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 Pabianicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa troszczy się o bezpie-
czeństwo mieszkańców bloków. 
Zwłaszcza osoby starsze, chore, 
samotne potrzebują więcej opieki 
i uwagi. Ale nie tylko dla nich 
Spółdzielnia Mieszkaniowa wła-
śnie wydała poradnik „Pierwszej 
Pomocy”. To książeczka z rysun-
kami i zdjęciami informującymi, 
jak prawidłowo udzielić pomocy, 
gdy przyjdzie taka potrzeba.
 W domu bardzo często docho-
dzi do wypadków. Według danych, 
ponad 80 procent tych wszystkich 
przykrych zdarzeń ma miejsce 
w kuchni, łazience, czyli w domu. 
Często przykre sytuacje pojawiają 
się podczas spędzania wolnego 
czasu. Niestety, najczęściej na-
rażone na nie są osoby starsze 
i dzieci. Każdego to może spotkać. 
Są to: oparzenia, krwotoki, udary, 
zawały, zadławienia… Jak sobie 
poradzić w takiej sytuacji, zanim 
przyjedzie wezwany przez telefon 
ratownik medyczny? Ktoś starszy 
może też zasłabnąć. Jak mu wtedy 
pomóc? 
 Dlatego w trosce o zdrowie 
mieszkańców Pabianickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej powstała 
książeczka „Pierwszej Pomocy”. 

W tej publikacji ratownik me-
dyczny fachowo wyjaśnia, jak 
prawidłowo udzielić pomocy.
 Ten poradnik będzie mógł 
otrzymać każdy, k to mieszka 
w blokach Spółdzielni Mieszka-
niowej. Wystarczy, że zgłosi się do 
swojej administracji. W poradniku 
„Pierwsza Pomoc” znajdzie się 
między innymi instrukcja wyko-
nania sztucznego oddychania, 
informacja, jak poradzić sobie 
przy oparzeniu, zadławieniu czy 
krwotoku.
 Dodatkowo dowiemy się, co 
zrobić, gdy jesteśmy na ulicy 
świadkiem wypadku drogowego, 
potrącenia pieszego czy rowerzy-
sty. Gdzie dzwonić po fachową 
pomoc. Od tego, jak udzielimy 
pomocy, może zależeć życie po-
szkodowanej osoby. Wtedy liczy 
się każda sekunda, a przecież to 
może być ktoś nam bliski. 
 Do każdej książeczki „Pierw-
sza Pomoc” dołączona jest Karta 
Bezpieczeństwa, którą nosimy 
przy sobie. Zapiszemy w niej, na 
co chorujemy, jakie leki przyjmu-
jemy, jaką mamy grupę krwi i na 
co jesteśmy uczuleni. Ta karta 
przyda się ratownikom, gdy na 
przykład zasłabniemy na ulicy, 

na działce, na wakacjach 
lub ulegniemy wypadko-
wi drogowemu.
 To już druga taka akcja 
Pabianickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Od grud-
nia pobieramy w swoich 
administracjach Pudeł-
ka Życia. Ten „zestaw 
ratunkowy” ma na celu 
przede wszystkim dba-
łość o zdrowie i życie 
wszystkich mieszkań-
ców, a w szczególności 
osób starszych, samot-
nych i chorych. Wielu 
mieszkańców bloków 
już ma je w swoich lo-
dówkach. W Pudełku 
Życia są umieszczone 
ważne informacje, m.in. 
na co chorujemy i jakie 
przyjmujemy leki. Tutaj 
też zapisujemy telefony 
do dzieci, rodziny i przy-
jaciół. Te informacje 

mogą być niezbędne dla 
ratownika, lekarza 
pogotowia, strażaka 
czy sąsiada, k tórzy 
być może będą musieli 
udzielić nam pomocy. 
 P r z ypominamy,  ż e 
w administracjach wydaje-
my jedno Pudełko Życia dla 
danego mieszkania z Kartami 
Informacyjnymi i naklejką w środ-
ku. Tę naklejkę umieszczamy na 
drzwiach lodówki. Robimy to 
po to, by w sytuacji zagrożenia 
osoba udzielająca nam pomocy 
wiedziała, gdzie szukać informacji 
o naszym stanie zdrowia.
 Zachęcamy mieszkańców 
Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej do odbierania poradnika 
„Pierwszej Pomocy” i Pudełek 
Życia.

Biuro Obsługi Mieszkańców Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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 Spółdzielni.

bezpieczeństwo
W trosce o nasze
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 Nie tylko w zasobach Spół-
dzielni, ale również w naszych 
mieszkaniach rozpoczęliśmy re-
monty. Wiele osób kładzie gładzie 
gipsowe, maluje i tapetuje ściany, 
montuje sufity podwieszane i wy-
konuje wiele innych prac, dzięki 
którym wnętrza pięknieją. Czę-
stym elementem udoskonalenia 
mieszkania jest również wymiana 
grzejników. Bywa tak, że chcemy 
wymienić stare, żeliwne kaloryfe-
ry na nowoczesne, bardziej este-
tyczne, zajmujące mniej miejsca. 
Czasami wymieniamy je, bo są 
uszkodzone bądź zmieniamy też 
ich usytuowanie.
 Dlatego pragniemy przy-
pomnieć, że prace dotyczące 
wymiany grzejników należy prze-
prowadzać tylko i wyłącznie po 
zakończeniu sezonu grzewczego, 
jednak nie później niż do końca 

Jak prawidłowo wymienić 
kaloryfer

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 towarzy-
szą procedury (również dotyczące 
bezpieczeństwa), które chcieli-
byśmy Państwu przedstawić, by 
ułatwić przeprowadzenie prac.
 O planowanej wymianie po-
informować należy Spółdzielnię. 
Wówczas Dział techniczny przed-
stawi Państwu parametry, jakimi 
powinny charakteryzować się 
nowe grzejniki. Po uzyskaniu pi-
semnej informacji należy uzgodnić 
przeprowadzenie prac z odpowied-
nią administracją i uiścić opłatę 
za tzw. „zrzut wody” z instalacji 
centralnego ogrzewania. W na-

szej Spółdzielni 
kwota ta aktualnie 
wynosi 92,25 zł. 
Należy wziąć pod 
uwagę również 
wszelkie warunki 
techniczne doty-
czące wymiany 
instalacji central-
nego ogrzewania.
 Wymieniając grzejniki, należy 
przede wszystkim pamiętać, by:
 Z zachować dotychczasową moc 
zgodnie z dokumentacją tech-
niczną,

 Z wymienione (nowe) grzejniki 
spełniały warunki normy PN–
EN–442 oraz charakteryzowały 
się odpornością na działanie 
wody ciepłowniczej,

 Z nowe grzejniki zostały zamon-
towane zgodnie z wytycznymi 
producenta,

 Z roboty montażowe przepro-
wadzi ł  uprawniony w yko -
nawca.

 Po zakończeniu robót należy 
powiadomić odpowiednią admini-
strację celem dokonania odbioru 
prac i potwierdzenia prawidło-
wości ich wykonania. Wymiana 
grzejników wiąże się m.in. z ko-
niecznością przeprogramowania 
podzielników ciepła, które są na 
nich zamontowane. 
 Aby uzgodnić przemontowanie 

 W t ym roku ciep ła woda 
z miejskiej sieci popłynie w ko-
lejnych budynkach Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W in-
stalację centralnej ciepłej wody 
Spółdzielnia zaplanowała wypo-
sażyć 12 budynków przy ulicach: 
 Z Ostatniej 3/7
 Z Wiejskiej 7
 Z Wiejskiej 9

Woda z sieci miejskiej 
 Z Stefana kard. Wyszyńskiego 2 
 Z Stefana kard. Wyszyńskiego 7
 Z Stanisława Moniuszki 56/58
 Z Stanisława Moniuszki 60/62
 Z Cichej 23/25
 Z Cichej 27
 Z Bugaj 62
 Z Bugaj 64
 Z gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 9.

 Pierwsze prace rozpoczęły się 
w drugiej połowie maja w budynkach 
Cicha 23/25 i Cicha 27. Tam część 
mieszkańców może korzystać już 
z ciepłej wody miejskiej. W czerwcu 
brygady weszły do budynków przy 
ulicach: Stanisława Moniuszki 56/58 
i Stanisława Moniuszki 60/62. W lip-
cu roboty instalacyjne rozpoczną się 
przy ul. Stefana kard. Wyszyńskiego 
7, natomiast w sierpniu przy ul. Ste-
fana kard. Wyszyńskiego 2. 
Doprowadzenie ciepłej wody do po-
zostałych sześciu budynków zostało 
zaplanowane na czwarty kwartał 
tego roku.
 Instalowanie ciepłej wody 
użytkowej Spółdzielnia realizuje 
wspólnie z Zakładem Energetyki 
Cieplnej, który przystosowuje wę-
zły ciepłownicze w budynkach do 
dostawy ciepłej wody użytkowej 
do mieszkań. Wspólne instalacje 
ciepłej wody użytkowej od węzłów 
ciepłowniczych, poprowadzone 
w większości w piwnicach i klat-
kach schodowych, wykonuje 
Spółdzielnia. Instalacje wewnętrz-
ne w mieszkaniu można wykonać 
zgodnie z projektem we własnym 
zakresie lub zlecić Spółdzielni.
 Likwidacja piecyków to nie 
kwestia estetyki i komfortu ko-

rzystania z łazienek, ale przede 
wszystkim zwiększenie bez-
pieczeństwa. Dostarczanie do 
mieszkań ciepłej wody z sieci 
miejskiej jest najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem. Wówczas ryzyko 
zatrucia czadem jest całkowicie 
wykluczone. Dodatkowym udo-
godnieniem jest również to, że 
po odkręceniu kranu prawie od 
razu leci ciepła woda. Nie trzeba 
czekać, aż piecyk ją podgrzeje 
i temperatura wody ustabilizuje 
się.  Ponadto nie musimy ponosić 
kosztów eksploatacji piecyka. 
 Wykonywane od 2008 roku 
prace zostały przeprowadzone 
w 37 budynkach mieszkalnych 
przy ulicach:
 Z Stanisława Moniuszki 114/116
 Z Stanisława Moniuszki 118/120
 Z Niecałej 1 
 Z Jędrzeja Śniadeckiego 2 
 Z Jędrzeja Śniadeckiego 4 
 Z Stefana kard. Wyszyńskiego 5 
 Z Stefana kard. Wyszyńskiego 10 
 Z Zamkowej 18 
 Z Zamkowej 50 
 Z Robotniczej 4
 Z Niecałej 3
 Z Wileńskiej 35/37
 Z Wileńskiej 39 
 Z Jana Matejki 37

 Z Orlej 46 
 Z Orlej 48 
 Z gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 11

 Z gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 19

 Z gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego 21

 Z Ostatniej 16
 Z gen. Jarosława Dąbrowskiego 50 
 Z św. Jana 29
 Z św. Jana 31
 Z Cichej 30
 Z Cichej 32
 Z Cichej 35 
 Z Cichej 37
 Z Cichej 51
 Z Cichej 53
 Z Bugaj 72
 Z Bugaj 74
 Z Toruńskiej 13
 Z Toruńskiej 14 
 Z Toruńskiej 16 
 Z św. Rocha 5 
 Z św. Rocha 5a
 Z Marii Konopnickiej 45.

 Po wykonaniu tegorocznego 
planu w zasobach Spółdzielni po-
zostanie 21 budynków, do których 
należy podłączyć ciepłą wodę 
użytkową z miejskiej sieci. Prace 
te będą oczywiście kontynuowane 
w latach następnych.

lub inwentaryzację podzielników, 
należy skontaktować się z Dzia-
łem Technicznym Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Zamkowej 42/44 (pokój nr 11), 
tel. 42 227–05–31. 
 Zdemontowane (stare) grzej-
niki można przekazać do Działu 
Gospodarki Remontowej przy ul. 
Śniadeckiego 10, tel. 42 215–47–
08. Mogą one posłużyć do ponow-
nego wykorzystania w przypadku 
awarii.
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 W styczniu tego roku zakoń-
czył się piąty i ostatni już etap 
wymiany oświetlenia między 
innymi w klatkach schodowych 
i piwnicach na energooszczędne 
typu LED. Rozpoczęty w 2015 
roku projekt od samego początku 
spotkał się z dużym entuzjazmem 
i zadowoleniem mieszkańców.
 W ciągu pięciu lat nowoczesne 
energooszczędne LED–y poja-
wiły się w częściach wspólnych 
budynków, czyli w miejscach, 
z których korzystają wszyscy 
mieszkańcy danego bloku – klatki 
schodowe i korytarze piwnic oraz 
strefy przed wejściami do bu-
dynków. Nowe oprawy wewnątrz 
klatek sterowane są czujnikami 
ruchu, natężenia światła i czasu 
świecenia. Zapalają się zatem 
wtedy, gdy ktoś wchodzi do po-
mieszczenia. Natomiast oprawy 
zamontowane przy wejściach do 

budynków wyposażone są w czuj-
niki zmierzchowe. Zapalają się, 
gdy zapada zmrok, a gasną rano, 
gdy jest już widno. W korytarzach 
ewakuacyjnych na dwunastych 
kondygnacjach, a także w in-
nych niedoświetlonych światłem 
dziennym (z powodu braku okien) 
zamontowane zostały oprawy 
z dodatkową funkcją żarzenia źró-
deł światła i awaryjno–ewakuacyj-
nym z dwugodzinnym okresem 
świecenia po zaniku napięcia. 
 Ważnym atutem nowego oświe-
tlenia jest znaczna oszczędność 
energii. Jednak najważniejsza kwe-
stia to poprawa bezpieczeństwa 
w naszych blokach. Dzięki LED–om 
Mieszkańcy mogą czuć się bardziej 
komfortowo po zmroku. Nowe 
oświetlenie cieszy już wszystkich 
mieszkańców 308 bloków.

 We wszystkich klatkach 
schodowych budynków Pa-
bianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej wiszą już nowe ga-
bloty ogłoszeniowe. W ciągu 
5 lat zostały zamontowane 
w sumie 1.174 tablice infor-
macyjne. W Administracji nr 
1 jest ich 230, w Administracji 
nr 2 – 159, w Administracji nr 
3 – 241, w Administracji nr 4 
– 254, w Administracji nr 5 
– 290. 
 Bardzo estetyczne, dwu-
częściowe i wykonane z trwa-
łych materiałów tablice prze-
znaczone są przede wszyst-
kim dla Mieszkańców naszych 
zasobów. W zamkniętej, za-
bezpieczonej szybą części, 
znajdują się ważne numery telefonów i praktyczne 
informacje, dzięki którym szybko i sprawnie można 
załatwić codzienne sprawy lub rozwiązać problem. 
Znajdziemy tam również bieżące wiadomości doty-
czące działalności danej administracji i spółdzielni. 

Nowe gabloty 
w każdym bloku

 Pozostała, stanowiąca 1/3 część powierzchni 
tablicy przeznaczona jest na płatne reklamy, które 
zasilają budżet spółdzielni. Pozyskane w ten sposób 
pieniądze dofinansowują prace prowadzone w da-
nym bloku, nieruchomości i na osiedlu. 
 

 Na początku maja w naszej 
Spółdzielni rozpoczęły się za-
planowane do wykonania w tym 
roku prace termomodernizacyjne. 
Pierwsze brygady remontowe 
weszły na budynki przy ulicach: 
Bugaj 86, Gawrońska 10, ks. P. 
Skargi 74 i Łaska 92. Tam pra-
ce już trwają. W lipcu powinny 
rozpocząć się przy ul. Bolesława 
Nawrockiego 22a, natomiast 
w sierpniu przy ulicy Podleśnej 3 
i Podleśnej 5. 
 Rozstrzygnięty w kwietniu 
przetarg wyłoni ł f irmę, k tó-

ra dociepli spółdzielcze bloki 
w 2019 roku oraz kolejne w 2020 
roku. Dlatego istnieje możli-
wość, że wykonawca jeszcze 
w tym roku rozpocznie prace 
termomodernizacyjne budynków, 
które zostały zaplanowane do 
docieplenia w przyszłym roku. 
Są to bloki przy ulicach: ks. 
Piotra Skargi 62/68, Bolesława 
Nawrockiego 7a, 20 Stycznia 64, 
Dolna 46, Drewnowska 43/45 i  
Drewnowska 47. 
 Prace termomodernizacyjne, 
które sukcesywnie wykonywa-

ne są od 2005 roku, obejmują 
docieplenie ścian podłużnych, 
szczytowych i stropodachów. 
Wymieniane są również okna 
– zarówno w lokalach mieszkal-
nych, jak i w częściach wspólnych 
budynków (klatki schodowe, piw-
nice). Ponadto wykonywane są 
prace dodatkowe, towarzyszące 
termomodernizacji. Należą do 
nich m.in.: demontaż i utyliza-
cja azbestu, remont balkonów, 
remont daszków przy wejściach 
do klatek schodowych, wyko-
nanie opasek wokół budynków 

czy montaż nowych skrzynek 
gazowych. Zgodnie z zaleceniem 
ornitologicznym, zawieszane są 
również budki lęgowe dla ptaków.
 Tradycyjnie przed rozpoczę-
ciem prac dociepleniowych pra-
cownicy Spółdzielni i wykonawca 
zadania spotkali się z mieszkań-
cami bloków wskazanych do 
termomodernizacji w tym roku. 
6 i 7 maja w domach kultury 
Spółdzielni odbyły się zebrania 
informacyjne, podczas których 
zostały przedstawione szczegóły 
związane z przedsięwzięciem. 

Mie s zk ań c y  mie l i  r ówn i e ż 
możliwość zadawania py tań. 
Najczęściej poruszaną podczas 
spotkań kwestią była kolejność 
wykonywanych prac. Dlatego tych 
z Państwa, którzy nie uczestni-
czyli w zebraniach, chcemy poin-
formować, że termomodernizację 
rozpoczyna wymiana okien, tam 
gdzie do tej pory nie były wymie-
nione. Każdorazowo wiadomości 
dotyczące terminu ich montażu 
zamieszczane są w gablotach 
ogłoszeniowych w klatkach scho-
dowych lub na drzwiach wejścio-
wych do budynków.  Bardzo waż-
ną kwestią przed rozpoczęciem 
prac jest uporządkowanie balko-
nów. Dlatego prosimy Państwa 
o usunięcie z balkonu wszyst-
kich przedmiotów, w tym m.in.  
demontaż suszarek i „czaszy” 
anten satelitarnych. To przyczyni 
się do sprawniejszego wykonania 
prac.

Oświetlenie 
LED

Docieplamy następne bloki

Bugaj 86 Gawrońska 10 ks. P. Skargi 74

Łaska 92 Nawrockiego 22a Podleśna 3 Podleśna 5
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 Pragniemy Państwa poinfor-
mować, że z dniem 1 stycznia 
bieżącego roku grunty w użyt-
kowaniu wieczystym, na których 
znajdują się budynki mieszkalne, 
stały się własnością Pabianickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 Jednak jak to w życiu bywa, nie 
ma nic za darmo i za to przekształ-
cenie będzie należało zapłacić. 
 W związku z powyższym 
informujemy, że Rada Miejska 
w Pabianicach podjęła uchwałę 
określającą warunki udzielenia 
bonifikaty od opłaty jednorazowej 
za przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności.
 W razie wniesienia opłaty 
jednorazowej w bieżącym roku, 
w myśl tej uchwały, bonifikata 
będzie wynosiła 60 procent. Jed-
nak z bonifikaty tej będziemy 

mogli skorzystać jedynie wów-
czas, jeżeli wszyscy mieszkań-
cy z danej nieruchomości, do 
których należą własnościowe 
i lokatorskie prawa do lokali, 
zadeklarują wolę wniesienia 
opłaty w jednej racie i dokona-
ją jej faktycznie jednorazowo 
– w terminie wskazanym przez 
Urząd Miejski Pabianic – wpła-
ty pieniężnej.
 Aby umożliwić Państwu za-
jęcie stanowiska w tej właśnie 
sprawie, w maju przekazaliśmy 
do Państwa skrzynek pocztowych 
prognozowane wyliczenie opłaty 
za przekształcenie, przypadającej 
na Państwa lokal, pomniejszonej 
o ewentualną bonifikatę 60–pro-
centową. Ostateczna kwota do 
zapłaty zostanie Państwu podana 
po uzyskaniu stosownych za-
świadczeń z Urzędu Miejskiego 
oraz zgody na jednorazową wpłatę 

 Nowe chodniki, miejsca po-
stojowe, pergole śmietnikowe, 
okna, drzwi, roboty malarskie, de-
karskie, instalacyjne oraz szereg 
innych prac zostanie wykonanych 
w tym roku w zasobach Pabianic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Komisja przetargowa zakończyła 
swoje prace w kwietniu. Po do-
datkowych negocjacjach zostali 
wybrani wykonawcy prac remon-
towo–budowlanych, by prace 
w poszczególnych administra-
cjach mogły ruszyć pełną parą. 
Tegoroczny sezon remontowy 
rozpoczął się tuż po rozstrzygnię-
ciu przetargów.
 W tym roku wyłoniono wyko-
nawców na przeprowadzenie m.in. 
robót:
 Z prace termomodernizacyjne 
i towarzyszące termomoder-
nizacji – wartość całościowa 
prac przewidzianych na lata 
2019–2020 to 13.788.639,96 zł

 Z roboty dekarsko–blacharskie 
– wartość całościowa prac to 
296.885,91 zł

 Z roboty malarskie – wartość ca-
łościowa prac to 864.589,12 zł

 Z roboty drogowe – wartość ca-
łościowa prac to 574.863,10 zł

 Z dostawa i montaż pergoli 
śmietnikowych – wartość ca-
łościowa prac to 270.044,67 zł

 Z wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej – wartość całościo-
wa prac to 299.359,71 zł

 Z roboty instalacyjne – wartość ca-
łościowa prac to 846.939,22 zł.

 Ogólna wartość wszystkich 
prac remontowych i inwestycyj-
nych, na które odbyły się tego-

Administracja nr 1:
 Z 1.07.2019 do 03.07.2019 – gen. Jarosława Dąbrowskiego 33
 Z 4.07.2019 do 08.07.2019 – Tkacka 6/8
 Z 9.07.2019 do 10.07.2019 – Robotnicza 4
 Z 11.07.2019 do 18.07.2019 – Ostatnia 12
 Z 19.07.2019 do 22.07.2019 – Toruńska 14
 Z 23.07.2019 – Toruńska 16
 Z 24.07.2019 do 31.07.2019 – gen. Jarosława Dąbrowskiego 51

Administracja nr 2:
 Z 1.07.2019 do 04.07.2019 – Stefanii Sempołowskiej 3
 Z 5.07.2019 do 10.07.2019 – Stefanii Sempołowskiej 5
 Z 11.07.2019 do 17.07.2019 – Marii Konopnickiej 60/66
 Z 18.07.2019 do 23.07.2019 – Cicha 27
 Z 24.07.2019 do 29.07.2019 – Stefana kard. Wyszyńskiego 9
 Z 30.07.2019 do 31.07.2019 – Stefana kard. Wyszyńskiego 10

Administracja nr 3:
 Z 1.07.2019 do 03.07.2019 – Bracka 6/8
 Z 4.07.2019 do 11.07.2019 – 20 Stycznia 16
 Z 12.07.2019 do 17.07.2019 – 20 Stycznia 12
 Z 18.07.2019 do 23.07.2019 – ks. Piotra Skargi 74
 Z 24.07.2019 do 31.07.2019 – Bolesława Nawrockiego 7a

Administracja nr 4:
 Z 1.07.2019 do 04.07.2019 – Smugowa 21
 Z 5.07.2019 do 10.07.2019 – Smugowa 19
 Z 11.07.2019 do 16.07.2019 – 20 Stycznia 85
 Z 17.07.2019 do 23.07.2019 – gen. Zygmunta „Waltera” Janke 1
 Z 24.07.2019 do 31.07.2019 – Podleśna 14

Administracja nr 5:
 Z 1.07.2019 do 04.07.2019 – gen. Zygmunta „Waltera” Janke 46 
 Z 5.07.2019 do 08.07.2019 – gen. Zygmunta „Waltera” Janke 44
 Z 9.07.2019 do 12.07.2019 – Jadwigi Wajsówny 6
 Z 15.07.2019 do 18.07.2019 – Jadwigi Wajsówny 8
 Z 19.07.2019 do 23.07.2019 – Jadwigi Wajsówny 7
 Z 24.07.2019 do 31.07.2019 – Jadwigi Wajsówny 9

Przeglądy instalacji gazowej 
W lipcu 2019 r. przeglądy instalacji gazowej w poszczególnych 
administracjach odbędą się w terminach:

Szanowni Państwo, mieszkańcy Pabianickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

przez wszystkich użytkowników 
lokali danej nieruchomości, po-
siadających lokatorskie i własno-
ściowe prawa do lokali.
 Natomiast, jeżeli nie zdecy-
dujecie się Państwo na wpłatę 
jednorazową, a zdajemy sobie 
sprawę, że są to dla większości 
z Państwa znaczące kwoty, bę-
dziecie mogli Państwo wnosić 

Godziny przyjęć: 
pn. 9.00–15.00, wt. 7.00–13.00,  śr. 9.00–15.00,  cz. 12.00–18.00,  pt .8.00–14.00

Spółdzielcze Biuro Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami
ul. Zamkowa 42/44

 tel. 42 215 21 84 w. 58;  513 038 646; 513 038 651

Sezon remontowy w pełni

opłatę za przekształcenie gruntów 
we własność (przypominamy, 
że to już się stało), płacąc przez 
kolejnych dwadzieścia lat tyle, ile 
w chwili obecnej. Mówiąc wprost, 
ten składnik czynszu obecnie po-
zostaje na tym samym poziomie, 
nie wzrasta i nie maleje.
 Właścicieli lokali – a więc 
tych, którzy posiadają odrębną 

własność – informujemy, że 
opłaty za przekształcenie winni 
regulować we własnym zakre-
sie. We własnym zakresie wła-
ściciele będą też musieli podjąć 
decyzję co do ewentualnej jed-
norazowej wpłaty opłaty prze-
kształceniowej i skorzystania 
tym samym z 60–procentowej 
bonifikaty.

roczne przetargi, to 16.941.321,69 
zł (szesnaście milionów dziewięć-
set czterdzieści jeden tysięcy 
trzysta dwadzieścia jeden złotych 
sześćdziesiąt dziewięć groszy).
 Dzięki pracy kilkunastoosobo-
wej Komisji przetargowej udało 
się zmniejszyć kwotę poddanych 
przetargowi prac o 3.085.185,31 
zł. To nie pierwszy sukces komi-
sji. W roku ubiegłym negocjacje 
z oferentami zaowocowały „urwa-
niem” ponad pół miliona złotych.


