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 W okresie od 2 do 8 listo-
pada pracownicy Biura Ob -
sługi Mieszkańców starali się 
wyjaśnić wątpliwości ponad 
1.300 osobom. Z wyjaśnień 
pracowników poszczególnych 
administracji skorzystało po-
nad 500 mieszkańców, a na 
i n d y w i d u a l n e  k o n s u l t a c j e 
z pracownikami Spó łdzie lni 
umówiło się ponad 100 zain-
teresowanych. 
 Tegoroczny „Gorrrący ty-
dzień” odbył s ię już po raz 
c z war t y.  To  pr zeds i ęw z i ę -
cie Pabianicka Spó łdzie lnia 
Mieszkaniowa przeprowadziła 
d la  wsz ys tk ich z amieszku -
jących spó łdzielcze zasoby, 
którzy z końcem października 

 Pięć dni temu poznaliśmy 
zwycięzców plebiscytu orga-
nizowanego przez Pabianicką 
Spó łdzie lnię Mieszkaniową, 
k tóry ma na celu wyłonienie 
najbardziej pracowitego, rzetel-
nego i życzliwego pracownika 
z grona osób zatrudnionych  
w Spółdzielni. Kogo wskazali 
mieszkańcy Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej?
 Przez cały rok pod lupą miesz-
kańców była m.in. czystość kla-
tek schodowych i placów zabaw, 
wygląd zieleni oraz trawników 
otaczających bloki, porządek na 
chodnikach, ale też terminowe 
naprawy, fachowość remontów 
różnych urządzeń i instalacji elek-
trycznych oraz hydraulicznych, 
a także życzliwość pracowników 
biurowych. 
 W październiku mieszkańcy 
Spółdzielni mogli wypowiedzieć się 
w anonimowych ankietach na temat 
sumienności w podchodzeniu do 
wykonywania swoich obowiązków 
przez gospodarzy domów, konser-
watorów i pracowników administra-
cyjno–biurowych. 

 Oto laureaci tegorocznego 
konkursu na „Pracownika Roku 
2017”. Najbardziej uznanym 
dozorcą okazał się w tym roku 
Leszek Krawczyk, tuż za nim 
znaleźli się kolejno: Tomasz 
Michalak i Tomasz Krieger. 
Wśród konserwatorów najlep-
szą opinią w 2017 roku cieszył 
się Zdzisław Kaczmarek. Poza 
nimi na wyróżnienie mieszkań-
ców zasłużyli Henryk Fręch 
oraz Ireneusz Tyluś i Tadeusz 
Kowalczyk. Administracyjno–
biurowym ulubieńcem miesz-
kańców zos t a ł  w t ym roku 
Paweł Senderecki, sympatię 
loka torów z yska l i  również : 
Marcin Modranka i Anna Ba-
naszczyk.
 – Finalistom konkursu ser-
decznie gratuluję, wszystkim 
pracownikom życzę sukcesów 
zawodowych, a mieszkańcom 
dz iękuję za ak t y wny udz ia ł 
w ocenianiu pracy nasz ych 
pracowników – podsumował 
Wacław Maciej Przybylski, 
prezes Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

otrzymali druki rozliczeniowe 
za c iep ło zuż y te w sezonie 
2016/2017 (a dokładnie między 
22 września 2016 r. a 15 maja 
2017 r.). 
 – To nadal jest wyjątkowa 
akc j a  w sk a l i  c a ł ego k r a ju 
– zapewnia prezes Pabianickiej 
Spó ł dz i e ln i  M ies zk an iowe j 
Wacław Maciej Przybylski. 
– Temat rozliczenia kosz tów 
ogrzewania jest dość skom-
plikowany i zawsze budzi dużo 
emocji, dlatego zależy nam na 
tym, by razem z mieszkańcami 
rozwiązywać i wyjaśniać wąt-
pliwości.
 Najczęściej zadawane py-
tania dotyczyły: sposobu roz-
liczenia nadpłat za ogrzewa-

nie, metod przekazania przez 
Spółdzielnię nadpłaty miesz-
kańcom, przyczyn niedopłaty 
or a z  różn ic  zuż yc i a  c i ep ł a 
w stosunku do poprzednich 
sezonów grzewczych. 
 Oprócz udz ie lania porad 
i wskazówek pracownicy Spół-
dzielni przyjmowali również 
wnioski o zamontowanie po-
dzielników ciepła, o zwiększe-
nie lub zmniejszenie wysoko-
ści przedpłat na ogrzewanie, 
o rozłożenie na raty niedopłat 

za miniony sezon grzewczy, 
o wypłatę nadpłaty w kasie lub 
przekazanie jej na wskazane 
konto bankowe oraz o wyja-
śnienie roz l iczenia kosz tów 
centralnego ogrzewania. Łącz-
nie w ciągu „Gorrrącego tygo-
dnia” do Spółdzielni wpłynęło 
357 podań.
 Konkluzje wyłaniające się 
po zakończeniu „Gorrrącego 
tygodnia” są związane przede 
wszys tk im z t ym, iż is totą 
rozliczenia jest nie wielkość 
nadpłaty czy niedopłaty, ale 
NA JWA ŻNIE JSZE JEST TO, 
BY ZOBACZYĆ, ILE ZAPŁA-
CILIŚMY Z A OGRZEWANIE. 

W 95 proc. koszty ogrzewa-
nia w naszych mieszkaniach 
r ówna ł y s ię cenie z ak upu 
jednej – pół torej tony węgla, 
bez roboc i zny i  u t r udnień 
związanych z samodzielnym 
nos zeniem tego węgla na 
piętro i gr zaniem w piecu, 
c z y l i  b e z  k o s z t ó w n a s z e j 
ciężkiej pracy. Dopiero wów-
czas zrozumiemy, po co nam 
podzielniki czy termozawory, 
dzięki którym sami decyduje-
my, ile otrzymamy zwrotu czy 
dopłaty.
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w „Gorrrącym tygo-
dniu” i już zapraszamy za rok.

Gorrrący tydzień

Konkurs na Pracownika
Roku 2017 rozstrzygnięty

Już po raz czwarty Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w ramach tzw. „Gorrrącego tygodnia” zorganizowała
dla mieszkańców spotkania informacyjne dotyczące
rozliczenia ciepła.
Z tej możliwości skorzystało niemal 2 tysiące mieszkańców,
co pokazuje, że akcja z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy  
Pabianickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej
 i wszyscy Mieszkańcy Pabianic.

W wyjątkowy czas  
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Państwu zdrowia, 
spokoju, wielu okazji do radości, 

serdecznych spotkań 
przy świątecznym stole

 oraz prawdziwego odpoczynku 
od trosk i wyzwań codzienności.

W nadchodzącym Nowym 2018 Roku 
spełnienia wszelkich marzeń, 
tych małych i tych wielkich.

Z najserdeczniejszymi życzeniami
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy 

Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


