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W naszej Spó łdzielni już 
trwają zaplanowane na 2018 
rok prace termomodernizacyj-
ne. W tym roku docieplonych 
zostanie 12 budynków. Pierw-
sze brygady pracują już na bu-
dynkach przy ulicach: P. Skargi 
79a, P. Skargi 81, Nawrockie-
go 22b, Wiejsk iej 9 i Bugaj 
80. W l ipcu prace powinny 
rozpocząć się pr zy ul icach: 
Wiejsk ie j 7, Myśl iwsk iej 37  
i „Grota” Roweckiego 13. Na-
tomias t  we wr ześniu ek ipy 
remontowe zobaczymy na bu-
dynkach przy ulicach: Próżnej 
4, Myśliwskiej 41, 20 Stycznia 
62 i Gawrońskiej 8. Wszystko 
zależy od warunków atmosfe-
rycznych.

W trakcie prac termomoder-
nizacyjnych zostaną docieplone 
ściany podłużne i szczytowe, stro-
podachy. Zostanie też wymienio-
na stolarka okienna w częściach 
wspólnych i w lokalach mieszkal-
nych. Ponadto zostaną przeprowa-
dzone niezbędne prace dodatkowe 
towarzyszące termomodernizacji. 
Będzie to m.in. wykonanie opasek 
wokół budynków, remont balko-
nów, remont daszków i wymiana 
skrzynek gazowych.

Aby wymienione prace mo-
gły zostać przeprowadzone w jak 
największym komforcie dla miesz-
kańców, Spółdzielnia, wzorem lat 
ubiegłych, zorganizowała spotka-
nia, by poinformować mieszkańców 
o szczegółach prac. Przede wszyst-
kim o zakresie robót i terminach 

Docieplą kolejnych 12 bloków

ul. 20 Stycznia 62

ul. Bugaj 80

ul. Wiejska 7

ul. Myśliwska 37 ul. Myśliwska 41

ul. Nawrockiego 22bul. Wiejska 9

ich rozpoczęcia, ale także po to, by 
odpowiedzieć na wszystkie zadane 
przez mieszkańców pytania. 

Spotkania obyły się 7 maja 
o godz. 16.00 w Domu Kultury 
„Barak” przy ul. „Grota” Rowec-

kiego dla mieszkańców bloków:  
P. Skargi 79a, P. Skargi 81, Na-
wrockiego 22b; o godz. 17.15 dla 
mieszkańców bloków: Myśliwska 
37, Myśliwska 41, 20 Stycznia 
62. 8 maja o godz. 16.00 w Osie-

dlowym Domu Kultury przy ul. 
Łaskiej spotkali się mieszkańcy 
budynków: Wiejska 7, Wiejska 
9 i Próżna 4. Natomiast 9 maja 
o godz. 16.00 w Domu Kultury 
„Barak” spotkali się mieszkańcy 

 Jak każdego roku kilkuna-
stoosobowa Komisja Przetar-
gowa działająca w Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej pod 
przewodnictwem przewodniczą-
cego komisji dokonała wyboru 
wykonawców na poszczególne 
roboty budowlano–remontowe. 
 W skład  komisji wchodzą 
ponadto: 
 Z  przedstawiciele Rady Nadzorczej,
 Z kierownicy wszystkich admi-
nistracji,

 Z kierownik i pracownicy działu 
technicznego,

 Z kierownik działu termomoder-
nizacji,

 Z radca prawny Spółdzielni.
 Ogółem skład komisji liczy nie 

mniej niż 12 osób. Nie ma jednej liczby 
osób, gdyż do każdego rodzaju prze-
targu dopraszani są jeszcze fachowcy 
z danej dziedziny.

Dzięki pracy komisji wszystkie 
przetargi na roboty budowlano–re-
montowe, które będą wykonywane 
w 2018 roku, już się zakończyły, 
a prace na wszystkich administra-
cjach ruszyły już pełną parą. 
 W tym roku wybrano wy-
konawców na wykonanie m.in. 
następujących robót:
 Z prace termomodernizacyj-
ne – war tość ca łościowa                         
6.026.189,48 zł;

 Z prace towarzyszące termomo-
dernizacji – wartość całościowa      
3.781.601,92 zł;

Przetargi na roboty budowlano–remontowe na 2018 rok zakończone.

Remonty ruszyły pełną parą
 Z w ymiana s to l ar k i  ok ien -
nej – war tość całościowa                                
310.533,24 zł;

 Z robo t y  drogowe i  chod -
niki – war tość całościowa                                
632.323,09 zł;

 Z robot y malar sk ie  – war-
t o ś ć  c a ł o ś c i o w a                                                
447.068,77 zł;  

 Z r o b o t y  o g ó l n o b u d o w l a -
ne – war tość ca łościowa                                  
125.407,08 zł;

 Z r o b o t y  i n s t a l a c y j n e , 
w o d n o – k a n a l i z a c y j n e 
–  w a r t o ś ć  c a ł o ś c i o w a 
229.536,95 z ł ;

 Z roboty dekarsko–blachar-
skie – war tość całościowa                            
234.981,27 zł;

 Z d o s t a w a  i  m o n t a ż  p e r -
g o l i  ś m i e t n i k o w y c h  
–  271.438,17 zł. 

 Ogólna wartość wszystkich 
remontów i inwestycji wybranych 
w tegorocznych przetargach to 
12.059.079,97 zł (dwanaście 
milionów pięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy siedemdziesiąt dziewięć 
złotych dziewięćdziesiąt siedem 
groszy).  
 Tu słowa uznania dla Komi-
sji Przetargowej, której dzięki 
dodatkowym negocjacjom, jakie 
przeprowadziła z oferentami wy-
branymi w pierwszym etapie prze-
targu, udało się jeszcze „urwać” 
niebagatelną kwotę 542.593,95 
zł, czyli ponad pół miliona! 

 Trzeba zaznaczyć, że jest to jak 
każdego roku całkowicie zasługa 
komisji, gdyż zarząd Spółdzielni 
nigdy nie uczestniczy w przetar-
gach i nigdy nie podważa decyzji 
Komisji Przetargowej. 
 Warte podkreślenia jest też to, 
że niemal wszyscy wybrani wy-
konawcy robót to przedsiębiorcy 
prowadzący działalność w Pabia-
nicach lub w powiecie pabianickim. 
Dzięki temu prace mogą u nich 
znaleźć pabianiczanie, a podatki, 
które płacą przedsiębiorcy, zasilą 
budżet miasta Pabianice i powiatu 
pabianickiego. To z kolei przełoży 
się na zwiększenie zakresu robót 
miejskich i powiatowych, takich jak 
parkingi czy drogi.

ul. Gawrońska 8

ul. Piotra Skargi 81

ul. „Grota” Roweckiego 13ul. Próżna 4ul. Piotra Skargi 79a

budynków: Gawrońska 8, Bugaj 
80 i „Grota” Roweckiego 13.

Dotychczas Pabianicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa dociepliła 
187 budynków. W sumie termomo-
dernizacja obejmie już 308 bloków. 
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W marcu w Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zostały roz-
strzygnięte przetargi i wyłonieni 
wykonawcy poszczególnych ro-
bót. Podobnie jak w poprzednich 
latach, zakres zaplanowanych 
prac jest bardzo rozległy. Począw-
szy od robót malarskich, dekar-
skich, instalacyjnych, drogowych, 
poprzez termomodernizację i inne 
prace remontowe. Bezzwłocznie 
po podpisaniu umów wykonawcy 
rozpoczęli prace, niektóre już 
zostały wykonane.

Przy ul. Podleśnej 8 zakończyły 
się roboty dekarskie, polegające na 
wymianie rynien i rur spustowych. 
Dachy bloków przy ulicach: Dolnej 
46, Narcyza Gryzla 4 i Piotra Skargi 
69/71 przykryto papą termozgrze-
walną. Stare płyty chodnikowe 
zastąpiono nawierzchnią z kostki 
brukowej przy ulicach: Mokrej 12, 
„Grota” Roweckiego 22, Nawroc-
kiego 9 i Brackiej 63/65. Przy ul. 
3 Maja 3 powstały nowe dojścia 
do klatek schodowych. Utwar-
dzono teren kostką brukową przy 
budynkach: Dąbrowskiego 51, 
Ostatniej 10 i Ostatniej 12. Po-
malowano klatki schodowe i zej-
ścia do piwnic w budynkach przy  
ul. Brackiej 15/19 i Bugaj 52/54. 
Pomalowane zostały też korytarze 
piwnic w budynkach przy ulicach: 
Broniewskiego 5, Skłodowskiej–Cu-
rie 17, Wyspiańskiego 1. Utwardzony 
został teren w rejonie bloków przy 
ul. Żytniej 24 dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych. Przy ulicach 
Bugaj 62, Bugaj 64 i Bugaj 94 miesz-
kańcy zyskali dodatkowe miejsca 
postojowe i drogę wjazdową. Plac 
zabaw powstał przy ul. 3 Maja 6.  

Między naszym blokami (i w blokach) trwają prace
 Nowe tablice informacyjne za-
wisły w klatkach schodowych przy 
ulicach: Brackiej 57, Brackiej 62/64, 
Brackiej 63/65, Brackiej 69/71, 20 
Stycznia 49/51, 20 Stycznia 53, 20 
Stycznia 85, Dolnej 27, Smugowej 
16 i Podleśnej 12. Na nowiutkich 
ławkach mogą odpocząć mieszkańcy 
bloków: Bracka 69/71, Żytnia 24,  
20 Stycznia 16, Dolna 21a i „Gro-
ta” Roweckiego 27. Rowery na za-
montowanych przez Spółdzielnię 
stojakach mogą ustawiać miesz-
kańcy ulic: 3 Maja 8, Piotra Skargi 
62/68, Brackiej 6/8 i Narcyza Gry-
zla 4. Z kolei w klatach schodo-
wych budynków przy ul. Brackiej 57  
(2 klatki) i ul. Warszawskiej 59a  
(2 klatki) wyczyszczono kominy zsy-
powe i pomieszczenia kontenerowe.

Obecnie trwa wymiana płyt 
chodnikowych na chodniki z kost-
ki brukowej i wymiana pode-
stów przed wejściami do klatek 
schodowych oraz krawężników 
drogowych przy ul. Smugowej 
6a. Rozpoczęło się utwardzanie 
terenu pod pergolę i pod pojem-
niki na odpady selektywne oraz 
utwardzanie terenu pod miejsca 
postojowe przy ul. Drewnowskiej 
47. Trwa utwardzanie terenu pod 
miejsca postojowe przy ul. Mo-
krej11. Wykonywane są prace przy 
podłączeniu centralnej ciepłej 
wody użytkowej do bloków przy  
ul. św. Rocha 5 i św. Rocha 5a.

 Pozostałe z zaplanowanych 
na ten rok prac będą wykonywane 
sukcesywnie.

ul. Mokra 11

ul. Ostatnia 12ul. Bracka 63/65

ul. Drewnowska 47 – powstają miejsca postojowe

ul. 3 Maja 6 –  powstaje plac zabaw
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Między naszym blokami (i w blokach) trwają prace

ul. Bugaj 94

ul. Dolna 21a ul. Dąbrowskiego 51

ul. Ostatnia 10

ul. Bugaj 62/64

ul. Żytnia 24
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Letnie miesiące to czas, w któ-
rym najczęściej przeprowadzamy 
remonty mieszkań. Bywa tak, że 
remontując mieszkanie, chcemy 
wymienić stare, żeliwne kaloryfery 
na nowoczesne, zajmujące mniej 
miejsca. Czasami wymieniamy je, 
bo są uszkodzone, porysowane.

Nie wszyscy mieszkańcy 
wiedzą, że prace dotyczące wy-
miany grzejników należy prze-
prowadzać tylko i wyłącznie po 
zakończeniu sezonu grzewczego, 
jednak nie później niż do końca 
sierpnia. W okresie grzewczym 
wymiana możliwa jest jedynie 
w sytuacjach awaryjnych (np. 
pęknięcie grzejnika), gdyż powo-
duje to uciążliwe dla sąsiadów 
przerwy w ogrzewaniu lokali 
i zapowietrzenie instalacji.

Wymianie grzejników to -
warzyszą procedury (również 
dot yczące bezpieczeństwa), 
k tóre chcielibyśmy Państwu 
przybliżyć, by ułatwić prze-
prowadzenie prac. Osoby pla-
nujące wymianę informujemy, 
że czynność tę trzeba zgłosić  

W połowie maja w Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
rozpoczęła się akcja mycia blo-
ków. Czyszczenie obejmuje ściany 
tych budynków, które zostały do-
cieplone jako jedne z pierwszych, 
czyli jeszcze przed 2010 rokiem. 
W niektórych miejscach elewacji 
pojawiły się widoczne zabrudze-
nia wynikające m.in. z działania 
czynników organicznych, takich 
jak algi. 

To problem, z którym borykają 
się wszyscy właściciele budynków, 
które usytuowane są w zacienionych 
miejscach o podwyższonej wilgotno-
ści. Traci na tym estetyka i wizerunek 
budynku, niekorzystnie wpływa to 
również na ich fasadę. Dlatego ata-
kowane przez algi fragmenty elewacji 
trzeba sukcesywnie czyścić.

Mycia bloków dokonują pra-
cownicy Spółdzielni. Przy uży-

Czyścimy elewacje budynków
ciu specjalistycznych 
środków i sprzętu 
usuwają nieczystości 
w sposób jak najmniej 
uciążliwy dla miesz-
kańców. Przed rozpo-
częciem prac zarówno 
mieszkańcy, jak i oso-
by prowadzące działal-
ność w lokalach usytu-
owanych w budynkach 
Spółdzielni informo-
wane są o terminie 
prowadzonych prac 
o r a z  o  spo sobie 
zabezpieczenia okien.

To już kolejna taka 
akcja przeprowadzana 
przez Spółdzielnię. Pod-
czas poprzednich akcji 
oczyszczone zostały 
ściany 43 budynków. 

Wykaz budynków 
przeznaczonych do my-
cia elewacji w 2018 roku:

Administracja nr 1

 Z ul. Ostatnia 16 – szczyt bloku kl. 
I i III oraz od strony balkonów

 Z ul. Dąbrowskiego 50 – szczyt bloku 
kl. I oraz od strony balkonów

 Z ul. Toruńska 13 – szczyt bloku 

kl. I i II oraz od strony klatek 
schodowych

 Z ul. Toruńska 14/16 – szczyt kl. 
I i II oraz od strony klatek scho-
dowych

 Z ul. Robotnicza 4 – szczyt kl. II 
oraz od strony klatek schodo-
wych

 Z ul. Wiejska 20 – szczyt kl. II oraz 
od strony klatek schodowych

 Z ul. Wiejska 22 – szczyt kl. II oraz 
od strony klatek schodowych

 Z ul. Moniuszki 157 – szczyt kl. 
III oraz od strony klatek scho-
dowych

 Z ul. Moniuszki 114 – szczyt kl. 
IV oraz od strony klatek scho-
dowych

 Z ul. Moniuszki 118 – szczyt kl. 
IV oraz od strony klatek scho-
dowych

 Z ul. Niecała 1 – szczyt kl. V oraz od 
strony klatek schodowych

 Z ul. Niecała 3 – szczyt kl. V oraz od 
strony klatek schodowych

 Z ul. Śniadeckiego 2 – od strony 
klatek schodowych

 Z ul. Śniadeckiego 4 – szczyt kl. 
I oraz od strony klatek scho-
dowych

 Z ul. Wileńska 39 – szczyt kl. V oraz 
od strony klatek schodowych 
i balkonów

 Z ul. Wileńska 45a – szczyt kl. 
I oraz od strony klatek scho-
dowych

 Z ul. Wileńska 49 – szczyt kl. VI
 Z ul. Wileńska 51 – szczyt kl. IV 

oraz od strony klatek schodo-
wych

 Z ul. Wileńska 53 – szczyt kl. VI
 Z ul. Wileńska 55 – szczyt kl. I i IV 

oraz od strony klatek schodo-

wych
 Z ul. Wileńska 57 – szczyt kl. VI
 Z ul. Wileńska 59 – szczyt kl. IV

 Administracja nr 2

 Z ul. Zamkowa 18
 Z ul. Zamkowa 50
 Z ul. Moniuszki 56/58

Administracja nr 3

 Z ul. Bracka 23 – elewacja północna
 Z ul. Bracka 9 – elewacja północna

Administracja nr 5

 Z ul. „Grota” Roweckiego 21 
– szczyt bloku

 Z ul. „Grota” Roweckiego 19 – od 
strony klatek schodowych

 Z ul. „Grota” Roweckiego 11 – od 
strony klatek schodowych

 Z ul. „Grota” Roweckiego 9 – od 
strony klatek schodowych

 Z ul. Bugaj 56 – szczyt bloku
 Z ul. Bugaj 62 – szczyt bloku
 Z ul. Bugaj 64 – szczyt bloku
 Z ul. Bugaj 66 – szczyt bloku
 Z ul. Bugaj 68 – szczyt bloku 
oraz kl. IV od strony balkonów

 Z ul. Bugaj 70 – szczyt bloku
 Z ul. Bugaj 72 – od strony klatek 
schodowych

 Z ul. Bugaj 74 – od strony klatek 
schodowych

 Z ul. Bugaj 82 – od strony klatek 
schodowych

 Z ul. Bugaj 84 – od strony klatek 
schodowych

 Z ul. Bugaj 88 – od strony klatek 
schodowych

 Z ul. Gawrońska 6 – szczyt bloku

Kiedy wymienić grzejniki
w Spółdzielni. Dział techniczny 
poinformuje, jakie grzejniki, 
a konkretnie o jakich parame-
trach, powinno się zainstalować. 
Po uzyskaniu tych informacji 
potwierdzonych na piśmie należy 
uzgodnić termin przeprowadzenia 
prac z właściwą Administracją 
i uiścić opłatę za tzw. „zrzut wody” 
z instalacji centralnego ogrzewa-
nia. W naszej Spółdzielni kwota 
ta wynosi 80 zł. Należy wziąć pod 
uwagę również wszelkie warunki 
techniczne dotyczące wymiany 
instalacji centralnego ogrzewania.

Wymieniając grzejniki należy 
również pamiętać, by:

 » zachować dotychczasową 
ich moc, zgodnie z doku-
mentacją techniczną,

 » wymienione (nowe) grzej-
niki spełniały warunki PN–
EN–442 oraz charaktery-
zowały się odpornością na 
działanie wody ciepłow-
niczej,

 » nowe grzejniki należy mon-
tować zgodnie z wytyczny-
mi producenta,

 » roboty montażowe powinny 
być przeprowadzone przez 
uprawnionego wykonawcę.

Po zakończeniu robót nale-
ży powiadomić właściwą Ad-
ministrację celem dokonania 
odbioru prac i potwierdzenia 
prawid łowości ich w ykona -
nia .  By uzgodnić pr zemon -
towanie lub inwentar yzację 
podzielników, należy skontak-
tować się z Działem Technicz-
nym Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, mieszczącym 
się przy ul. Zamkowej 42/44  
(tel. 42 227–05–31). Zdemon-
towane (stare) grzejniki można 
zdać do Działu Gospodarki Re-
montowej przy ul. Śniadeckiego 
10 (tel. 42 215–47–08).

Mamy nadzieję, że przed-
stawione informacje dotyczące 
procedury wymiany grzejni-
ków w lokalach mieszkalnych 
poz wolą uniknąć wsze lk ich 
problemów i przyczynią się do 
sprawnej ich wymiany, zarów-
no pod względem formalnym, 
jak i technicznym.
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W I kwartale 2018 r. Rada Nad-
zorcza Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odbyła posiedze-
nia, na których omawiane były 
m.in. tematy:
1) podjęcie uchwał m.in. w spra-
wach:

 Z okreś lenia z asad w yboru 
wykonawcy w zakresie pro-
wadzenia prac docieplenio-
w ych ścian zewnętr znych 
i stropodachów istniejących 
budynków mieszkalnych wraz 
z kolorystyką elewacji w zaso-
bach Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

 Z zatwierdzenia:
a) planów pracy Komisji Re-

wizyjnej i Komisji Społeczno 
–Wychowawczej Rady Nadzorczej 
na I półrocze 2018 r.

b) „Regulaminu ustanawiania 
i przeniesienia odrębnej własności 
lokali użytkowych w Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej”
 Z zatwierdzenia zmian w:

a) strukturze organizacyjnej 
Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej
 Z przyjęcia:

    W tym roku odbędzie się kolejny 
etap modernizacji targowiska na 
Bugaju. Zgodnie z planem inwesty-
cyjnym przygotowanym na 2018 
rok, na ryneczku miało nastąpić 
utwardzenie terenu pod stanowiska 
handlowe przy ul. „Grota” Rowec-
kiego z kostki ażurowej i budowa 
odwodnienia tego obszaru.  

Na prośbę kupców handlują-
cych na targowisku, plany te zostały 
zmienione i zgodnie z wolą kupców 
zamiast kostki ażurowej zosta-
nie wysypany tłuczeń, ponieważ 
zmniejszy to w sposób znaczący 

a) sprawozdania finansowego 
Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej za 2017 r. i przyjęcia 
sprawozdania Zarządu z działal-
ności Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2017 r. 
 Z ustalenia:

a) zasad zaliczania członków 
Pabianickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej do poszczególnych części 
Walnego Zgromadzenia w 2018 r.

 2) informacje przedstawione 
przez Zarząd, a dotyczące:
 Z spraw sądowych prowadzo-
nych w 2017 r., w k tórych 
stroną była lub jest Pabianicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa

 Z wyników rocznych kontroli 
wymaganych przepisami Prawa 
budowlanego przeprowadzo-
nych w zasobach Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w 2017 r.,

 Z działań Spółdzielni zmierzają-
cych do podłączenia centralnej 
ciepłej wody użytkowej do 
budynków znajdujących się 
w zasobach Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej,

Z prac Rady Nadzorczej PSM
3) omówienie przez:
 Z Komisję Społeczno–Wycho-
wawczą Pabianickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej działalności 
Spółdzielczych Domów Kultury 
w 2017 r.,

 Z Komisję Techniczną Rady 
N a d z o r c z e j  P a b i a n i c k i e j 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
r e a l i z a c j i  p l a n u  r e m o n -
tów i inwestycji za 2017 r. 
w zakresie rzeczowym i fi-
nansowym, w tym stopnia 
z a awansowan i a  w ykona -
nych prac termomoderni-
zacyjnych,

 Z zapoznanie się ze sprawoz-
daniem niezależnego bie -
głego rewidenta z roczne-
go badania sprawozdania 
f inansowego Pabianick ie j 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2017 r. 

 Z podsumowanie działalności 
Rady Nadzorczej w 2017 r. 

 Z ocena programu, jego realizacji 
oraz poniesionych kosztów 
prowadzonej przez Spółdziel-
cze Domy Kultury „Akcji Zima 
2018”.

Zmiany na ryneczku
nakłady przewidziane na ten etap.    
W roku bieżącym zostaną wykona-
ne dwa etapy, wcześniej przewidy-
wane do wykonania w 2019 roku. 

I tak, w ciągu najbliższych 
miesięcy br. zostanie uporządko-
wany teren pomiędzy ryneczkiem 
a blokiem przy ul. „Grota” Rowec-
kiego 21. Powstaną tu kolejne 
miejsca postojowe, m.in. z kostki 
ażurowej, gdyż tu, podobnie jak 
pod stanowiskami handlowymi 
nie można ułożyć pełnej kostki. 
Na tym terenie nie ma możliwości 
odprowadzania wody opadowej 

do kanalizacji. Ponadto od strony 
ul. „Grota” Roweckiego zostanie 
ustawiony szlaban, obsługiwany 
pilotem i zostanie naprawiona 
droga dojazdowa. Chodzi przede 
wszystkim o uporządkowanie ru-
chu samochodowego z tej strony 
targowiska, a tym samym uła-
twienie mieszkańcom korzystania 
z miejsc postojowych znajdują-
cych się pomiędzy targowiskiem 
a blokiem. Szlaban będzie otwierał 
się sam na sygnał samochodów 
służb specjalnych, np. karetek 
pogotowia, straży pożarnej, itp. 

Administracje nr 2, 3, 4
Odczyty wodomierzy radiowych
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku 
z zamontowaniem w lokalach wodomierzy radiowych, odczyt będzie 
odbywał się drogą radiową za pośrednictwem urządzenia znajdują-
cego się na klatce schodowej. Nie ma konieczności wchodzenia do 
mieszkań. Dane do odczytu będą pobrane na dzień 31 maja 2018 r., 
z zapisu wodomierza na godz. 24.00.
Po dokonanym odczycie, rachunki będą dostarczone w ciągu 10 dni 
do skrzynek pocztowych.

Dobiega końca czwarty, przed-
ostatni etap prac wymiany oświe-
tlenia na LED–owe w budynkach 
mieszkalnych Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Wymiana 
lamp na oświetlenie typu LED 
rozpoczęła się w styczniu. Obejmie 
69 budynków. 

Wymianę tradycyjnego oświe-
tlenia na LED–owe Spółdzielnia 
rozpoczęła w 2015 roku. Nowo-
czesne, bezpieczne i energoosz-
czędne instalacje oświetleniowe 
są już zamontowane w 243 spół-
dzielczych budynkach. 

Nowe źródła światła są tańsze 
w eksploatacji, ponieważ zużycie 
energii jest dużo mniejsze. Po-
prawiło się też bezpieczeństwo 
mieszkańców, bo części wspólne 
budynków: klatki schodowe, 
korytarze, piwnice i strefy przed 
wejściami do klatek schodowych 
zostały zaopatrzone w nowocze-
sne LED–owe oprawy reagujące 

Jaśniej, taniej,  
bo LED-y już świecą

na ruch i na porę dnia. Lampy 
zamontowane w wewnątrz budyn-
ków zapalają się wówczas, kiedy 
czujniki wyczują ruch. Ponadto 
mają też czujnik natężenia światła  
i nastawy czasowe. Natomiast te 
zewnętrzne zaświecają się, gdy 
zapada zmrok i gasną rano, gdy 
jest już widno.

Oprawy montowane w wie-
żowcach mają funkcje żarzenia 
i funkcję awaryjno–ewakuacyjną, 
które na wszystkich 12 piętrach 
budynków wskazują drogę wyj-
ścia nawet do dwóch godzin po 
wyłączeniu prądu.

Ostatni segment prac prze-
widziany jest na przyszły rok. 
Lampy LED–owe zostaną za-
montowane w 9 blokach Admini-
stracji nr 1, w 13 blokach w Ad-
ministracji nr 2, w 13 blokach 
Administracji nr 4, w 15 blokach 
Administracji nr 3 i w 15 blokach 
Administracji nr 5.

Druga część prac będzie doty-
czyła utwardzenia terenu wzdłuż 
stacji TRAFO oraz wydzielenia  
10 ogólnodostępnych miejsc 
postojowych przy wjeździe na 
ryneczek od strony ul. „Grota” 
Roweckiego (po prawej stronie).     

Przypomnijmy, że w ramach 
tego samego projektu moderni-
zacji targowiska „Bugaj” w roku 

ubiegłym powstało niemalże  
50 miejsc postojowych, 32 zada-
szone stanowiska handlowe, budy-
nek z ogólnodostępnymi toaletami 
dla klientów oraz handlujących, 
dokonano obsadzeń zielenią, która 
w sposób naturalny odgradza część 
handlową od części mieszkalnej 
i ciągów pieszych. Postał też budy-
nek biurowy dla obsługi ryneczku. 

      

Na ryneczku przy ul. Nawrockiego stanęły nowe stragany

Remont czeka dojazd do bloku przy ul. „Grota” Roweckiego 21 
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W I kwartale 2018 r. odbyły się 
posiedzenia Zarządu Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, na 
których Zarząd zajmował się m.in. 
sprawami:

Podjęciem uchwał m.in. w spra-
wach:
 Z powołania Komisji Przetargo-
wej celem przeprowadzenia 
przetargu ustnego nieograni-
czonego na najem niżej wy-
mienionych lokali użytkowych:
 » lokal użytkowy nr 3 przy ul. 

20 Stycznia 8/10 o pow. użyt. 
38,10 m kw.

 » lokal użytkowy nr 15 przy ul. 
Łaskiej 46/48 o pow. użyt. 
124,50 m kw.

 » lokal użytkowy nr 8 przy ul. 
Łaskiej 46/48 o pow. użyt. 
286,70 m kw.

 » lokal użytkowy nr 5 i nr 6 
przy ul. 20 Stycznia 49/51 
o pow. użyt. 56,70 m kw.

 Z powołania Komisji Przetargo-
wej do rozpatrzenia ofert na 
wykonanie w 2018 r. robót 
związanych z remontami i eks-
ploatacją zasobów Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 

 Z zatwierdzenia planu amortyza-
cji za 2018 r.,

 Z określenia przedmiotu odrębnej 
własności lokali w nierucho-
mości, w skład której wchodzi 
budynek położony przy ul. Waj-
sówny 11. Zarząd podjął decyzję 
o wyłożeniu ww. projektu do 
wglądu osobom upoważnio-
nym, którym przysługuje prawo 
żądania przeniesienia na nich 
własności poszczególnych lokali.

Rozpatrzeniem podań kierowa-
nych do Zarządu przez indywi-
dualne osoby, przede wszystkim 
w sprawach dotyczących:
 Z działalności gospodarczej,
 Z spłaty zadłużenia i odsetek 
z tego tytułu.

Członkowsko–mieszkaniowymi, 
w tym przede wszystkim: 
 Z przyjmowaniem w poczet 
członków, zmianami właści-
cieli mieszkań w związku ze 
zbyciem, nabyciem mieszkań.

Dotyczącymi wykonania planowa-
nych prac oraz prac remontowych  
i innych wynikających z bieżącej 
eksploatacji zasobów, w tym 
podjęciem decyzji w sprawach: 
 Z przyjęcia protokołów Komisji 
Przetargowej na: 

Z prac Zarządu PSM

 » wykonanie kontroli stanu 
technicznego przewodów 
kominowych,

 » wykonanie, dostawę i mon-
taż 25 pergoli śmietnikowych 
na pojemniki 1.100–litrowe, 
które mają być umieszczone 
przy budynkach mieszkal-
nych należących do Spół-
dzielni,

 » dostawę i wymianę stolarki 
okiennej i drzwi balkono-
wych PCV oraz dostawę 
i wymianę drzwi wejścio-
wych do klatek schodowych 
na drzwi aluminiowe, 

 » wykonanie zadania „Docie-
plenie ścian zewnętrznych 
i stropodachów 12 budyn-
ków mieszkalnych wieloro-
dzinnych wraz z kolorystyką 
elewacji w zasobach Pabia-
nickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej”,

 » wykonanie w 2018 r. robót 
związanych z remontami 
i eksploatacją zasobów Spół-
dzielni;

 Z wyrażenia zgody na:
 » zlecenie zwycięzcy przetargu 

na montaż i dostawę pergoli 
śmietnikowych, remontu 
zniszczonej pergoli śmiet-
nikowej (spalenie) posado-
wionej przy budynku przy ul. 
Podleśnej 8, 

 » postawienie dużych i cięż-
kich gazonów na kwiaty na 
wysokości bramy wjazdo-
wej/wyjazdowej na teren 
inwestycji prowadzonej przy 

ul. Małej, od zachodniej 
strony za budynkiem zlo-
kalizowanym przy budynku 
posadowionym przy ul. Dol-
nej 21A,

 » zlecenie zwycięzcy przetargu 
wykonania prac związa-
nych z utwardzeniem terenu 
kostką brukową w szczycie 
budynku posadowionego 
przy budynku przy ul. Dą-
browskiego 51 i przy ul. 
Ostatniej 12,

 » zlecenie wykonania prac 
polegających na czyszcze-
niu kominów zsypowych 
i pomieszczeń kontenero-
wych w budynku posado-
wionym przy ul. Brackiej 57 
i Warszawskiej 59A (dwie 
klatki),

 » zlecenie wykonania prac 
polegających na przycięciu 
koron drzew wraz z wy-
wozem i utylizacją urobku, 
znajdujących się na terenach 
należących do Administracji 
nr 3,

 » zlecenie wykonania projektu 
przebudowy hydroforni i in-
stalacji elektrycznej hydro-
forni lokalnej mieszczącej się 
przy ul. Warszawskiej 59B,

 » wymianę w budynkach po-
sadowionych przy ulicach: 
Gawrońskiej 2 (II klatka), Bu-
gaj 72 (IV klatka), Bugaj 94 
(III klatka), Wajsówny 3 (III 
klatka) kaset domofonowych 
analogowych na nowe cyfro-
we – zgoda mieszkańców,

 » odpłatne, czasowe udo-

stępnienie terenu (części 
działek) przy ul. Wileńskiej 
45A będącego we włada-
niu Spółdzielni Wspólno-
cie Mieszkaniowej celem 
przeprowadzenia przez nią 
prac termomodernizacyj-
nych ścian szczy towych 
ww. budynku należącego do 
wymienionej Wspólnoty, 

 » zlecenie zwycięzcy przetar-
gu wykonania asfaltowego 

parkingu przy budynku posa-
dowionym przy ul. Bugaj 70, 

 » zlecenie wykonania prac 
polegających na czyszczeniu 
wpustu ulicznego (klatka I) 
i kanalizacji deszczowej przy 
budynku posadowionym 
przy ul. Mokrej 21A oraz 
czyszczeniu instalacji kana-
lizacyjnej wzdłuż budynku 
posadowionego przy ul. 
Smugowej 21.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed nieproszonym 
gościem jest czujne oko sąsiada. Wyciągnie korespondencję ze 
skrzynki pocztowej, sprzątnie reklamy, zabierze ulotki sprzed 
drzwi. To ważne, bo zapchana skrzynka na listy to znak, że nikogo 
nie ma w domu. Zaufanemu sąsiadowi możemy również zostawić 
klucze od mieszkania i skrzynki. Otworzy od czasu do czasu okno, 
a wieczorem zapali światło. To sygnał dla złodzieja, że mieszkanie 
nie zostało bez opieki.

Ważne jest również, by podczas naszej nieobecności nie po-
zostawić w naszym mieszkaniu wartościowych rzeczy. Jeżeli nie 
mamy kogoś zaufanego, u kogo możemy pozostawić drogocenne 
przedmioty, można na czas wyjazdu np. wynająć skrytkę bankową.

Ochrona mieszkania to nie tylko zabezpieczenie przed złodziejem. 
Wyjeżdżając pamiętajmy, aby zakręcić również zawór gazu i wody oraz 
wyłączyć z prądu urządzenia (np. telewizor, komputer, pralkę, czajnik 
elektryczny, suszarkę).

Wszystkim Mieszkańcom Spółdzielni z okazji zbliżających się 
wakacji i urlopów życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku. 

 
 Zarząd

Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bezpieczny urlop
 Przed nami długo oczekiwane wakacje i urlopy. Aby każdy 
z nas mógł spokojnie odpocząć, warto przed wyjazdem pomyśleć 
o zabezpieczeniu mieszkania. Jak to zrobić?
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Biuro Obsługi Mieszkańców PSM
Zamkowa 42/44, tel. 42–227–10–33

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 których 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 wnoszonych opłat eksploatacyjnych i zu-
życia wody

 Z udzielanie informacji w sprawach dotyczących działalności PSM.

Przeglądy instalacji gazowej
W czerwcu 2018 r. przeglądy instalacji gazowej w poszczególnych 
Administracjach odbędą się w terminach:

Administracja Nr 1:
01.06.2018 do 07.06.2018 – ul. Wileńska 67
08.06.2018 do 13.06.2018 – ul. Wiejska 30
14.06.2018 do 18.06.2018 – ul. Ostatnia 16
19.06.2018 do 21.06.2018 – ul. Moniuszki 77/81
22.06.2018 do 26.06.2018 – ul. Moniuszki 83/87
27.06.2018 do 29.06.2018 – ul. Tkacka 20/22

Administracja Nr 2:
01.06.2018 do 08.06.2018 – ul. Cicha 32
11.06.2018 do 14.06.2018 – ul. Cicha 23/25
15.06.2018 do 20.06.2018 – ul. Bardowskiego 8
21.06.2018 do 26.06.2018 – ul. Bardowskiego 5 
27.06.2018 do 29.06.2018 – ul. Bardowskiego 3

Administracja Nr 3:
01.06.2018 do 06.06.2018 – ul. P. Skargi 62/68
07.06.2018 do 08.06.2018 – ul. 3 Maja 5
11.06.2018 do 15.06.2018 – ul. 20 Stycznia 24
18.06.2018 do 20.06.2018 – ul. 20 Stycznia 26
21.06.2018 do 25.06.2018 – ul. P. Skargi 79
26.06.2018 do 29.06.2018 – ul. Bracka 21

Administracja Nr 4:
01.06.2018 do 04.06.2018 – ul. „Grota” Roweckiego 31
05.06.2018 do 08.06.2018 – ul. Mokra 12
11.06.2018 do 14.06.2018 – ul. Mokra 19
15.06.2018 do 20.06.2018 – ul. Mokra 17
21.06.2018 do 25.06.2018 – ul. Mokra 21
26.06.2018 do 29.06.2018 – ul. Mokra 21a

Administracja Nr 5:
01.06.2018 do 05.06.2018 – ul. Mokra 11
06.06.2018 do 08.06.2018 – ul. Mokra 11a
11.06.2018 do 13.06.2018 – ul. Mokra 13a
14.06.2018 do 18.06.2018 – ul. „Waltera” Jankego 56
19.06.2018 do 21.06.2018 – ul. „Waltera” Jankego 52
22.06.2018 do 26.06.2018 – ul. „Waltera” Jankego 50
27.06.2018 do 29.06.2018 – ul. „Waltera” Jankego 48

Od ubiegłego roku do podpa-
leń pergoli śmietnikowych oraz 
pojemników na śmieci często do-
chodzi na terenie Administracji nr 
4 Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Zdarza się to najczęściej 
między blokami przy ulicach 
Podleśnej i Dolnej. Podpalacze 
upatrzyli sobie także pergolę przy  
ul. 20 Stycznia 62, którą Spół-
dzielnia naprawiła tuż po pod-
paleniu, a następnego dnia 
znowu podłożono w niej ogień. 
Nie udało się naprawić pergoli  
przy ul. Podleśnej 5 i Podleśnej 
8. Straty wywołane pożarem były 
tak duże, że Spółdzielnia musiała 
postawić nowe pergole.

– Proszę mieszkańców o szybką 
reakcję na widoczne zagrożenie 
– zwraca się z prośbą Bogdan Pio-
trowski, kierownik Administracji 
nr 4. – Musimy sobie zdać sprawę 
z niebezpieczeństwa, jakie grozi nam 

 

Podpalają pergole. Nie bądź obojętny!
w wyniku podpalenia per-
goli. Nie bójmy się kontaktu 
z policją, bo jedynie szybka 
interwencja mieszkańców 
może pomóc w schwytaniu 
sprawców.

Podpalenia stwarza-
ją zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców 
bloków znajdujących 
się w sąsiedztwie tych 
pergoli, bo ogień łatwo 
i szybko może przenieść 
s i ę  n a  s ą s i e d n i e 
budynk i .  Nar a ż a  to 
Pabianicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową na koszty 
naprawy lub postawienia 
nowych pergoli, zakup 
ko l e jnych kosz y  na 
śmieci. Płomienie mogą 
też przenieść się na za-
parkowane w pobliżu 
auta mieszkańców.

Dlatego administracja apeluje do 
mieszkańców Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej o każdorazowe zamyka-
nie pergoli na klucz i nieudostępnianie 
go postronnym osobom. Spółdzielnia 
prosi także, by reagować za każdym 
razem, gdy zauważymy coś niepokoją-
cego, dzwoniąc na policję lub do Straży 
Miejskiej.

Spalona wiata przy ul. Podleśnej i 20 Stycznia 62




