 godz. 16.00–18.00

15.11 (piątek):
ul. Trębacka 6 godz. 12.00–14.00
ul. Trębacka 7 godz. 14.00–16.00
ul. Trębacka 9 godz. 13.00–15.00
ul. Trębacka 17 godz. 16.30–18.30
ul. Próżna 4 godz. 17.30–20.00
ul. Próżna 8 godz. 15.00–17.30
ul. Bardowskiego 3 godz. 16.30–17.30
ul. Bardowskiego 5 godz. 16.00–17.00
ul. Bardowskiego 8 godz. 15.00–16.30
ul. Sempołowskiej 3 godz. 12.00–14.00 
ul. Sempołowskiej 5 godz. 13.00–15.00
ul. Jana Pawła II 28 godz. 14.30–15.30
ul. Konopnickiej 45 godz. 17.30–18.00
ul. Konopnickiej 47 godz. 16.30–18.30
ul. Konopnickiej 49 godz. 17.30–19.30
ul. Konopnickiej 60/66 godz. 12.00–14.30
ul. Cicha 23/25 godz. 15.00–16.30
ul. Cicha 27 godz. 14.00–16.00
ul. Cicha 30 godz. 13.00–15.30
ul. Cicha 32 godz. 12.00–15.00
ul. Cicha 34 godz. 14.30–16.30
ul. Cicha 35 godz. 13.00–15.00
ul. Cicha 37 godz. 12.00–14.00
ul. Cicha 39 godz. 17.30–19.30
ul. Cicha 51 godz. 17.00–19.00
ul. Cicha 53 godz. 16.00–18.00
ul. Orla 46 godz. 14.00–16.30 
ul. Orla 48 godz. 15.00–17.30
ul. Jana Matejki 37 godz. 16.00–19.00
ul. Jana Matejki 45/47 godz. 15.00–17.30 
ul. Jana Matejki 49  godz. 13.00–15.30
ul. Moniuszki 56–58 godz. 15.30–17.30 
ul. Moniuszki 60–62 godz. 16.30–18.30

Administracja nr 3:
20.11 (środa):
ul. Piotra Skargi 79A godz. 14.00–16.00
ul. Piotra Skargi 81 godz. 13.00–15.00
ul. Nawrockiego 22 godz. 14.30–16.30
ul. Nawrockiego 22A godz. 12.30–14.30 
ul. Nawrockiego 22B godz. 12.00–14.00
ul. Bracka 3/5 godz. 16.00–18.30
ul. Bracka 6/8 godz. 17.00–19.00

ul. Bracka 7 godz. 13.00–15.00
ul. Bracka 9 godz. 14.00–16.00
ul. Bracka 10/12 godz. 16.30–18.30
ul. Bracka 11/13 godz. 12.00–14.00
ul. Bracka 14/16 godz. 15.30–17.30
ul. Bugaj 52/54 godz. 15.00–17.00

21.11 (czwartek):
ul. Piotra Skargi 46/52 godz. 16.30–18.30
ul. Piotra Skargi 69/71 godz. 15.00–17.00
ul. Piotra Skargi 79 godz. 14.00–15.30
ul. Piotra Skargi 80 godz. 15.30–17.00
ul. 3 Maja 3 godz. 17.00–18.30
ul. 3 Maja 5 godz. 16.30–18.00
ul. Nawrockiego 7A godz. 12.00–14.30
ul. Nawrockiego 9 godz. 16.00–18.00
ul. 20 Stycznia 8/10 godz. 12.00–14.00
ul. 20 Stycznia 12 godz. 13.00–14.30
ul. 20 Stycznia 14 godz. 13.00–14.30
ul. 20 Stycznia 16 godz. 13.00–15.00
ul. 20 Stycznia 18 godz. 13.30–15.00
ul. 20 Stycznia 20/22 godz. 12.00–14.00
ul. 20 Stycznia 24 godz. 14.00–16.30  
ul. 20 Stycznia 26 godz. 15.00–17.00 
ul. 20 Stycznia 28 godz. 15.00–17.00
ul. Żytnia 24 godz. 13.00–15.30
ul. Żytnia 26–28 godz. 14.30–17.30  
ul. Żytnia 30–32 godz. 12.00–14.00

22.11 (piątek):
ul. Bracka 15/19 godz. 13.30–16.00
ul. Bracka 21 godz. 15.00–17.30
ul. Bracka 23 godz. 16.00–18.30
ul. Bracka 31 godz. 13.00–15.30
ul. Bracka 33 godz. 15.30–17.30
ul. Bracka 35 godz. 15.00–16.30
ul. Bracka 37/39 godz. 15.00–16.30
ul. Bracka 41/45 godz. 15.00–17.00
ul. Bracka 50 godz. 14.00–16.00  
ul. Bracka 57 godz. 12.00–14.30
ul. Bracka 69/71 godz. 13.30–16.00
ul. Narcyza Gryzla 4 godz. 12.00–14.30
ul. Narcyza Gryzla 6 godz. 13.30–15.30
ul. Narcyza Gryzla 8 godz. 13.00–14.30
ul. Narcyza Gryzla 10/14 godz. 12.00–14.00
ul. Narcyza Gryzla 20/22 godz. 17.00–19.00
ul. Narcyza Gryzla 24 godz. 16.00–18.00
ul.  Stefana  Grota–Rowec-
kiego 22

godz. 15.00–17.00 

ul. Nawrockiego 28 godz. 13.30–15.30
ul. 20 Stycznia 49/51 godz. 15.00–17.00  
ul. 20 Stycznia 53 godz. 12.00–14.30

Administracja nr 4
18.11 (poniedziałek):
ul. Grota–Roweckiego 23 godz. 12.00–14.30
ul. Grota–Roweckiego 25 godz. 12.00–14.00
ul. Grota–Roweckiego 27 godz. 13.00–15.00
ul. Grota–Roweckiego 29 godz. 14.00–16.00  
ul. Grota–Roweckiego 31 godz. 15.00–16.30
ul. Grota–Roweckiego 33 godz. 13.00–15.00
ul. Grota–Roweckiego 35 godz. 15.00–17.30
ul. Mokra 12 godz. 16.00–18.00
ul. Mokra 14 godz. 14.00–17.00

ul. Mokra 16/18 godz. 16.30–18.30
ul. Mokra 17 godz. 15.00–17.00
ul. Mokra 19 godz. 12.00–14.00
ul. Mokra 20/22 godz. 13.00–16.00
ul. Mokra 21 godz. 12.00–14.00
ul. Mokra 21A godz. 16.00–18.00
ul. Mokra 23 godz. 13.00–15.00
ul. Mokra 24 godz. 16.00–17.30
ul. Smugowa 4B godz. 14.30–16.00  
ul. Smugowa 6A godz. 13.30–15.00
ul. Smugowa 8 godz. 14.00–16.00  
ul. Smugowa 10 godz. 15.00–17.00
ul. Smugowa 12 godz. 14.30–16.30  
ul. Smugowa 14 godz. 13.00–14.30
ul. Smugowa 16 godz. 15.00–17.00
ul. Smugowa 18 godz. 16.00–18.30
ul. Smugowa 19 godz. 16.00–18.00
ul. Smugowa 20 godz. 12.00–13.30
ul. Smugowa 21 godz. 17.00–19.00

19.11 (wtorek)
ul. 20 Stycznia 72 godz. 16.30–18.30
ul. 20 Stycznia 72A godz. 16.30–19.00
ul. 20 Stycznia 74 godz. 17.00–19.00
ul. 20 Stycznia 83 godz. 13.00–15.30
ul. 20 Stycznia 85 godz. 12.00–14.30
ul. 20 Stycznia 87 godz. 14.30–17.00
ul. 20 Stycznia 89 godz. 16.00–18.00
ul. Waltera–Jankego 1 godz. 12.00–14.00
ul. Waltera–Jankego 3 godz. 13.00–15.00
ul. Waltera–Jankego 5 godz. 14.00–16.00  
ul. Waltera–Jankego 7 godz. 15.30–17.30
ul. Myśliwska 37 godz. 12.00–14.00
ul. Myśliwska 39 godz. 13.00–15.00
ul. Myśliwska 41 godz. 15.00–17.00

20.11 (środa):
ul. Podleśna 3A godz. 15.30–17.30
ul. Podleśna 5 godz. 16.30–18.30
ul. Podleśna 8 godz. 16.00–18.00
ul. Podleśna 8A godz. 15.00–17.00
ul. Podleśna 10A godz. 12.00–14.30
ul. Podleśna 10B godz. 17.00–18.30
ul. Podleśna 14A godz. 14.00–16.00  
ul. Dolna 21A godz. 13.30–15.30
ul. Dolna 25A godz. 12.00–14.00
ul. Dolna 29 godz. 16.00–18.00
ul. Dolna 44 godz. 15.00–17.00
ul. Dolna 46 godz. 12.00–14.00
ul. Dolna 48 godz. 13.00–15.00
ul. Ossowskiego 47/49 godz. 14.00–16.30 

  W listopadzie odbędą się odczyty wodomierzy w lokalach zasobów Administracji nr 2, 
Administracji nr 3 i Administracji nr 4 w terminach podanych w poniższej tabeli.
  W przypadku, gdy w danym lokalu we wskazanym terminie nie zostaną przeprowadzone 
odczyty wodomierzy, w celu otrzymania rachunku za wodę, istnieje możliwość zgłoszenia stanu 
wodomierza we właściwej Administracji bądź w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zamkowej 42.  
  Informacje o terminach odczytów wodomierzy w lokalach poszczególnych budynków 
umieszczane są na drzwiach wejściowych do klatek schodowych.

Odczyty wodomierzy 
mechanicznych

Administracja nr 2, 3 i 4

Odczyty wodomierzy radiowych
  W związku z zamontowaniem w lokalach wodo-
mierzy radiowych, odczyt będzie odbywał się drogą 
radiową za pośrednictwem urządzenia znajdującego 
się na klatce schodowej, bez konieczności wchodze-
nia do mieszkań. Dane do odczytu będą pobrane na 
dzień 30 listopada 2013 roku z zapisu wodomierza 
na godz. 24.00.
  Po dokonanym odczycie rachunki będą dostarczone 
w ciągu 14 dni do skrzynek pocztowych.


